
Legeforeningen saksøker staten i Legelisten-saken 

Personvernnemnda bestemte tidligere i år at Legelisten kan publisere pasienters vurderinger av 

leger på nett. Dette uten at leger kan reservere seg. Legeforeningen har nå sendt staten et varsel om 

at vi vil gå rettens vei i Legelisten-saken. 

Personvernnemnda bestemte i januar 2019 at Legelisten kan publisere pasienters vurderinger av leger. 

Nemnda bestemte også at leger ikke har noen rett til å reservere seg mot å bli vurdert på Legelisten. 

Legeforeningen er uenig i vedtaket. Legeforeningen mener det er ulovlig å offentliggjøre disse 

vurderingene etter personvernlovgivningen.  

Mer om rettssaken 

Legeforeningen har sendt staten et varsel om at foreningen vil gå til rettssak. Staten har svart at 

Personvernnemndas vedtak ikke vil bli endret. Det er derfor klart at saken må bli løst i retten. 

 

Det er advokat Cecilie Hallan og advokatfullmektig Anders Sondrup i Legeforeningens avdeling for 

jus og arbeidsliv som vil føre saken på foreningens vegne.  

Legeforeningens jurister jobber nå med å skrive stevning i saken, som er et brev til tingretten som 

starter rettssaken. Vi vil komme tilbake med mer informasjon til medlemmene våre om dette.  

Mener publiseringen er ulovlig 

Den juridiske begrunnelsen for det varslede søksmålet er at legers personvern må veie tyngre enn 

forbrukerhensyn ved publisering av subjektive vurderinger av leger på nettet. Retten til privatliv og 

personvern er en grunnleggende rettighet som blant annet følger av Grunnloven.  

Dersom leger skal bli utsatt for anonyme vurderinger i offentligheten, må de samtykke til dette. Så 

mange som 1100 leger har allerede henvendt seg direkte til Legelisten og forsøkt å reservere seg mot 

omtale der.  

Legeforeningen går nå til søksmål fordi dette er en viktig sak for våre medlemmer. 

 

Datatilsynet og Personvernnemnda er uenige 

Datatilsynet behandlet saken først, og mente at leger kunne reservere seg mot å bli vurdert offentlig på 

Legelisten. Saken ble klaget til Personvernnemnda, som delte seg i et flertall og mindretall. Flertallet 

kom til motsatte konklusjon som Datatilsynet. Flertallet i nemnda mente Legelisten har lov til å 

publisere vurderinger av leger uten reservasjonsrett for legene. 

Staten er med andre ord uenig med seg selv. Fordi det er staten som tillater publisering og rangering 

av leger, må et søksmål rettes mot staten og ikke mot Legelisten. 

Stor prinsipiell betydning 

Legeforeningen mener at denne saken er så viktig at den må avklares i rettssystemet. Norske leger kan 

ikke slå seg til ro med én avgjørelse fra Datatilsynet og en annen avgjørelse – avsagt under dissens – 

fra nemnda. 

I 2018 ble EUs personvernforordning (GDPR) innført i Norge. Vi har derfor nye personvernregler og 

noen uavklarte spørsmål knyttet til disse. 

Dersom det er lovlig med en rating-side for helsepersonell uten noen reservasjonsrett, vil det også 

kunne bli tillatt for andre yrkesgrupper. Legeforeningen mener dette er en uheldig utvikling og et skritt 

i retning av et rangeringssamfunn. Dette gjør saken prinsipiell og aktuell for flere yrkesgrupper. 

Spørsmålet har derfor betydning også utenfor den aktuelle saken.  


