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Høring: Forslag til endringer i helsepersonelloven, pasient- og 
brukerrettighetsloven mv. om administrative reaksjoner og 
tilsynsmyndighetenes saksbehandling av henvendelser om pliktbrudd 

 
Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) mottatt høringen om forslag 
til endringer i helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven mv. om administrative 
reaksjoner og tilsynsmyndighetenes saksbehandling av henvendelser om pliktbrudd.  
 
Departementet foreslår endringer i pasient- og brukerrettighetsloven § 7-4a som regulerer 
statsforvalternes plikt til å vurdere og behandle anmodninger om vurdering av pliktbrudd. 
HOD skriver at endringene innebærer at statsforvalteren får større mulighet til å prioritere 
hvilke saker som er egnet for tilsyn ut fra formålet om pasientsikkerhet og tillit til helse- og 
omsorgstjenesten. HOD opplyser at hvis det er grunn til å tro at det foreligger forhold som er 
til fare for pasient- og brukersikkerheten, skal imidlertid statsforvalteren alltid undersøke 
forholdet. 
 
Samtidig foreslår departementet å presisere helse- og omsorgstjenestens plikt til å besvare 
henvendelser fra pasienter og pårørende om kvalitet og pasientsikkerhet, da mange av 
henvendelsene som kommer til statsforvalteren i dag vil bli raskere og bedre besvart ved at 
de behandles direkte fra helse- og omsorgstjenesten. 
 
Departementet foreslår i tillegg endringer i helsepersonelloven kapittel 11 om reaksjoner 
overfor helsepersonell. Departementet skriver at forslaget innebærer blant annet at 
bestemmelsen om advarsel oppheves og erstattes av en ny reaksjon om faglig pålegg; en plikt 
til å ta imot veiledning og andre kompetansetiltak. Departementet mener dette er bedre 
egnet for å oppnå formålet med tilsyn om pasientsikkerhet og tillit til helse- og 
omsorgstjenesten. 
 
Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.  
 
Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet her. 
 
Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 21. mars 
2021. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.  
 
Høringen finnes på Legeforeningen.no under Legeforeningens politikk – Høringer 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/ny-sidehoring-forslag-til-endringer-i-helsepersonelloven-pasient-og-brukerrettighetsloven-mv.-om-administrative-reaksjoner-og-tilsynsmyndighetenes-saksbehandling-av-henvendelser-om-pliktbrudd/id2830814/
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer
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Med hilsen 
Den norske legeforening 
 
Marthe Helene Sandli 
Rådgiver helsepolitikk   
 

  
 
  

 


