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Høringssvar: Høring - Forslag om endringer i spesialisthelsetjenesteloven § 4-1 

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har med interesse gått gjennom høringsnotatet som redegjør for forslag om å avvikle 
dagens lovkrav om at sykehus skal være offentlig godkjent, med endringer/ tilpasninger i forskrift som er tilpasset dette. 

Ved tidligere høring (regjeringen Stoltenberg II - 2012) om avvikling av godkjenningsordningen for sykehus fant NSF at 
departementets begrunnelser den gang – samlet sett – var relevante og holdbare, og vi ga vår støtte til forslaget slik det 
da forelå. Da Prop. 196 L (2012 – 2013) ble trukket tilbake (regjeringen Solberg - 2013) var begrunnelsen at det var 
viktig å vurdere nærmere hva som vil være en oppdatert og enda mer hensiktsmessig godkjenningsordning som sikrer 
rasjonell ressursutnyttelse, rettferdig fordeling og faglig forsvarlig kvalitet i helsetjenesten.

NSF mener helsetjenesten er et offentlig ansvar som må være underlagt en politisk styring og kontroll som klargjør 
målsetting, prioritering, ressurstildeling og sikre likeverdig tilbud og tilgjengelighet. Ressurstildelingen må sikre 
rammebetingelser slik at helsepolitiske mål kan realiseres. NSF er derfor opptatt av at lov og forskrift utgjør et relevant 
rammeverk for spesialist-helsetjenesten. Vår vurdering er fortsatt at godkjenningsordningen slik den er formulert i dag 
bør oppdateres. Dette ikke minst sett i lys av nylig tilkomne tilgrensende forskrifter om:

krav til ledelse og styring i helse- og omsorgstjenesten (inkl. private helseaktører), og -
private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten-

Vurdering:
NSF mener det er viktig at departementet i forskrift kan kreve godkjenning også av virksomheter som ikke defineres 
som institusjoner og støtter derfor det fremlagte forslaget om endring av virkeområde i lovens § 4-1.

NSF registrerer videre at vilkårene for å kunne kreve godkjenning i nytt første ledd er mer definert/avgrenset enn det 
som var den tidligere formuleringen: «samfunnsmessige eller faglige hensyn». Etter vårt syn vil en for snever 
tolking/avgrensing kunne innebære svekket overordnet politisk styring noe vi ikke vil gi vår støtte til. 

NSF er opptatt av og forutsetter at  de nye vilkårene for å kunne kreve godkjenning, «pasientsikkerhet, 
samfunnssikkerhet og beredskap» også vil og bør inkludere en vurdering i forhold til kvalitetsdimensjonene rettferdig 
fordeling, rett prioriterte og rasjonell ressursutnyttelse og dermed fortsatt overordnet kontrollmulighet hos myndighetene. 

Med vennlig hilsen
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