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Rapport om ulike typer sakkyndigerklæringer helsepersonell avgir til
justissektoren (Graver-rapporten) -  høringsuttalelse fra Det
odontologiske fakultet

Det odontologiske fakultet har via Universitetet i Bergen mottatt høringsbrev fra
Helse- og omsorgsdepartement, samt tilhørende høringsnotat  (Graver-rapporten) til
orientering og for eventuell uttalelse.

Rapporten berører og foreslår endringer i forhold knyttet til forvaltningsloven,
helsepersonelloven og folketrygdloven.  For sakkyndigerklæringer spesielt,  foreslår
rapporten endringer/presiseringer når det gjelder habilitet,  krav til samtykke, utvidet
hjemmel for departementet til å gi nærmere forskrifter om helsepersonells utstedelse
av attester,  krav til utforming av attester,  krav til kompetanse og kunnskap for
utferdigelse av attester,  forhold knyttet til nøyaktighet og etterprøvbarhet,
sanksjonsrettigheter og rett til tilbakekallelse av autorisasjon, samt særskilte tiltak
innenfor justissektoren.

Helsepersonell ved Det odontologiske fakultet avgir jevnlig sakkyndigerklæringer
som faller inn under de bestemmelser som rapporten tar opp  (sakkyndiguttalelser i
klagesaker,  pasientskadeerstatningssaker,  forsikringssaker og trygdesaker).

Av særlig betydning for Det odontologiske fakultet er de foreslåtte endringer i
helsepersonelloven  §  15 om attester og erklæringer.  Fakultetet mener at de
foreslåtte endringene vil kunne bidra til tydeligere rolleforståelse blant parter som er
involvert i både utstedelse og bruk av attester og erklæringer. De foreslåtte
endringene/presiseringene vil dessuten kunne medvirke til høynet kvalitet på
sakkyndigerklæringer,  noe som er viktig i videre beslutningsprosesser.
Fakultetet støtter arbeidsgruppens anbefalinger om at det utarbeides
standardskjemaer som helsepersonell skal benytte når de utsteder uttalelser,  attester
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og erklæringer.  Sammen med rapportens forslag til presiseringer, mener vi dette vil
bidra til å kvalitetssikre prosessene rundt utstedelse og bruk av sakkyndigerklæringer
innen helsesektoren .  Særlig vil bruk av eller overgang til elektroniske skjemaer, som
gjør oppmerksom på mangler eller feil under utfyllingen,  kunne bidra til at ulike typer
erklæringer, attester eller lignende som helsepersonell utarbeider har høy kvalitet.
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