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Høring av forslag til lovendringer – enkelte unntak fra taushetsplikten og 
utvidelse av varslingsplikten til Statens undersøkelseskommisjon 
 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har sendt på høring forslag til lovendringer om enkelte 
unntak fra taushetsplikten og utvidelse av varslingsplikten til Statens undersøkelseskommisjon.  
 
I kapittel 2 foreslår HOD å lovfeste helseforetakenes plikt til å opprette kliniske etikkomitéer og videre 
en hjemmel for i særlige tilfeller å dele ellers taushetsbelagte opplysninger med medlemmene i en 
klinisk etikkomité uten at det foreligger samtykke fra pasienten. HOD skriver videre at dette 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. 
 
HOD foreslår i kapittel 3 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 et annet 
land. 
 
Departementet foreslår videre at varslingsplikten til Statens undersøkelseskommisjon for helse- og 
omsorgstjenesten (Ukom) utvides til å omfatte alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester. 
Dette innebærer at også den kommunale helse- og omsorgstjenesten, den offentlige 
tannhelsetjenesten og private tilbydere av helse- og omsorgstjenester vil få plikt til å varsle Ukom om 
alvorlige hendelser. Varslingsplikten til Ukom vil tilsvare varslingsplikten til Statens helsetilsyn. Se 
HODs forslag i kapittel 4. 
 
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 7. april 2020. 
Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.  
 
Høringen finnes på Legeforeningen.no under Legeforeningens politikk – Høringer 
 
Med hilsen 
Den norske legeforening 
 
Marthe Helene Sandli 
Rådgiver   
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