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Høringsbrev – Åpenhetsutvalget  
 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 9. november 2018. 

 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken i styremøtet 14. desember 2018. Styret vedtok 

følgende uttalelse:  

 

Overlegeforeningen (Of) mener: 

 

Regjeringen skriver at utvalget innenfor 6 måneder skal levere en NOU som gir råd og 

veiledning til juridiske og praktiske spørsmål omkring filming, fotografering og reportasjer fra 

sykehus, sykehjem og andre deler av helse- og omsorgstjenesten. Of forventer at denne vil 

komme på høring. 

 

Spørsmålene som utvalget skal håndtere er kompliserte, og er i bunn og grunn av juridisk 

karakter, innrammet av pasientrettigheter og krav til arbeidsmiljø. Disse forholdene skal 

utvalget vurdere sammen med hensynet til ytringsfrihet, ansvaret for å yte forsvarlige tjenester, 

arbeidsmiljø, personvern og taushetsplikt. 

 

Of mener dette er et viktig arbeid og ser frem til at utvalget skal komme frem til praktisk råd 

og veiledning omkring filming og fotografering innenfor helse- og omsorgstjenesten. 

Imidlertid så mener vi at utvalget også burde hatt mandat til å gi innspill vedrørende 

publisering av slikt materiale og lovendringer i forhold til å verne omkring pasientenes og de 

ansattes rettigheter. 

 

Of mener det er vanskelig å svare ut de anførte problemstillingene fra Legeforeningen på en 

god nok måte, uten å kjenne til de juridiske premissene utvalget kommer til å legge til grunn 

for sine råd. Of mener det vil bedre synliggjøres på hvilke områder av helsetjenesten dette 

eventuelt vil bli problematisk, når vi vet hvilke råd utvalget vil fremlegge. Samtidig vil dette 

også være et anliggende for arbeidsgivere som har hovedansvaret for lokaler, arbeidsmiljø og 

pasientbehandling tilknyttet slike opptak.   

 

Of støtter at utvalget har dialog med bruker-representanter, pasienter og helsepersonell i denne 

prosessen. Hvorvidt det skal etableres en referansegruppe må departementene ta stilling til, 

men Of mener at en eventuell referansegruppe bør inkludere representanter både fra  



allmennpraksis og sykehusleger.  

 

 

Med vennlig hilsen 

Norsk overlegeforening 

 

Jon Helle (sign.) 

leder 

 

 

  

 

   

 


