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Høringsuttalelse - Forslag til endringer i helsepersonelloven, pasient- og 
brukerrettighetsloven mv. om administrative reaksjoner og tilsynsmyndighetenes 
saksbehandling av henvendelser om pliktbrudd 

 

Vi viser til høringsnotat av 1. februar 2021 med forslag til endringer i helsepersonelloven, pasient- og 
brukerrettighetsloven mv.  Legeforeningens høringsuttalelse er utarbeidet på bakgrunn av innspill i 
vår interne høringsprosess, tidligere uttalelser og den er behandlet av vårt sentralstyre.  
 
Helsetilsynet og deres praksis er svært viktig for Legeforeningens medlemmer. Legene, 
virksomhetene og kulturen i helsevesenet påvirkes direkte av hvordan tilsynsmyndighetene arbeider. 
Hvordan tilsynsmyndighetene utfører sine oppgaver er sentralt for deres legitimitet og samfunnets 
tillit, som igjen er avgjørende for at de skal kunne arbeide i tråd med sin formålsbeskrivelse. 
Tilsynssystemet, rettigheter og plikter, må understøtte de mål som er satt for helsetjenesten; tillit, 
kvalitet og pasientsikkerhet. 
 
Legeforeningen har fulgt utviklingen over tid, og fremhevet behov for at tilsynsmyndighetens rolle og 
mandat evalueres. Flere av forslagene som presenteres har vi etterlyst i lang tid, og vi støtter i all 
hovedsak de foreslåtte endringene. Vi er særlig positive til intensjonen om å ansvarliggjøre 
virksomhetene, fokuset på målrettede reaksjoner og tiltak, og at tilsynsmyndighetenes virksomhet og 
reaksjonssystemet innrettes for å bedre kunne oppnå formålet om pasientsikkerhet og tillit til helse- 
og omsorgstjenesten.  
 
Vi viser i denne forbindelse særlig til vår høringsuttalelse til NOU 2015:11 – med åpne kort og vårt 
brev av 3. oktober 2019 til departementet.  
 
Overordnet vil vi peke på at forslagene synes egnet til å gi tilsynsmyndighetene et større 
handlingsrom, mulighet til å prioritere og innrette tilsynet best mulig for å oppnå ønsket effekt. Det 
er imidlertid praktiseringen og gjennomføringen som vil være avgjørende, og her forstår vi at 
tilsynsmyndighetene er i gang med et omfattende utviklingsarbeid.  
 
Vi er bekymret for at departementet undervurderer de administrative og økonomiske 
konsekvensene for virksomhetene, og for effektene forslagene vil ha for selvstendig næringsdrivende 
personell som ikke har en arbeidsgiver.   
 
Vi vil videre kommentere enkelte av de presenterte forslagene.  
 
 
 



 
 
 
 
 

 

1. Heve terskel for å opprette sak og ansvarliggjøre virksomhetene 
Dette er en etterlyst og viktig endring. Som vi påpekte i vår høringsuttalelse til NOU 2015:11, og brev 

av 3. oktober 2019 vil en for lav terskel for å opprette sak svekke tilliten til helsetilsynets arbeid og ta 

oppmerksomheten og ressursene bort fra de sakene som det er formålstjenlig å bruke tilsynets og 

helsetjenestens ressurser på. Vi støtter vurderingen om at det tas utgangspunkt i 

hensiktsmessighetsprinsippet, og at forvaltningsorganet selv avgjør på hvilken måte en sak skal 

håndteres når de rettslige forutsetningene er oppfylt.  

Vi støtter også at det tydeliggjøres at det primære ansvaret for å følge opp henvendelser fra 

pasienter, brukere og pårørende ligger hos helse- og omsorgstjenesten selv, som en vesentlig del av 

virksomhetens systematiske arbeid med kvalitetsforbedring- og pasient- og brukersikkerhet.  

Dette vil tydeliggjøre at det viktigste arbeidet for økt pasientsikkerhet må skje i helsetjenesten. Det 

må være et klart plassert ledelsesansvar å sørge for systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid 

og for aktivt å tilrettelegge for åpenhet, kapasitet til læring og til kommunikasjon internt så vel som 

med pasienter og pårørende.  

Styret og administrativ ledelse i helsevirksomheter må investere i arbeidet med pasientsikkerhet som 

en naturlig del av behandlingen. Avgjørende for læring og for kvalitetssikring er åpenhet om risiko og 

feil, at det etableres gode meldesystemer, og at det er en tett og god dialog mellom pasient og 

helsepersonell, også om feil. 

All erfaring tilsier at det er avgjørende med god og åpen prosess relatert til hendelser overfor 

pasienter og brukere. At tjenesten og helsepersonell får tilbakemelding fra pasienter, brukere og 

pårørende er avgjørende både for å kunne få informasjon for å kunne følge opp med adekvate tiltak, 

og for å kunne oppklare/forklare, besvare spørsmål og bevare/gjenopprette tillit.  

1.1. Særlig om frist  
Vi støtter departementets vurdering av at det skal gis rom for individuell tilpasning av oppfølgingen, 

og ikke stilles formkrav utover at tilbakemeldingen skal oppfylle kravene i pasient- og 

brukerrettighetsloven kapittel 3 og forvaltningsloven § 11.  

Departementet spør om det bør innføres en frist som de har gjort i Sverige. Vi mener det vil være 

fornuftig å lovfeste en frist, primært for å sikre rask oppfølging og forutsigbarhet. Rask oppfølging vil 

være viktig for pasientsikkerheten, læring og å kunne rette opp forholdene så tidlig som mulig. Det vil 

være viktig for bearbeiding, oppklaring og for å bevare tilliten, samt at både pasienter, pårørende og 

involvert helsepersonell skal få en avslutning. I tillegg vil en frist medvirke til at ledelsen i større grad 

må planlegge og legge til rette for at tjenesten tar imot og følger opp slike henvendelser.  

Det kan f.eks. utformes slik:  

Henvendelser om kvalitet og pasientsikkerhet skal besvares så snart som mulig og senest 

innen fire uker fra den er mottatt, på egnet måte og oppfylle krav til informasjon i pasient- og 

brukerrettighetsloven §§ 3-2, 3-3, 3-4 og 3-5. 

Hva gjelder frist/foreldelse for anmodning fra pasient/pårørende mener vi det ikke vil være 

hensiktsmessig å sette en tidsfrist for slik anmodning. Det kan være en rekke ulike årsaker til at 

pasient eller pårørende tar kontakt lenge etter at hendelsen fant sted. Tid fra hendelsen har skjedd 

vil imidlertid være en naturlig del av helhetsvurderingen av hvordan henvendelsen skal følges opp.  



 
 
 
 
 

Tilsvarende for saker etter § 7-4 a, hvor det også er gitt forskriftshjemmel i siste ledd hvor "frist for 

fremsettelse av anmodning etter paragraf her". Tilsynsmyndighetene bør i sin vurdering av 

oppfølgning av henvendelser vektlegge hvor lang tid det har gått siden hendelsen, men vi mener at 

det heller ikke her bør fastsettes en absolutt frist.   

1.2 Om plikt til å kontakte virksomheten først  
Vi støtter her departementets vurdering, og mener at det ikke bør innføres en plikt til at 
pasient/pårørende har kontaktet virksomheten først, men at det bør være lav terskel for å henvise 
pasient/pårørende til virksomheten, evt. bruke "lokal avklaring".  
 

2. Oppheve advarsel  
Legeforeningen har også tidligere argumentert for å fjerne reaksjonen advarsel, og støtter dette.  

Vi er enige i tilsynets og departementets vurdering av at prinsippene om at helsepersonells 

yrkesutøvelse kan stoppes eller innskrenkes må fastholdes. Det skal reageres mot enkeltpersonell når 

det er nødvendig for å ivareta pasientsikkerheten, men bruk av formelle tilsynsreaksjoner mot 

enkeltindivider bør begrenses utover dette.  

Vi vil i denne sammenheng vise til forarbeidene til helsepersonelloven hvor reaksjonsformen 

tilrettevisning ble vurdert. Vi mener denne vurderingen, og undersøkelsen foretatt av departementet 

våren 2000, godt beskriver utfordringene knyttet til advarsel 1. Det er fremdeles sterke følelser 

forbundet med å motta administrativ reaksjon.  

Videre at "undersøkelsen avdekket at den generelle oppfatningen er at de mildeste administrative 

reaksjonene ikke fører fram til det som er formålet med reaksjonene. Slik tilsynet utøves og de 

mildeste reaksjonene gis i dag, er det informantenes oppfatning at reaksjonene ikke fører til at 

helsepersonell innretter seg etter reaksjonen, men heller går i forsvar og ikke evner å se mulighetene 

for endring av atferd. Undersøkelsen avdekker også at systemansvaret dårlig ivaretar den enkelte 

arbeidstaker, og at det er lite åpenhet og diskusjoner om temaene menneskelige og medisinske feil og 

forhold rundt det å motta administrative reaksjoner". 2 

Vi har imidlertid advart mot at reaksjonsformen fjernes uten et godt alternativ, og vil fortsatt 

fremheve at effekten av at advarsel fjernes, og at det innføres faglige pålegg og evt. begrensninger i 

autorisasjon vil avhenge av hvordan dette praktiseres.  

3. Ny reaksjon om faglig pålegg 
Vi støtter som utgangspunkt intensjonen og reaksjonen om faglig pålegg. Det fremstår som en 

konstruktiv endring som fremmer hensynet til læring og forbedring, og gjør straffeaspektet (advarsel) 

mindre fremtredende. Vi forstår det slik at dette er ett av virkemidlene for å fremheve 

arbeidsgivernes ansvar overfor helsepersonell som har utfordringer knyttet til yrkesutøvelsen, enten 

det gjelder språklige utfordringer, faglig svikt eller rus mv. Vår erfaring tilsier at en del arbeidsgivere 

fraskriver seg ansvar ved å skyve tilsynet foran seg og be om tilsynsmessig oppfølgning av den det 

 
1 Innst. O. nr. 38 (2000-2001) Innstilling fra sosialkomiteen om lov om endringer i lov 2. juli 1999 nr. 64 om 
helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) og enkelte andre lover punkt 3. 
 
2 Innst. O. nr. 38 (2000-2001) Innstilling fra sosialkomiteen om lov om endringer i lov 2. juli 1999 nr. 64 om 
helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) og enkelte andre lover punkt 3.1. 



 
 
 
 
 

gjelder. I mange tilfeller vil det gjelde helsepersonell som har arbeidet kort tid for den aktuelle 

virksomheten, slik at det kan stilles spørsmål ved grundighet i rekrutteringsprosessen.  

Vi mener imidlertid at departementet må se nærmere på begreper og vilkår i denne reguleringen.  

Først vil vi problematisere begrepet "faglig pålegg". Slik bestemmelsen nå er foreslått gir den 

hjemmel for å vedta tiltak som må anses å ikke favnes av begrepet. Dette gjelder for eksempel pålegg 

knyttet til språk.  

Vi mener formuleringene i annet ledd om at "pålegget må være nødvendig for å forhindre at 

helsepersonell foretar nye overtredelser eller på ny utviser atferd etter første ledd", og siste setning i 

første ledd om "pliktbrudd (…) egnet til i vesentlig grad å svekke tilliten til helsepersonell eller helse – 

og omsorgstjenesten", vil bli utfordrende i praksis. 

I omtalen om tillitssaker i høringsnotatet står at det at "Etter departementets vurdering vil det i disse 

sakene som regel ikke være hensiktsmessig med et faglig pålegg, og rene tillitsbruddssaker vil kunne 

bli påpekt som pliktbrudd av statsforvalteren, eventuelt oversendes til Statens helsetilsyn for 

vurdering av tilbakekall i de mest alvorlige sakene. Det foreslås derfor at § 56 ikke annet ledd ikke 

videreføres til den nye bestemmelsen om faglig pålegg".  

Vi mener at dette også vil gjelde for saker som nå vil omfattes av siste setning i første ledd i § 56, og 

vi anbefaler at denne formuleringen også tas ut her. Det må imidlertid sikres at disse sakene ikke 

fører til begrensning eller tilbakekall av autorisasjonen i mangel av annen reaksjon. Dette fremstår 

ikke helt ferdig utredet, og vi anbefaler å se på utformingen av bestemmelsen på nytt.  

Vi vil også fremheve at det vil være helt avgjørende hvordan "faglige pålegg" utformes og følges opp i 

praksis. En plikt til å ta imot veiledning og andre kompetansetiltak må rammes inn på en måte som 

gjør det forutsigbart og praktisk mulig å gjennomføre. Herunder vil det bli sentralt at utformingen av 

pålegget vurderes individuelt, og i dialog mellom tilsynsmyndighetene og helsepersonell og/eller 

arbeidsgiver. Vi mener dette bør reflekteres i motiver til bestemmelsen. 

Videre må det sikres at det er kapasitet og en reell mulighet til å følge opp pålegget, slik at det ikke i 

praksis blir så vanskelig å gjennomføre at det resulterer i opphør av arbeidsforholdet.  

Som ved begrensninger i autorisasjon, mener vi at den overordnede målsetningen må være at 

helsepersonellet får fortsette i jobb, og blir fulgt opp på en konstruktiv måte.  

3.1 Vedtakskompetanse - Statens helsetilsyn og/eller Statsforvalteren  
Det som taler for at Statsforvalteren skal få myndighet til å ilegge faglige pålegg, er at det vil øke 

handlingsrommet for et mer målrettet tilsynsarbeid lokalt, potensiale for tettere oppføling og 

kortere saksbehandlingstid.  

På den annen side vil det øke risikoen for ulik praksis nasjonalt, ulik terskel, og faglig svakt 
begrunnede pålegg.  

Vi vil i den sammenheng fremheve forhold ved dagens praksis hos Statsforvalterne som oppleves 

problematisk for flere av våre medlemmer. De fremhever til dels stor fylkesvis variasjon i 

kompetanse og kvalitet, og at avgjørelsene i mange saker fremstår tilfeldige og dårlig faglig forankret 

og begrunnet. Dette beskrives også i NOU 2015:11 - “med åpne kort”. I dag gjelder dette særlig saker 

hvor det konkluderes med brudd på kravet til faglig forsvarlighet, uten at saken er tilstrekkelig 

utredet, belyst og faglig forankret, og hvor det ikke er klagerett.   



 
 
 
 
 

Slike konklusjoner gjøres ofte kjent både i fagmiljø, blant pasient/ pårørende og i mange tilfeller også 

i media. Det kan ikke være slik at fordi det ikke treffes noen formell reaksjon, svekkes insentivene for 

en grundig utredning, innhenting av objektive sakkyndigvurderinger mv, samtidig som legens 

rettssikkerhet svekkes som følge av manglende klageadgang.  

Legeforeningen er tilhenger av å løse slike saker på lavest mulig nivå, og med hovedfokus på læring 

og kvalitetsutvikling. Vi er likevel bekymret for mulige vridningseffekter dersom reaksjonen advarsel 

fjernes, og Statsforvalteren vil avgjøre flere saker, uten andre samtidige tiltak knyttet til deres 

mandat og saksbehandling.  

Faglige pålegg som ikke oppleves godt begrunnet, logiske og relevante, vil ha en begrenset effekt.  

Vi mener at det er gode grunner til at Statsforvalteren som "nærmeste forvaltningsnivå" 

gjennomfører møter med helsepersonell og arbeidsgiver, og utformer forslag til faglige pålegg. Dette 

forutsetter en plan for hvordan dette skal gjennomføres på en enhetlig, faglig god og effektiv måte, 

hvor det sikres at helsepersonell og/eller arbeidsgiver involveres på en god og konstruktiv måte.  

For å sikre likebehandling, og enhetlige, faglig gode vilkår, mener vi den formelle myndigheten til å 

ilegge pålegget bør legges til Statens helsetilsyn. Det fremstår hensiktsmessig at Statsforvalteren 

forbereder saken, og utformer påleggene som beskrevet, og deretter fremstiller disse for Statens 

helsetilsyn for "godkjenning". For å sikre rask håndtering bør det antakelig settes en tidsfrist for 

denne godkjenningen.  

4. Begrensning i autorisasjon  
Legeforeningen etterlyste en grundigere utredning av bruken av begrensing i autorisasjon i 

forbindelse med NOU 2015:11, og er positive til at dette nå løftes.  

Vi mener at i saker hvor tilbakekall er aktuelt, bør begrensning i autorisasjon alltid vurderes som et 

mer konstruktivt alternativ. 

Vi har vært kritiske til omfattende begrensninger av autorisasjon hvor tapsvilkår ikke foreligger. Den 

betydelige utvidelsen vi fikk med helsepersonelloven § 59 a i 2008 har gitt urimelige utslag. 

Hjemmelen gir for stor skjønnsfrihet, og vi har flere eksempler på at den har blitt benyttet til å 

begrense legers yrkesutøvelse/stenge de ute fra arbeidslivet uten at det har vært begrunnet i 

pasientsikkerhetshensyn. Vi er positive til at denne fjernes, og at det foreslås en felles bestemmelse.  

Vi støtter også at "grunn til å tro at helsepersonell (…) kan bli uegnet" ikke videreføres, da dette er et 

for skjønnsmessig vilkår.  

Vi mener at hensiktsmessig bruk av vilkår for autorisasjon vil kunne ivareta hensynet til fremtidig 

kvalitet og pasientsikkerhet, og være et effektivt virkemiddel. Vi oppfatter at Statens helsetilsyn 

ønsker å bruke begrensing i autorisasjon i større grad, også der det nå vil være aktuelt med advarsel. 

Dette forutsetter, som også uttalt i forarbeidene til § 59 a at "slik begrensning bare burde skje i saker 

hvor det foreligger så alvorlige forhold at advarsel ikke var tilstrekkelig for å ivareta lovens formål". 

Som departementet viser til vil en adgang til å sette vilkår som begrenser autorisasjonen også kunne 

medvirke til å avhjelpe det enkelte helsepersonells mangler bedre enn om de ble gitt en advarsel, og 

at en slik ordning også kan være en fordel for helsepersonellet selv, idet det kan bidra til at et 

fremtidig tilbakekall av autorisasjonen unngås.  



 
 
 
 
 

Begrenset autorisasjon/autorisasjon med vilkår, kan være et hensiktsmessig virkemiddel der 

vilkårene er gode, tilpasset den konkrete saken og det lar seg gjennomføre i praksis. Det er derfor 

positivt at tilsynet har igangsatt et arbeid med å utvikle mer hensiktsmessige vilkår. Mange som i dag 

får begrensing i sin autorisasjon, får ikke beholde jobb/ny jobb som gjør det mulig å oppfylle 

vilkårene.  

Etter vårt syn burde loven regulere at tidsbegrensning av tiltaket er hovedregelen, slik det praktiseres 

i den svenske ordningen med prøvetid. Videre må det fremgå enten av lovens ordlyd eller tydelige 

forarbeider at arbeidsgiver (eller for fastlege/avtalespesialister hhv. kommune/ RHF) tas med i dialog 

før eventuelle begrensninger utformes, og at tilsynet, arbeidsgiver og det aktuelle helsepersonellet 

sammen legger en plan for gjennomføring. Dette bør alltid vurderes og gjøres med mindre det ikke er 

hensiktsmessig og/eller gjennomførbart. Slik vil man i størst mulig grad plassere ansvaret der det 

hører hjemme og bidra til å sette det aktuelle helsepersonell i stand til arbeide samtidig som 

pasientsikkerheten ivaretas. Forholdet til arbeids-/ oppdragsgiver kunne med fordel vært vurdert 

som en egen bestemmelse i dette regelverket.  

5. Midlertidig suspensjon  
Vi støtter som utgangspunkt muligheten for å "suspensjon (…) mot utøvelse av bestemt virksomhet, 

og mener det kan være et viktig tiltak for å sikre pasientsikkerhet og forsvarlighet i påvente av 

endelig avgjørelse".  Vi vil påpeke at det primære ansvaret plasseres hos arbeidsgiver. 

Bestemmelsens anvendelsesområde må avgrenses til de tilfellene hvor ikke arbeidsgiver sikrer 

tilstrekkelig oppfølging.  

 

6. Særlig om næringsdrivende  
Vi etterlyser en omtale av helsepersonell som er selvstendig næringsdrivende. Både fastleger, 

avtalespesialister og en del helprivate jobber ofte alene, og eier og driver egen virksomhet, uten en 

arbeidsgiver. 

Dette er en gruppe som er ekstra utsatt for klagesaker og reaksjoner3, og særlig fastlegene opplever i 

stadig større grad at valg som gjøres om utredning og behandling utfordres av frykten for klager og 

tilsynssaker. De opplever også at sakene oftere ender med reaksjoner mot individ, og fremhever at 

også fastlegers  handlinger, i samme grad som for annet helsepersonell, bør vurderes i helhetlig 

systemperspektiv.  

Det er også behov for en nærmere avklaring av hvilket ansvar kommunene har for oppfølging av de 

næringsdrivende fastlegene da veiledning og kompetansetiltak også vil kunne inngå i kommunens 

ansvar for kvalitet. Tilsvarende de regionale helseforetakene for avtalespesialistene. Spesielt i en 

situasjon med stort kapasitetspress slik det er i fastlegeordningen nå, er fastlegene avhengige av at 

kommunene tar sin del av systemansvaret og bidrar til å tilrettelegge for at de kan gjøre jobben sin 

forsvarlig.  

Helsepersonell uten driftsavtale vil ofte ikke ha noen som kan ivareta "arbeidsgiveransvaret", og det 

må klargjøres hvordan oppfølgningen av disse gruppene skal sikres.  

 
3 Se: Medical malpractice in Norway: frequency and distribution of disciplinary actions for medical doctors 
2011–2018 | BMC Health Services Research | Full Text (biomedcentral.com) 

https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-021-06334-2
https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-021-06334-2


 
 
 
 
 

I den sammenheng kan det også nevnes at denne gruppen også har utfordringer med å finne 

veiledere, og således kunne oppfylle krav om nettopp veiledning.  

Vi mener det gjenstår en del arbeid på dette området, og det vil være naturlig med en nærmere 

dialog mellom myndighetene og Legeforeningen om hvordan det skal jobbes videre med disse 

utfordringene.  

7. Endringer i praksis  
Etter Helse- og omsorgsdepartementets vurdering gir dagens regelverk et visst rom for endring av 

praksis hos tilsynsmyndighetene, slik at pasient- og brukersikkerhet og tillit til helse- og 

omsorgstjenesten kan oppnås i større grad enn i dag. F.eks.;  

• Forbedre saksbehandlingsrutiner, bedre prioritering og mer ensartet praksis  

• Mer bruk av begrenset autorisasjon ved uforsvarlig virksomhet  

• Oftere reagere med pålegg mot virksomheter, også tvangsmulkt/stengning 

Vi støtter denne vurderingen. Vi mener at systemet må innrettes slik at tilsynets tid og ressurser 

brukes på best mulig måte for å ivareta pasientsikkerheten, bidra til at helsetjenesten drives på en 

faglig forsvarlig måte og forebygge svikt i helsetjenesten. For å oppnå dette må systemtilsyn og 

planlagt tilsyn få et større fokus.  

Videre må saksbehandlingsrutinene forbedres, og det må iverksettes tiltak for å sikre mer ensartet 

praksis. Vi etterlyser også høyere faglig kvalitet, mer bruk av sakkyndige, og økt fokus på råd og 

veiledning, læring og forbedring.  

Vi mener at tilsynets rolle som veileder og bidragsyter til øket kvalitet bør understrekes, slik det 

fremgår av forarbeidene til helsepersonelloven. Generelt etterlyses muligheten for dialog og å kunne 

rådføre seg med tilsynsmyndighetene. Dette gjelder både når man står oppe i en sak, men også når 

det er behov for å drøfte konkrete problemstillinger før det blir en tilsynssak/klage.  

Tilsynssystemet skal bidra til læring, forbedring og tillit. Denne rollen behøver ikke være i konflikt 

med tilsynets ansvar og myndighet til å iverksette tiltak overfor enkeltpersoner, som i ytterste 

konsekvens kan medføre at de blir fratatt sin rett til å utøve sitt yrke, men det forutsetter at 

reaksjoner er forbeholdt de alvorlige overtredelser. 

Legeforeningen har lenge etterlyst et systemskifte i prinsippene bak administrative reaksjoner mot 

enkeltpersonell – fra individ- til systemfokus. Vi opplever at tilsynsmyndighetene har en bevissthet og 

fokus på dette, og også at forslagene som presenteres er et viktig bidrag i denne retning.  

Det er avgjørende at tilsynsmyndighetene følger opp dette på en god måte, og påser at involverte 

ansatte involveres, blir hørt og får mulighet til å komme med sin versjon. Vi har sett mange 

eksempler på at virksomhetene holder informasjon tilbake, og forsøker å finne en "syndebukk", for å 

unngå systemansvaret.  



 
 
 
 
 

Fokus må snus mot de bakenforliggende årsakene til at noe går galt. Det er svært viktig at 

tilsynsmyndigheten kan fange opp og korrigere når det er systemer som svikter. Dette vil også gjelde 

for næringsdrivende som nevnt under punkt 6. Se i den forbindelse også nevnte undersøkelse4.   

Legeforeningens spørreundersøkelse viste at læringseffekten er større og belastningen lavere ved 

systemtilsyn. Selv om det er en uttalt endring i fokus i tilsynet, opplever vi fortsatt et sterkt 

individfokus i mange saker, både hos tilsynet og virksomhetene. Dette er uheldig fordi det kan skape 

utrygghet blant helsepersonell og gir grobunn for en defensiv medisin.  

Videre må tilsynet tilføres nok ressurser til å ivareta sine lovpålagte oppgaver. Særlig bør de ha 

ressurser til å drive god veiledning og påse at tjenestene har gode systemer for internkontroll og 

avviksbehandling. 

8. Administrative og økonomiske konsekvenser  
Som nevnt innledningsvis er vi bekymret for at de administrative og økonomiske konsekvensene av 

forslagene for helse – og omsorgstjenesten er undervurdert.  

Det forutsettes at flere saker skal følges opp av virksomhetene, og at arbeidsgiver skal involveres i 

større grad. Dette ansvaret er som departementet skriver ikke nytt, men manglende oppfølging og 

håndtering skyldes nok i mange tilfeller manglende ressurser/kapasitet.  

Kapasiteten i helsetjenesten er presset, og mange opplever at kunnskapsutvikling, læring og 

oppfølging av uheldige hendelser er underordnet fokuset på drift.  

Det er helt avgjørende at arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet, læring og kompetanse blir 

prioritert i en hektisk hverdag hvor det er stort fokus på økonomi og fristbrudd, og det er positivt at 

dette fremheves og gjøres tydelig. Vi er imidlertid bekymret for om det er gjennomførbart i praksis.   

Dette er særlig utfordrende i kommunehelsetjenesten, hvor dette ansvaret i stor grad vil påhvile 

kommunelegen.  De fleste kommuner har mindre enn en kommuneoverlege til å fylle 

kommuneoverlegens omfattende funksjoner. Det er på samme tid både ambisiøst og sårbart når 

flere lovpålagte funksjoner skal ivaretas av en (ofte i deltidsstilling) person. Det er allerede et 

betydelig misforhold mellom de oppgaver som er tillagt kommuneoverlegen og de ressurser som er 

stilt til rådighet for oppgavene.  

Vi viser her også til punkt 6, og mener at det må jobbes videre med gode løsninger for mindre 

virksomheter, næringsdrivende og private.  

  

 
4 Medical malpractice in Norway: frequency and distribution of disciplinary actions for medical doctors 2011–
2018 | BMC Health Services Research | Full Text (biomedcentral.com) 

https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-021-06334-2
https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-021-06334-2


 
 
 
 
 

 

Videre prosess 

Legeforeningen vil oppsummeringsvis fremheve at vi er svært positive til de endringer som nå 

foretas. De synliggjør en ny retning for tilsynsarbeidet som vi ønsker velkommen. Vi bidrar gjerne i 

videre prosesser med utvikling av både regelverk og veiledning til helsepersonell på dette viktige 

området.  

 
 
 Med hilsen 
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