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Høring  -  forslag til lov om  endring i helsepersonelloven -  endring av
advarselsbestemmelsen og ny bestemmelse om rett til begrenset tilbakekall av
autorisasjon

1. Generelt

Vi viser til høringsbrev av 22.02.07 fra Helse- og omsorgsdepartementet om ovennevnte.

Politidirektoratet har forelagt høringen for utvalgte politidistrikt. Vi har innen fristen
mottatt svar fra Oslo og Troms politidistrikt. Høringssvarene fra underliggende instanser er
innarbeidet i direktoratets uttalelse.

Etter helsepersonelloven (hpl) § 56 kan det i dag gis varsel til helsepersonell som forsettlig
eller uaktsomt har overtrådt loven eller bestemmelser gitt i medhold av den dersom
pliktbruddet i tillegg enten er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten eller til
å påføre pasienter en betydelig belastning. Departementet foreslår å endre hpl § 56 slik at
advarselsbestemmelsen også vil omfatte overtredelser som er egnet til å svekke tilliten til
vedkommende yrkesgruppe.

Departementet foreslår videre en ny bestemmelse i hpl § 59a om adgang til å fatte vedtak
om begrensninger i helsepersonells autorisasjon uten at vilkårene for tilbakekall av
autorisasjonen er til stede.

Vi har for øvrig merket oss at høringsnotatet må ses i sammenheng med rapport om ulike
typer sakkyndigerklæringer helsepersonell avgir til justissektoren av mai 2006
(Graverrapporten).

2. Kommentarer

Politidirektoratet støtter forslaget om å senke terskelen for å gi advarsel for overtredelse av
bestemmelsene i loven. Det er uheldig at det i dag i praksis ofte ikke vil kunne reageres med
advarsel overfor brudd på hpl § 15.
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Vi støtter også forslaget om å senke terskelen for å fatte vedtak om begrensning av
helsepersonells autorisasjon,  idet dette vil kunne ivareta kravene til helsepersonellets
kunnskapsnivå,  kvalifikasjoner og personlige egenskaper på en mer hensiktsmessig mate. En
slik ordning vil videre kunne redusere behovet for å tilbakekalle retten til å utstede
attester/ erklæringer som foreslått i Graven-apporten. Det er viktig for politiet at
sakkyndigerklæringer har en god kvalitet og at det ikke er tvil om dokumentets legitimitet, jf
ogsåvår høringsuttalelse av 11.10.2006 vedrørende Graverrapporten.

Også 1 litidist ' er positive til de foreslåtte lovendringene. Distriktet bemerker at
forslaget

"i liten grad har direkte betydning for politiet, idet det allerede pr i dag finnes et
system med straffeansvar i de alvorligste sakene og/eller administrative tiltak fra
Statens helsetilsyn. Men etter vår oppfatning vil uansett endringen føre til et bedre
gradert system i og med at terskelen for å gi advarsel og reagere administrativt i
forhold til  helsepersonells autorisasjon senkes. Terskelen for straffeansvar er relativt
høy i disse sakene, og forslaget synes hensiktsmessig med tanke på å forebygge
kritikkverdige/straffbare handlinger fra helsepersonell."

Poli ime ren i Troms uttaler seg i samme retning:

"Det synes åpenbart at det bør være adgang til å gi advarsel også i de tilfeller hvor
pliktbrudd "bare" har ført til svekket tillit til helsevesenet, selv om pliktbruddet ikke
har medført fare eller er egnet til å påføre pasienten betydelig belastning, jf. § 56.
Også den foreslåtte nye bestemmelse i § 59a om adgangen til å fatte vedtak om
begrensninger i autorisasjonen synes man er fornuftig, det samme syn er det på
§ 62a om begrensning til å utstede attester og erklæringer."
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