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Helse- og omsorgsdepartementet 

Høring av forslag til lovendringer – enkelte unntak fra taushetsplikten og 

utvidelse av varslingsplikten til Statens undersøkelseskommisjon 

Norske Sykehusfarmasøyters Forening (NSF) har om lag 400 medlemmer. Vi er en uavhengig interesseforening 

for sykehusfarmasøyter som arbeider i sykehusapotek, helseforetak eller er offentlig ansatte og har som oppgave 

å arbeide for sykehusfarmasiens utvikling. Våre medlemmer arbeider bl.a. med legemiddeltilvirkning, 

distribusjon og salg av legemidler, farmasøytisk rådgivning i ulike deler av helsetjenesten og med undervisning 

av helsepersonell i legemiddelhåndtering mm. NSF er medlem av European Association of Hospital Pharmacists 

(EAHP). 

 
 
Norske Sykehusfarmasøyters Forening (NSF) støtter forslagene om å lovfeste helseforetakenes plikt 
til å opprette kliniske etikkomitéer og  hjemmel for i særlige tilfeller å kunne dele ellers 
taushetsbelagte opplysninger med medlemmene i komitéen uten at det foreligger  samtykke fra 
pasienten, samt unntak fra taushetsplikten for Statens helsetilsyns underretning om tilsynsreaksjoner 
til andre forvaltningsorganer i Norge og utlandet.  
 
NSF mener at det er viktig at varsligsplikten til Statens undersøkelseskommisjon for helse- og 
omsorgstjenesten ved alvorlige hendelser utvides til å omfatte alle virksomheter som yter helse- og 
omsorgstjenester. 
 

Vedrørende punkt 2.3.2.4 Kliniske etikkomitéer i kommunene:  

Norske Sykehusfarmasøyters Forening mener at muligheten for at ellers taushetsbelagte 

opplysninger kan utleveres til en etikkomité i kommunal regi bør vurderes grundig. Det utføres stadig 

mer avansert behandling i kommunene, noe som for eksempel har medført at flere norske 

kommuner har ansatt egen farmasøyt, såkalt kommunefarmasøyt. Foreningen kan ikke se at behovet 

for etiske vurderinger er mindre i kommunene enn i spesialisthelsetjenesten. De skisserte tilfellene 

der det kan være vanskelig å innhente samtykke i spesialisthelsetjenesten vil i stor grad også gjelde 

helsetjenester i kommunene. For den enkelte pasient og helsetjenestens totale kvalitet anser Norske 

Sykehusfarmasøyters Forening det som bedre å få behandlet saker i en etikkomité enn at 

problemstillinger unntas mulighet for grundig etisk drøfting grunnet manglende samtykkemulighet. 
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