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Høringssvar fra Helse Øst  -  Rapport om ulike typer
sakkyndigerklæringer helsepersonell avgir til justissektoren  (Graver-
rapporten)

Vi viser til Helse-  og omsorgsdepartementets brev av 14.07.2006 vedrørende høring
av Rapport om ulike sakkyndigerklæringer  helsepersonell avgir til justissektoren
(Graver-rapporten).

Helse Øst RHF har forelagt rapporten for helseforetakene i regionen til uttalelse.
Innen fristen er det innkommet en uttalelse fra Ullevål universitetssykehus HF.

Helse Øst  vil fremholde  følgende:

Hovedmengden av sakkyndige erklæringer utarbeides av helsepersonell på eget
oppdrag som selvstendige sakkyndige. Rapporten vil derfor ha noe begrenset
aktualitet for helseforetakenes virksomhet som sådan.

Når det er sagt, må utvalget berømmes for en grundig drøfting av problemstillinger
knyttet til habilitet og kvalitetssikring av sakkyndighetserklæringer. Rapporten har på
en innsiktsfull måte redegjort for kompleksiteten i forholdet mellom helsepersonells
ulike roller som behandler og sakkyndige, og med de forslagene som fremmes, lagt
grunnlaget for forventninger til større tillit til erklæringenes verdi i fremtiden.

Det er positivt at det foreslås at bestemmelsene om attester skal gjelde alt
helsepersonell og ikke bare leger. Videre er det viktig at forslaget tydeliggjør krav til
åpenhet og habilitet, slik at man unngår sammenblanding av ulike roller. Når det
gjelder forslaget til endring av helsepersonellovens § 15 fra pliktregel til
kompetanseregel, er Helse Øst enig med utvalget at dette må utredes nærmere,
særlig med tanke på konsekvenser knyttet til at erklæringer kan bli ugyldige.

Helse Øst er den  statlige helseforetaksgruppen som fra 1.1.2002
har ansvar for spesialisthelsetjenestene i  Oslo,  Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold.

Virksomheten er organisert i ett morselskap,  Helse  Øst RHF, og 7 datterselskap.
I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med  Helse  Øst RHF.



Forslaget om å gi hjemmel i § 15 om å utferdige forskrift som tydeliggjør krav til
erklæringer; innhold og utforming,  er positivt med tanke på informasjonsverdien og
kvaliteten av erklæringene.  Det er en ytterligere kvalitetssikring å kreve at disse
erklæringene utformes i standardiserte skjema.

Forslaget støttes videre i at Statens helsepersonellnemd skal behandle klagen når
trygden tilbakekaller retten til attestasjon.  Dette samler kompetanse og oversikt på ett
sted, og styrker rettssikkerheten for helsepersonellet.

Helse Øst gir sin tilslutning til rapporten med vurderinger og konklusjoner.
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