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Høring - forslag til lov og forskriftsendringer - avvikling av godkjenningsordningen for 

sykehus 

 

 

Innledning  

Norsk Sykepleierforbund (NSF) takker for anledningen til å avgi høring på forslag til lov- og 

forskriftsendringer for å avvikle godkjenningsordningen for sykehus. 

 

Departementet fremmer i høringen konkrete forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven 

kapitel 4, og endringer i forskrift om godkjenning av sykehus m.m. Bakgrunnen for de forslåtte 

endringene, oppgis å være at godkjenningsordningen ikke lenger oppfyller den hensikt og de 

målsettinger som ordningen i utgangspunktet var ment å ivareta. Det stilles derfor - med rette - 

spørsmål ved om dagens godkjenningsordning overhode lenger er et egnet styringsmiddel for å 

nå lovens formål. 

 

Dagens godkjenningsordning er hovedsakelig begrunnet i behovet for en godkjenningsordning 

som et statlig styringsverktøy i en – for myndighetene – rekke sammenhenger. Den er ment å 

ivareta flere hensyn, herunder forsvarlighet og kvalitet i helsetjenesten, forbrukervernet og god 

utnyttelse av samfunnets samlede ressurser. Utviklingen innenfor helsetjenesten – både faglig 

og organisatorisk har imidlertid ført til at ordningen i liten grad bidrar til måloppnåelse på disse 

viktige områdene. De nevnte forhold synes tvert om å være betydelig bedre ivaretatt gjennom 

andre ordninger og styringssystemer, samt ulike lover og forskrifter som har kommet til.  

 

Dagens ordning har i liten grad tatt høyde for at virksomheter innenfor helsesektoren er under 

stadig utvikling. Dagens ordning innebærer bare at virksomheten på godkjenningstidspunktet 

tilfredsstilte myndighetenes krav, og innebærer heller ingen løpende vurdering av driften etter 

hvert som sykehuset endres. Det er derfor dårlig samsvar mellom kravet til godkjenning og den 

nytten reguleringen gir samfunnet. 

Behovet for endringer i regelverket, er nært knyttet til at de samfunnsforholdene som i sin tid 

begrunnet etableringen av godkjenningsordningen er vesentlig endret, blant annet ved at: 
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- eierskapet til de fylkeskommunale sykehusene og øvrige virksomheter innenfor 

spesialisthelsetjenesten ble overført til staten (helseforetaksreformen – innført fra 

1.januar 2002) og de regionale helseforetakene fikk et sørge-for ansvar for sin 

befolkning. Staten kom dermed i en ny styringsposisjon over spesialisthelsetjenesten. 

- en betydelig del av spesialisthelsetjenesten ytes utenfor sykehus (avtalespesialister, 

klinikker og andre virksomheter som ikke er underlagt noe krav om sykehusgodkjenning)  

- det også i tiden fremover er forventet at en stadig økende del av spesialisthelsetjenesten 

vil skje utenfor sykehus og i større grad i samarbeid med kommunehelsetjenesten 

(Meld. St. 16 (2010-2011) Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015). 

 

Aktuelt 

I høringsnotatet fremmes det forslag om endringer i spesialisthelsetjenesteloven § 4-1 om 

godkjenning av helseinstitusjoner og helsetjenester og i forskrift om godkjenning av sykehus 

m.m. for å avvikle dagens godkjenningsordning for sykehus. Videre fremmes det forslag om en 

ny bestemmelse i spesialisthelsetjenesteloven som pålegger alle virksomheter som yter 

helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten å registrere tjenesten. 

 

Vurdering 

Norsk Sykepleierforbund finner - samlet sett – at departementets begrunnelse for å foreslå 

endringer i lov og forskrift for å avvikle dagens godkjenningsordning for sykehus både er 

relevante og holdbare.  

 

NSF støtter derfor de fremlagte forslag til endringer i lov og forskrift i tråd med det som 

fremkommer i høringsnotatet, pkt. 8 ”Departementets vurderinger og forslag”, jf. også pkt. 11 og 

12, som gjelder h.h.v.: 

 

Pkt.11: Utkast til endringer i spesialisthelsetjenesteloven 

Pkt.12: Utkast til endringer i forskrift 17.desember 2010 nr 1706 om godkjenning av 

sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i 

spesialisthelsetjenesten. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Eli Gunhild By Arvid Libak 

Forbundsleder Avdelingssjef 

 

 

Kopi:  
 


