
 

 

Helserett og saksbehandling (Kurs E) 

Oppstartmøte (digitalt) 14. september kl 14.00  

Kursssamling 20. og 21. oktober 2022  
 

Anbefalt litteratur 

Molven, Olav. Helse og jus. 9. utgave. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 2019. Del I og del II (sidene 23-110) 

forutsettes lest før kurssamlingen i Stavanger 

Forberedende arbeid før kurset - individuelt 

Ta utgangspunkt i egen virksomhet og utarbeid en kort, skriftlig redegjørelse for hvilke rettslige rammer 

som ligger til grunn for arbeidet som utføres og hvilke ordninger som er etablert for å kontrollere at de 

rettslige kravene etterleves i praksis. Redegjørelsen kan gjerne framstilles punktvis, men det forutsettes en 

begrunnelse og kortfattet drøfting under hvert punkt. Det er ingen krav til omfang, men 2-4 sider 

maskinskrevet kan være et passende omfang å sikte seg inn på. 

Redegjørelsen skal sendes til kursleder (gsb@sus.no) senest i løpet av lørdag 15. oktober 2022. 

Forberedende arbeid før kurset – gruppe 

Kursdeltakerne er inndelt i 5 grupper. Før kurset møtes gruppen 1-2 ganger nettbasert/digitalt for diskusjon 

av den forberedende oppgaven hver har laget. Det er ønskelig at tematikken drøftes før ferdigstilling og 

innsending av notatet. Hver gruppe lager en kortfattet oversikt over hvilke helserettslige tema som har 

vært diskutert i nettmøte. Gruppeleder er ansvarlig for at nettmøte gjennomføres og for at det lages en 

kortfattet oversikt som sendes kursleder med samme frist som den individuelle oppgaven.  

Forberedelser før kurset, lesing, arbeidet med oppgaven og gruppediskusjon, forutsetter 30 timers arbeid. 

 

Program kurssamling Stavanger, Thon Maritim hotell i Stavanger 
 

Torsdag 20. oktober 2022 

1000 Introduksjon 

1030 Juridisk tenkemåte 

1115 Hovedprinsipper i helseretten 

1215 Lunsj 

1300 Rett til helsehjelp og velferdstjenester 

1400 Forsvarlighet 

1600 Taushetsplikt og samarbeid 

1700 Helseretten i et internasjonalt perspektiv 

1745 Slutt for dagen 

1930 Kursmiddag 

mailto:gsb@sus.no


 

Fredag 21. oktober 2022 

0830 Samtykke, medvirkning og pårørendes rolle 

1000 Klage, tilsyn, administrative reaksjoner 

1200 Lunsj 

1300 Pasientskadeerstatning 

1400 Kvalitetsforbedring og helseforskning 

1500 Kursslutt 

Hvert tema starter med 20-25 minutt introduksjon og deretter diskusjon mellom kursledere og deltakere. 

Pausene er ikke skrevet inn, men omtrent hver 45 min skal vi ha pause. 

Kurslærere: Olav Molven, Inger Hjørdis Bleskestad og Geir Sverre Braut. 
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