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Høring - Forslag til endringer i regelverket for organisering av 
klagenemndene som behandler helsesaker, og endringer i 
pasientskadeloven og folketrygdloven vedrørende innhenting av 
taushetsbelagte opplysninger og taushetsplikt mv 
 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 6. juli 2021. 
 
Styret i Norsk overlegeforening (Of) behandlet saken i styremøte 26. august 2021. Styret har 
vedtatt følgende uttalelse: 
 

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) er en statlig etat underlagt Helse- og 
omsorgsdepartementet. Organet behandler klager på vedtak fra en rekke instanser, blant 
annet Helfos vedtak etter folketrygdloven kapittel 5. Helseklage er også sekretariat for fire 
uavhengige nemnder som behandler klagesaker. Dette er Klagenemnda for behandling i 
utlandet, Pasientskadenemnda, Statens helsepersonellnemnd og Apotekklagenemnda. 
Sekretariatet til Helseklage mottar og forberederaker som skal behandles i nemndene. I 
enkelte pasientskadesaker kan sekretariatet fatte vedtak etter delegert myndighet fra 
Pasientskadenemnda. 
 

I høringsnotatet foreslår departementet hovedtrekk tre endringer i regelverket for 
organisering av klagenemndene. Overordnet støtter Of disse endringene og ser behovet for 
en ensartet praksis i forskjellige nemder når det gjelder sammensetning og regelverk. 
Imidlertid ønsker vi å komme med to betraktninger. 
 
Det angis at arbeidsbyrden for de forskjellige nemdene kan bli for stor, og at leder kan gi 
sekretariatet til Helseklage hjemmel til selvstendig å treffe avgjørelser på vegne av den 
enkelte nemd. Det er beskrevet at dette kun skal skje i særskilte tilfeller hvis arbeidsbyrden 
blir for stor. Of mener dette kan bidra til å uthule den uavhengigheten nemdene skal ha til å 
vurdere disse sakene hvis dette skjer i for mange tilfeller. 
 
Et siste og meget viktig punkt gjelder Statens undersøkelseskommisjon for helse- og 



omsorgstjenesten (Ukom) i punkt 4.6. Departementet foreslår at lovhjemmelen for 
innhenting og utlevering av opplysninger også skal omfatte opplysninger fra Ukom. 
 
Ukom undersøker ikke mange saker sammenlignet med antall pasientskadesaker, men i 
sakene de undersøker, vil deres undersøkelser i stor grad kunne bidra til å opplyse 
erstatningssaken. Når Ukom har undersøkt en alvorlig hendelse, skal den utarbeide og 
offentliggjøre en rapport, men uten referanse til enkeltpersoners navn, jf. lov om Statens 
undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten § 15. 
 
De som utfører tjeneste eller arbeid for Ukom, har taushetsplikt etter forvaltningsloven. I 
tillegg har Ukom egne taushetspliktregler, jf. Ukom-loven § 12. Forvaltningsloven § 13 b 
første ledd nr. 6 om anmeldelse og deling av opplysninger om lovbrudd til påtalemyndigheten 
eller kontrollmyndighet, gjelder ikke. Dersom det mottas opplysninger som er undergitt 
strengere taushetsplikt enn det som følger av forvaltningsloven, gjelder tilsvarende strengere 
taushetsplikt for Ukom, med mindre tungtveiende offentlige hensyn tilsier at opplysningene 
bør kunne gis videre eller opplysningene er nødvendige for å forklare årsaken til hendelsen. 
 
Med samme forbehold gjelder taushetsplikt i tillegg alle opplysninger som er kommet frem 
under forklaring for undersøkelseskommisjonen etter Ukom-loven § 10 om forklaringsplikt. 
Enhver har plikt til å forklare seg for undersøkelseskommisjonen om opplysninger som kan 
være av betydning for undersøkelsen, uten hensyn til taushetsplikt. 
 
En arbeidstaker som forklarer seg for undersøkelseskommisjonen skal ikke utsettes for 
sanksjoner fra arbeidsgiver som følge av sin forklaring etter Ukom-loven § 10, jf. § 18. 
 

Opplysninger fra en forklaring til Ukom kan heller ikke brukes som bevis i en senere straffesak 
mot den som har gitt opplysningene, jf. § 17. Bakgrunnen for dette er ønsket om at den 
enkelte forklarer seg åpent uten å frykte sanksjoner fra arbeidsgiver eller i form av straff, jf. 
også vernet mot selvinkriminering. 
 
Dersom Ukom skal pålegges plikt til å utlevere opplysninger til Norsk Pasientskadeerstatning 
(NPE), er det naturlig å vurdere om det på tilsvarende måte bør inntas en bestemmelse om at 
NPE ikke skal kunne kreve regress mot den som har gitt opplysninger til Ukom på bakgrunn av 
forklaringsplikten i Ukom-loven § 10, dersom det er disse opplysningene (mottatt fra Ukom) 
som vil være grunnlaget for regresskravet. Regress kan kreves mot den som selv har voldt 
skaden forsettlig, jf. pasientskadeloven § 4 siste ledd siste punktum. En forklaring etter 
Ukom-loven § 10 vil etter omstendighetene kunne røpe at skaden er voldt forsettlig. Det 
bemerkes at adgangen til å kreve regress ved forsettlig skadeforvoldelse sjelden eller aldri har 
vært brukt. 

 
Uansett om det er utvist forsett, vil det kunne tenkes at tilgang til en forklaring til Ukom vil 
kunne bidra til at NPE konkluderer med at det foreligger ansvarsgrunnlag i en sak hvor det 
ellers ikke vil blitt konkludert slik. I tilfeller der NPE utbetaler erstatning som følge av skade 
voldt i den offentlige helse- og omsorgstjenesten, kan det kreves egenandel fra skadevolder. 
Det samme gjelder ved skade voldt i helsetjeneste som omfattes av fritt behandlingsvalg 
etter spesialisthelsetjenesteloven § 4- 3, se pasientskadeloven § 6 a og forskrift om NPE og 
Pasientskadenemnda § 17. 



 
Of mener det er svært viktig å regulere adgangen til å kreve regress og eventuelt egenandel i 
pasientskadesaker i lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten 
på lignende måte som for straff eller sanksjoner fra arbeidsgiver. Of mener det er av 
avgjørende betydning at den åpne forklaringen fra helsepersonell som Ukom trenger etter 
alvorlige hendelser for å gjøre en så god jobb som mulig, ikke blir hindret og undergravd. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Norsk overlegeforening 
 
Geir Arne Sunde (sign.) 
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