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Høring - Forslag til endringer i regelverket for organisering av klagenemndene
som behandler helsesaker og endringer i pasientskadeloven og folketrygdloven
vedrørende innhenting av taushetsbelagte opplysninger og taushetsplikt mv.

Den norske tannlegeforening (NTF) viser til høringsbrev av 1. juli 2021, og takker for muligheten til å

komme med innspill til høringen. NTF har følgende innspill til endringsforslagene:

Reduksjon av antall og gjenoppnevning

Det foreslås i høringsnotatet at medlemmer til alle nemndene oppnevnes for tre år av gangen, jf.
punkt 3.2, og at det ikke vil være noen begrensninger i hvor mange ganger et medlem kan

gjenoppnevnes, jf. punkt 3.3. Videre foreslås at antallet medlemmer i Helsepersonellnemnda og
Apotekklagenemnda reduseres fra syv til fem, jf. punkt 3.4. NTF har ingen innvendinger mot disse

forslagene.

lnnhenting av taushetsbelagt opplysninger NPE

Det foreslås i høringsnotatet også endringer i pasientskadeloven som gjelder innhenting av

taushetsbelagte opplysninger under saksforberedelsen. Det foreslås at Norsk Pasientskadeerstatning

(NPE) og Pasientskadenemnda med Helseklage som sekretariat får lovhjemmel for slik

informasjonsinnhenting. NTF har ingen merknader til dette.
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Godtgjøring

Utlevering av opplysninger fra pasientjournal kan etter omstendighetene medføre en del arbeid

fordi NPE ikke skal ha hele journalen, men bare de delene som er nødvendige for pasientskadesaken.

Det må gjøres en gjennomgang og ofte lages et utdrag av de relevante delene. Det foreslås i notatet

at godtgjørelsen kan settes til Yz offentlig salærsats til advokater som pt utgjør NOK 543,-

NTF anbefaler at godtgjørelsen settes til 1/1 salærsats. Dette vil være mer i tråd med reell tidsbruk

og kostnad for tannleger privat tannhelsetjeneste.

Delegering

Det foreslås i høringsnotatet at lederen for Helsepersonellnemnda og Apotekklagenemnda og

lederen for Klagenemnda for behandling i utlandet gis hjemmel til å bestemme at sekretariatet kan

treffe avgjørelser på vegne av nemnda, jf. punkt 3.5.

Det er uttrykkelig sagt i høringsnotatet at forslaget om delegering ikke er begrenset til enkelte

sakstyper eller på annet vis. NTF finner dette svært problematisk og mener dette vil svekke

helsepersonells rettsikkerhet i betydelig grad. Beslutningsmyndighet blir gjerne lagt til en nemnd for

å sikre en bred vurdering der medlemmer med ulik bakgrunn og kunnskap tar del i avgjørelsen, og

for at avgjørelsene skal tas i fellesskap etter diskusjon.

Særlig klagesaker knyttet til helsepersonellets autorisasjon og reaksjoner etter tilsynssaker hØr

fremdeles behandles i nemnd - som i dag.

NTF stØtter ikke forslaget om delegasjonsadgang.
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