
  
PROGRAM 

Emnekurs i helsejuss (17 timer) 
Fra kunnskapsløs til kontorets skarpeste på to dager 

 
Dato: Fredag 15. november kl. 8:30-16:45 og lørdag 16. november kl. 8:30-15:30. 

Sted: Scandic Ishavshotell, Tromsø 

Arrangør: Troms legeforenings kurskomité 

 

Formålet med kurset:  
Gi legene kunnskap klagesaker og håndteringen av disse, samt om relevant helsejuss for 
primærhelsetjenesten (journalføring, taushets- og opplysningsplikt, tvungen helsehjelp, 

samtykkevurderinger, juss rundt vanedannende medisiner, pasientrettigheter, fastlegenes 
plikter). Målet er å bedre jobbhverdagen og håndtere juridiske tema som før eller siden 

dukker opp for leger i primærhelsetjenesten.  

Foredragsholder er kommuneoverlege i Molde og seniorrådgiver i Hdir, Cato Innerdal. Han 
har tidligere jobbet 6 år som ass fylkeslege og konst. fylkeslege i Møre og Romsdal. Han har 
også jobbet som seniorrådgiver i Statens helsetilsyn. Mange kjenner hans spisse penn fra 
Allmennlegeinitiativet på Facebook. For tiden abonnerer 520 allmennleger på hans ukentlige 
«Nyhetsbrev for fastlegene i Molde kommune,» og mange husker sikkert «Julekalenderen 
for spesielt interesserte» i 2018. 
 
Kursdeltagerne oppmuntres til å ta med erfaringer fra egen praksis. 
 

Det legges opp til gode diskusjoner med salen!  

 
Fredag 15. november  
 
08:30 – 09:15 Klager mot leger – hva og hvordan? 
 
09:15 – 10:00 Forsvarlig helsehjelp – hva er det?  
 
10:00 – 10:15 Pause 
 
10:15 – 11:00 Når har man plikt til å tie?  
 
11:00 – 11:45 Rett og plikt til å varsle 
 
11:45 – 12:45 Lunsj 



 
12:45 – 13:30 Samtykke til helsehjelp  
 
13:30 – 14:15 Helsehjelp når samtykkekompetansen mangler 
 
14:15 – 14:30 Pause 
 
14:30 – 15:15 Somatisk helsehjelp med tvang  
 
15:15 – 16:00 Tvungent psykisk helsevern  
 
16:00 – 16:45 Dokumentasjonsplikt, journalføring og oppbevaring av journal  
 
 
Lørdag 16. november 
 
08:30 – 09:15 Innsyn i pasientjournal og rett til informasjon 
 
09:15 – 10:00 Krav om retting og sletting av journalopplysninger  
 
10:00 – 10:15 Pause 
 
10:15 – 11:00 Rekvirering av vanedannende legemidler – hva gjør tilsynsmyndigheten?  
 
11:00 – 11:45 Meldeplikt ved førerkort  
 
11:45 – 12:45 Lunsj 
 
12:45 – 13:30 Fastlegen som sakkyndig  
 
13:30 – 14:15 Pasientens rettigheter 
 
14:15 – 15:00 Fastlegens plikter 
 
15:00 – 15:30 Avsluttende diskusjon, evaluering og spørsmål fra salen 
 
 


