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Høringsbrev 
Høring: Forslag til endringer i helsepersonelloven, pasient- og 
brukerrettighetsloven mv. om administrative reaksjoner og 
tilsynsmyndighetenes saksbehandling av henvendelser om pliktbrudd 
Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i helsepersonelloven, 
pasient- og brukerrettighetsloven mv. om administrative reaksjoner og tilsynsmyndighetenes 
saksbehandling av henvendelser om pliktbrudd.  
 
Innholdet i høringsnotatet 

Departementet foreslår endringer i pasient- og brukerrettighetsloven § 7-4a som regulerer 
statsforvalternes plikt til å vurdere og behandle anmodninger om vurdering av pliktbrudd. 
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. 
Er det 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 også endringer i helsepersonelloven kapittel 11 om reaksjoner 
overfor helsepersonell. 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 
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andre kompetansetiltak. Vi mener dette er bedre egnet for å oppnå formålet med tilsyn om 
pasientsikkerhet og tillit til helse- og omsorgstjenesten.  
 
Høringsfrist 

Departementet ber om merknader til forslaget innen 3. mai 2021. 
 
Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis digitalt gjennom departementets sider for høringer på 
regjeringen.no.  
 
Det er mulig å registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Det er også 
anledning til å sende høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelser.  
 
Høringsinstansene bes om å vurdere om høringsnotatet bør sendes til underliggende etater 
eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.  
 
Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova, og vil bli publisert.  
 
Med hilsen 
 
 
Kari Sønderland (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 

Guro Breien Westby 
seniorrådgiver 
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