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Høring – Forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven § 4-1 

(godkjenning av virksomhet og helsetjenester i spesialisthelsetjenesten) 
 

Vi viser til mottatt brev fra Legeforeningen av 21.12.2016. 

 

Sykehusgodkjenningsordningen bidrar ikke i særlig grad til forsvarlighet og kvalitet i 

spesialisthelsetjenesten. Departementet foreslår derfor å fjerne påbudet i 

spesialisthelsetjenesteloven om at sykehus skal være offentlig godkjent. 

 

Helsetjenester i spesialisthelsetjenesten utføres i dag også av avtalespesialister og andre 

virksomheter som ikke er underlagt noen krav om sykehusgodkjenning. 

Departementet foreslår andre tiltak og virkemidler som er mer egnede til å bidra til kontinuerlig 

kvalitetsarbeid 

Det forutsettes at Departementet i fremtiden i forskrifts form kan stille krav til godkjenning i 

alle deler av spesialisthelsetjenesten, ikke bare institusjonshelsetjenesten. 

 

Slik vi tolker forslaget fra Departementet er hovedhensikten å innføre en endring som ivaretar 

lik behandling av alle deler av spesialisthelsetjenesten; kvalitetssikring, kvalitetsforbedring, 

pasientsikkerhet, samfunnssikkerhet og beredskap. Det innebærer at Departementet gis 

styringsrett overfor alle deler av spesialisthelsetjenesten, privat og offentlig, i og utenfor 

institusjon. Departementet vil sikre seg instruksjonsmyndighet gjennom forskrift. 

Departementet foreslår at det presiseres at hjemmelen til i forskrift å kunne fastsette krav om 

godkjenning også vil omfatte ulike former for godkjenning - som for eksempel sertifisering og 

akkreditering. Departementet mener at en godkjenningsordning skal kunne rette seg mot flere 

typer virksomheter eller helsetjenesteleverandører i spesialisthelsetjenesten, fra store 

helseinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten til avtalespesialister og mindre enheter innenfor en 

større helseinstitusjon.  

ALF stiller seg i utgangspunktet positiv til forslaget. Vi mener dette blant annet bidrar til å 

sidestille spesialisthelsetjeneste utenfor institusjoner med sykehusene. 

I denne forbindelse vil vi påpeke at spesialistpraksiser er små enheter som drives med stor grad 

av egeninnsats og økonomisk investering. De er derfor sårbare for raske omveltninger med nye 

krav til drift og behandlingsprofil. 
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Akershus legeforening mener det er viktig at Departementet er oppmerksomme på dette, slik at 

innføring av nye krav med store konsekvenser for drift av avtalepraksis tar hensyn til 

bærekraftig drift. 

 

Ved store lov- og forskriftsmessige endringer av drifts- og vedlikeholdsprofiler må 

Departementet legge forholdene til rette for at avtalespesialistene kan overholde lov og 

forskrift. 
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