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Høring - rapport om ulike typer sakkyndigeerklæringer helsepersonell avgir til justissektoren
(Graver- rapporten)
Diakonhjemmets Sykehus har mottatt ovenstående rapport til høring. Vi ønsker innledningsvis å påpeke at
rapporten fremstår gjennomarbeidet og grundig. Bemerkningene under er mindre merknader, og dreier seg
i hovedsak om strukturelle endringer og nomenklatur. Vi støtter i hovedsak de forslag rapporten legger opp

til.
Om roller og habilitet

Vi finner at arbeidsgruppens utredning dekker mange viktige områder, og det synes som om arbeidet med å
gjøre attester og erklæringer bedre allerede er i gang mange steder. Vi tror at forvaltningen og det
medisinske fagmiljøet trenger bevisstgjøring vedrørende hva som er en uttalelse fra behandler (attest,
erklæring) som dokumenterer et behandlingsforløp eller en aktuell medisinsk tilstand, og hva som er

vurderinger som er utarbeidet spesielt for formål som ikke er en del av ordinær behandling. Det siste
omtales ofte noe upresist som sakkyndigvurderinger.
Vi finner at begrepet sakkyndig kun bør benyttes når det dreier seg om en fagperson som ikke tidligere har
hatt kontakt med den han skal vurdere og han eller hun har i oppdrag å utferdige en medisinsk vurdering

etter et gitt mandat. Behandlere bør kalle sine uttalelser "uttalelse i forbindelse med..." eller "helseuttalelse
om...".
Vi vil derfor foreslå at helsepersonelloven § 15 ikke bruker ordene "attest/erklæring" men "helseuttaleser"
som navn på uttalelser fra behandlende helsepersonell , og "sakkyndig uttalelse" fra uavhengig fagperson, se
vårt forslag nedenfor til § 3 i forskriftene.
Ad. P 6.1 s 59 Helsetilsynet og Statens Helsepersonellnemnd som klageinstans
Vi støtter arbeidsgruppens forslag om endringer i folketrygdloven § 25-6 og 25-7

Lov om helsepersonell m.v. § 62a er det foreslått i tredje avsnitt at "tilbakekall av retten til å utferdige
attester, erklæringer ol skal, når forholdene taler for det, begrenses til å gjelde bestemte typer attester,
erklæringer o.l "
Dette bor etter vår mening endres til en kan-regel, da "forholdende taler for det ", er en skjønnsmessig
vurdering.
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Ad 6.2 Forslag til lov om helseattester

Vi finner som beskrevet ovenfor at loven burde hete "lov om helseuttalelser og sakkyndigvurderinger" og at
alle steder bør formuleringen "attester, erklæringer og lignende" byttes ut med "helseuttalelser og
sakkyndigvurderinger".
Når det gjelder forslag til forskrift til helsepersonelloven § 15, synes vi at det mangler viktige
presiseringer.
Forslag til ny formulering i § 1, Hovedregel 3. avsnitt:
Helseuttalelser og sakkyndigvurderinger skal innlede med opplysninger om hvem som har anmodet om
uttalelsen, og hvilket mandat attestutsteder har fatt. Dersom rekvirenten ikke er pasienten selv, bør

mandatet være skriftlig. Helseuttaleser og sakkyndigvurderinger skal gi en faglig beskrivelse av pasientens
helsetilstand og være så utfyllende og tydelig at formålet oppfylles. Opplysninger som er relevant for
formålet må ikke forties eller fordreies. Dersom utsteder ikke har tilgang til nødvendig informasjon for å gi
en fyllestgjørende uttalelse eller mangler kompetanse vedrørende noe av oppdragivers mandat, må det
opplyses om dette.
Forslag til ny formulering i § 3, Definisjoner
Med helseuttalelse menes attester og lignende som avgis på grunnlag av egen behandlingskontakt og
eventuelt øvrige innhentete helseopplysninger.
Med sakkyndigvurderinger menes faglige utredninger (beskrivelser, beregninger, vurderinger ol) utført for å

besvare et mandat vedrørende en person som man ikke tidligere har hatt behandlingskontakt med.
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