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Høring av forslag til lovendringer – enkelte unntak fra taushetsplikten og 
utvidelse av varslingsplikten til Statens undersøkelseskommisjon  
Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i helsepersonelloven 
og lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten mv. I 
høringsnotatet er det samlet flere separate lovforslag knyttet til forskjellige problemstillinger.  
 
Departementet foreslår 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. Dette vil 
være saker hvor det er behov for bred etisk drøfting, men hvor det kan være vanskelig eller 
ikke mulig å innhente samtykke fra pasienter. Se forslaget i kapittel 2. 
 
I tillegg foreslår departementet å lovfeste et tydelig unntak fra taushetsplikten for Statens 
helsetilsyns underretning om tilsynsreaksjoner til andre forvaltningsorganer i Norge og 
utlandet. Slik gjensidig utveksling 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. Se forslaget i kapittel 3. 
 
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 forslaget i kapittel 4. 
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Side 2 
 

Departementet ber om merknader til forslagene innen 7. mai 2020. Uttalelser er som 
hovedregel offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert.  
 
Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis digitalt gjennom departementets side for høringer. 
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. 
 
Med hilsen 
 
 
Kari Sønderland (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Elisabeth Salvesen 
avdelingsdirektør 
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