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Høring av forslag til lovendringer – enkelte unntak fra taushetsplikten og 

utvidelse av varslingsplikten til statens undersøkelseskommisjon 

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 11. februar 2020. 

 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken i styremøte 19. mars 2020. Styret vedtok 

følgende uttalelse:  

 

1. Forslag til lovendringer om enkelte unntak fra taushetsplikten i helsepersonelloven: 

 

a. HOD foreslår en hjemmel for å i særlige tilfeller å dele ellers taushetsbelagte 

opplysninger med medlemmene i en klinisk etikkomité uten at det foreligger 

samtykke fra pasienten. Det vil gjelde saker hvor det er behov for bred etisk 

drøfting men hvor det kan være vanskelig eller ikke mulig å innhente 

samtykke fra pasienter.  

 

b. HOD foreslår å lovfeste et tydelig unntak fra taushetsplikten for Statens 

helsetilsyns underretning om tilsynsreaksjoner til andre forvaltningsorganer 

i Norge og utlandet. HOD mener slike gjensidige utvekslinger av 

opplysninger er avgjørende for å kunne forhindre at helsepersonell fortsetter 

å gi uforsvarlig helsehjelp etter at de har mistet eller fått begrenset 

godkjenning i annet land.  

 

 

2. HOD foreslår en utvidelse av varslingsplikten til Statens undersøkelseskommisjon 

til å omfatte alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester. 

Varslingsplikten til Ukom vil tilsvare varslingsplikten til Statens helsetilsyn.  

 

 

1a:  

HOD vurderer at dersom det skal lovfestes en hjemmel for å kunne utlevere taushetsbelagte 

opplysninger til en klinisk etikkomité er det viktig at det fremgår av lovverket hva en klinisk 



etikkomité er. HOD ønsker å forankre plikt om opprettelse av kliniske etikkomitéer og 

virksomheten i spesialisthelsetjenesteloven. HOD mener en bredde i sammensetningen av 

etikkomitéen er helt nødvendig for å sikre at medisinsk-etiske problemstillinger blir grundig 

belyst fra flere sider og at det derfor er nødvendig at det lovfestes et krav om at komitéen er 

tverrfaglig sammensatt.  

 

I utgangspunktet står personvernet sterkt i Norge gjennom en grunnlovsfestet rett; Grunnloven 

§ 102; privatliv og familieliv er en menneskerettighet og åpner ikke opp for inngrep i 

rettigheten. I den europeiske menneskerettskonvensjonen, EMK, artikkel 8 fremgår det at 

personvern ikke er absolutt. Slik Overlegeforeningen forstår det, mener HOD at det foreligger 

juridisk grunnlag for å kunne sammenlikne Grunnloven § 102 med EMK artikkel 8 og på den 

måten åpne opp for unntak fra Grunnlovens bestemmelse § 102. HOD skriver at unntakene 

spesielt vil gjelde når en medisinsk behandlingsansvarlig ønsker å drøfte pasientens medisinsk-

etiske utfordringer i akuttsituasjoner med en klinisk etikkomité.  

 

Komitéens sammensetning og lovregulert taushetsplikt 

 

I det nasjonale mandatet som ble gitt etikkomitéens sammensetning fremkommer det at 

komitéen skal være bredt tverrfaglig sammensatt. I tillegg til medisinskfaglig og helsefaglig 

kompetanse, bør det og være en brukerrepresentant, en person med fagetisk kompetanse og en 

person med helserettslig utdanning. Representantene med helsefaglig bakgrunn er pålagt en 

relativt omfattende taushetsplikt gjennom lovverk som gjelder for helsepersonell. Ikke-

helsefaglige komitémedlemmer har taushetsplikt gjennom forvaltningsloven. 

 

Samtykke 

 

Taushetsbelagte opplysninger kan bare videreformidles når opplysningene det gjelder har 

samtykket eller når det er gitt unntak i lov. I de fleste tilfeller vil personen det gjelder være 

samtykkekompetent.  

 

Overlegeforeningen mener at i utgangspunktet favner dagens lovverk om unntak fra samtykke 

om taushetsbelagte opplysninger bredt. Of vurderer at det med hensyn til personvern bør mye 

til før det er nødvendig å gjøre unntak fra personvernloven. I høringsnotatet fremgår det at 

Senter for medisinsk etikk ved UiO, som har et nasjonalt ansvar for fagutvikling av de kliniske 

etikkomitéene, har løftet utfordringer knyttet til arbeidet i komitéene med bakgrunn i 

personvernloven. Senteret tar opp at det i enkelte situasjoner kan være vanskelig å innhente 

samtykke fra pasient eller pårørende for å kunne drøfte komplekse etiske dilemmaer. Sakene 

det for det meste dreier seg om er når pasienten selv ikke kan gi samtykke, ved dype konflikter 

som er til hinder for å innhente samtykke eller hvor det vurderes å være til pasientens beste 

ikke å innhente et samtykke.  

 

Departementet mener at det per i dag ikke foreligger et tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag for å 

utlevere taushetsbelagte opplysninger i enkelte saker hvor helsepersonell har behov for å drøfte 

etiske dilemma i en klinisk etikkomité. Of ønsker å trekke frem at en av de fire hjørnesteinene i 

medisinsk etikk er pasientautonomi. Pasientautonomi i norsk helsevesen skal stå høyt og Of 

stiller seg derfor spørrende til om de eksemplene som er lagt frem i høringsnotatet vil gi 

grunnlag for unntak av samtykke fra pasient. Eksemplene det gjelder er tilfeller hvor det 

foreligger dype konflikter som er til hinder for å innhente samtykke. Det står i høringsnotatet 

ikke utdypet nærmere angående det. Det andre eksemplet er når det vurderes å være til 

pasientens beste å ikke innhente pasientens samtykke.  



 

Of har likevel stor tillitt til at problemstillingene Senter for medisinsk etikk har tatt opp med 

HOD er godt drøftet og vurdert etisk før det er løftet et behov for unntak av samtykke. Of 

vektlegger dessuten at vurderingene som den kliniske etikkomité foretar i konkrete saker, også 

vil kunne ha en verdi for andre pasienter og for klinikere fordi drøftelsene av etiske 

problemstillinger omtales i komitéens årsmeldinger og blir på den måten tilgjengelig for 

pasienter og kliniskere som står i liknende situasjoner. HOD har beskrevet forutsetninger for at 

unntakene skal gjelde og det går på at det faktisk foreligger etiske problemstillinger som det 

trengs å drøftes og at det kun gis adgang til å dele opplysninger som er nødvendige for å få en 

god drøftelse av eller refleksjon over de etiske utfordringene.  

 

HOD foreslår at adgangen til å dele taushetsbelagte opplysninger uten samtykke begrenses til 

følgende tilfeller:  

 

- Behov for å drøfte etiske utfordringer i en konkret sak. Of mener at det står skrevet i for 

generelt ordlag 

- Der det er nødvendig å utlevere taushetsbelagte opplysninger for å få en god drøftelse 

av de etiske utfordringene i saken 

- Der det ikke er mulig eller er vanskelig å innhente samtykke fra pasienten. Of mener at 

det bør stå "svært vanskelig" i stedet for "vanskelig" å innhente samtykke fra pasienten 

- En deling av opplysninger med medlemmene i en klinisk etikkomité anses å være i 

pasientens interesse 

Of´s vurdering: 

Of støtter forslaget om at det lovfestes i helsepersonelloven en adgang til å dele taushetsbelagte 

opplysninger i særlige tilfeller. 2 av 4 ovennevnte punkter bør konkretiseres som anført.  

 

1b:  

Statens helsetilsyn har plikt til å varsle om tilsynsreaksjoner til autorisasjonsmyndigheter i 

andre land. Tilsynet har lagt til grunn en paragraf i forvaltningsloven som gir unntak fra 

taushetsplikten for å kunne varsle. HOD vurderer at det kan stilles spørsmål ved om 

forvaltningsloven er anvendelig utenfor Norges grenser fordi det kan være vanskelig for norske 

myndigheter å følge opp at opplysningene behandles forsvarlig av en utenlandsk mottaker. 

Med bakgrunn i dette vurderer HOD at det er behov for en tydeligere hjemmel for at Statens 

helsetilsyn uten hinder av taushetsplikten skal kunne utlevere opplysninger om 

tilsynsreaksjoner til forvaltningsorganer i andre land.  

 

Of´s vurdering: 

Overlegeforeningen vurderer at pasientsikkerhet og pasientrettigheter er svært viktige 

rettigheter å overholde. Det er viktig på alle nivåer av samfunnet; først og fremst for den 

enkelte pasient og for helsepersonell. Dernest på et overordnet samfunnsnivå for å 

opprettholde tilliten befolkningen har til det norske helsevesen. Of vurderer at 

pasientrettighetene veier tyngre enn risikoen norske myndigheter løper ved å ha liten mulighet 

til å kontrollere at taushetsbelagte opplysninger om helsepersonell som har fått tilsynsreaksjon, 

behandles forsvarlig i andre land. Of forutsetter at tilsynsmyndigheter har forsikret seg om at 

systemer i andre land er egnet til å ivareta personlovrettigheter for det enkelte helsepersonell 

før utlevering av informasjon.  

 

  



2:  

Formålet til Ukom er å undersøke alvorlige hendelser og forhold i helse- og omsorgstjenesten. 

Undersøkelsene skal være med på å avdekke bakenforliggende årsaker til hendelsen. Denne 

kunnskapen skal bidra til læring og forebygge at ikke en liknende hendelse skal skje. Ukom 

skal se på årsakssammenhenger og systemfeil slik at det kan settes inn tiltak og lages rutiner 

for at ikke slike feil skjer igjen. Det vil øke pasientsikkerheten og være med på å danne en 

bedre helse- og omsorgstjeneste i Norge. Alvorlige hendelser skjer og i helse- og 

omsorgstjenester som per i dag ikke er omfattet av dagens varslingsplikt til Ukom. Med en 

aldrende befolkning vil mer av helse- og omsorgstjenesten blitt gitt på kommunalt nivå.  

 

Of´s vurdering: 

Overlegeforeningen støtter forslaget om en utvidelse av varslingsplikten til Statens 

undersøkelseskommisjon til å omfatte alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester. 

Varslingsplikten til Ukom vil tilsvare varslingsplikten til Statens helsetilsyn.  

 

 

Med vennlig hilsen 

Norsk overlegeforening 

 

Anne Karin Rime (sign.) 

leder 

 

 

  

 

   

 


