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Mål & virkemiddel  

Mål:  Innføring i sentral jus for allmennleger 
«Utvikle forståelse rundt teori som er presentert i nettkurs» 

• God journalføring, gode rutiner og praktiske tips for å unngå feil 
• «Hjelp jeg har fått en klage» - hva kan skje ved brudd på plikter? 

• Gruppearbeid  - informasjonshåndtering i praksis 

• Sentrale rettigheter og plikter 
• Informasjonshåndtering 

• Rettshjelpsordningen for allmennleger



Jus 

• System for å styre organiseringen av samfunnet og befolkningens atferd

• Fag – rettsstudium 

• Juridisk metode – finne en rettsregel; norm, regel som samfunnet setter 
sin autoritet bak – maktmidler

• Kunnskap om rettigheter og plikter øker sjansen for å opptre i samsvar 
med reglene, og kan bidra til å:

•Skape forutsigbarhet 

•Innfri og avklare forventninger  

•Ivareta egne og andres interesser 

•Forebygge motsetninger, uenighet og konflikter 

•Styrke muligheten for å delta i samfunnsdebatten, og 

•Være premissleverandør i den politiske og rettslige utviklingen



Illustrasjon bok: https://www.pedlex.no/kategori/530/lover-og-forskrifter/



Mitt prosjekt som helse- og 
omsorgsminister er å skape pasientens 
helsetjeneste. Pasienten skal settes i 
sentrum, ventetider skal ned og kvaliteten 
skal heves

• I pasientens helsetjeneste skal alle:  

• Ha trygghet for å få hjelp når de trenger det

• Ha rett til å bli ivaretatt og informert 

• Oppleve å ha innflytelse, påvirkning og makt over egne valg 

• Bent Høie, pressekonferanse  3. juni 2016 - St. mld. 34 (2015 -2016) «Verdier i pasientens helsetjeneste. Melding om 
prioritering. 



Pasient- og brukerrettighetsloven

§ 1-1 Formål - Gir uttrykk for den helsepolitikk loven bygger på og skal 
virke som en retningslinje for de ideelle mål som oppstilles i loven –

Overordnede målsetninger: 
• Bidra til å sikre lik tilgang på tjenester av god kvalitet ved å gi rettigheter 
• Fremme tillitsforholdet
• Fremme sosial trygghet og ivareta respekt for den enkelte pasient og brukers 

liv, integritet og menneskeverd 

• Gjelder alle som oppholder seg i riket (§ 1-2) 
• Rettighetene «speiler» plikter for tjenesten (virksomheter og helsepersonell)



Pasient – og brukerrettighetsloven 



Sentrale rettigheter 

Rett til ytelser – fordelingsspørsmål
Rett til helsehjelp, rett til frist, rett til vurdering, rett til fornyet vurdering

Rett til kvalitet på ytelsene og tillit
• Forsvarlighetskrav, medvirkning, samtykke, informasjon, konfidensialitet 

Rett til prosess
• Rett til å klage på manglende oppfyllelse

• Anmodningsrett (om tilsynsmessig vurdering)



Helsepersonelloven 

• Gjelder for alt helsepersonell og 
virksomheter som yter helsehjelp i 
riket 

• All yrkesutøvelse der man opptrer i 
kraft av å være helsepersonell 

• Alle som yter tjenester etter helse – og 
omsorgstjenesteloven 

• Også når alternativ behandling utøves i 
helsetjenesten eller av autorisert 
helsepersonell 



Formål: 

• bidra til sikkerhet for pasienter 

• kvalitet i helse- og omsorgstjenesten

• tillit til helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten



Lov om helsepersonell m.v. 
(helsepersonelloven) 



«Faglig forsvarlig»

• Grunnleggende, overordnet prinsipp for all ytelse av alle 
typer helse- og omsorgstjeneste , både på individ og 
systemnivå

• Rettslig standard, dynamisk vurderingsnorm

• Skjønnsmessig, endres i tråd med gjeldende oppfatning, faglig 
utvikling 

• Viser til normer utenfor loven 

• Juridisk og faglig skjønn + etikk 



Helsepersonelloven § 4

Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav 
til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan 
forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets 
karakter og situasjonen for øvrig.

Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige 
kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise 
pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom 
pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved 
samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell.



Hpn 13/255 Tilbakekall av autorisasjon 

Gjennomgangen av behandlingen gitt pasientene B og C viser uforsvarlig virksomhet ved at 
klageren har igangsatt behandling med store mengder antibiotika over lengre tid, og behandlingen
er i strid med god praksis både i forhold til utredning, indikasjon, kombinasjon av antibiotika, 
dosering og lengden av behandlingen.

Klageren hadde ikke innhentet informasjon fra pasientenes fastlege eller spesialisthelsetjenesten i 
forkant av at behandling ble igangsatt, og for pasient C resulterte manglende oppfølging av 
behandlingen i at klageren ikke avdekket leverskade som følge av behandlingen. Videre anses det 
grovt uforsvarlig at klageren igangsatte behandling av pasient B kun etter forutgående 
telefonkonsultasjon. (…) 

Klagerens behandling har ikke vært i tråd med faglige retningslinjer eller evidensbasert 
kunnskap, og saken viser manglende faglig innsikt.



HPN 13/52 Advarsel til lege – uforsvarlig virksomhet

Nemnda finner at klageren handlet i strid med kravet til faglig forsvarlighet da han seponerte den 
behandlingen som var igangsatt av turnuslegen etter konferering med Giftinformasjonssentralen, jf. 
helsepersonelloven § 4. Klageren konfererte ikke med fagpersoner med høyere kompetanse og som 
hadde kjennskap til legemiddelet, herunder Giftinformasjonssentralen, og fant heller ikke annen 
skriftlig beslutningsstøtte for den behandling han igangsatte, utover egen feiltolkning av teksten i 
Felleskatalogen. Han ga med det pasienten et legemiddel han ikke fullt ut forstod hva var, og som han 
ikke kjente bruksområdet for. Det at 5-FU er et legemiddel med potensielt livstruende effekt skjerper 
etter nemndas vurdering aktsomhetsplikten. Plikten til forsvarlig yrkesutøvelse knyttes videre til hva 
som kan forventes ut fra kvalifikasjoner og situasjonen for øvrig. Nemnda viser i den forbindelse til at 
klageren er en svært erfaren spesialist og overlege på en medisinsk sykehusavdeling. Sakens 
opplysninger indikerer videre at klageren ikke har den nødvendige kompetanse i bruk av 
Felleskatalogen, hvilket etter nemndas vurdering er kritikkverdig. Klageren undersøkte dessuten ikke 
muligheten for å rekvirere kalsiumfolinat fra annet sykehus eller sykehusapotek. 



Systemansvar 
Helsepersonelloven § 16 
Virksomhet skal organiseres slik at helsepersonellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte 
plikter.

Spesialisthelsetjenesteloven § 2-2, 
Helsetjenester som tilbys eller ytes i henhold til denne loven skal være forsvarlige. 
Spesialisthelsetjenesten skal tilrettelegge sine tjenester slik at personell som utfører 
tjenestene, blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter, og slik at den enkelte pasient 
eller bruker gis et helhetlig og koordinert tjenestetilbud.

Helse og omsorgstjenesteloven § 4-1
Helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes etter loven her skal være forsvarlige. 
Kommunen skal tilrettelegge tjenestene slik at:
a. den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig og koordinert helse- og 
omsorgstjenestetilbud, 
b. den enkelte pasient eller bruker gis et verdig tjenestetilbud, 
c. helse- og omsorgstjenesten og personell som utfører tjenestene blir i stand til å overholde 
sine lovpålagte plikter og 
d. tilstrekkelig fagkompetanse sikres i tjenestene.



Helsepersonell skal: 
• Sørge for at helsehjelpen ikke påfører pasienter, helseinstitusjon, 

trygden eller andre unødvendig tidstap eller utgift (§ 6) 

• effektiv utnyttelse av offentlig og private ressurser

• bl.a. ved organisering, prioritering, ytelse

• Øyeblikkelig gi den helsehjelpen de evner når dette antas 
påtrengende nødvendig (§ 7)

• Personer i akutt fare skal få behandling så fort som mulig 

• Personlig plikt, uavhengig av arbeidstid

• Ikke innta eller være påvirket av alkohol eller andre rusmidler i 
arbeidstiden (§ 8) 

• 8 timer før arbeidstiden begynner 

• Legemidler som er nødvendige på grunn av sykdom – snarest orientere 
arbeidsgiver 



Helsepersonell må

- verken på egne eller andres vegne motta gave, provisjon, 

tjeneste eller annen ytelser som er egnet til å påvirke 
helsepersonells tjenstlige handlinger på en utilbørlig måte 

• gjelder uavhengig av hvem som gir ytelsen

• krav om påvirkning – utenforliggende hensyn 

Eller motta fra pasient eller bruker gave, provisjon, tjeneste eller 
annen ytelse som har mer enn en ubetydelig verdi (§ 9)

• Rettslig standard – vurderes konkret ut fra situasjonen 

• Forarbeidene: 1000 -1998 kr

29.8.2005; Forskrift om begrensninger i helsepersonells adgang til 
å motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse



Informasjon og samtykke 
som grunnlag for helsehjelp 



Informert samtykke

• All medisinsk hjelp skal bygge på informert samtykke 

• Pasientens selvbestemmelsesrett

• Pasienten må forstå hva han/hun samtykker til

Helsehjelp kan bare gis med pasientens samtykke, med mindre 
det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag for å 
gi helsehjelp uten samtykke. For at samtykket skal være gyldig, 
må pasienten ha fått nødvendig informasjon om sin helsetilstand 
og innholdet i helsehjelpen

(Pasrl. § 4- 1) 



Den som yter helsehjelp, skal gi informasjon til den som har krav på det etter 
reglene i pasientrettighetsloven § 3-2 til § 3-4. 

Rett til å få informasjon,  pasientrettighetsloven § 3-2

Pasienten skal ha den informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin 
helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. Pasienten skal også informeres om 
mulige risikoer og bivirkninger. 

Informasjon skal ikke gis mot pasientens uttrykte vilje, med mindre det er 
nødvendig for å forebygge skadevirkninger av helsehjelpen, eller det er 
bestemt i eller i medhold av lov. 

Informasjon kan unnlates dersom det er: 
• påtrengende nødvendig for å hindre fare for liv eller alvorlig helseskade 

for pasienten selv, eller 
• klart utilrådelig av hensyn til personer som står pasienten nær, å gi slik 

informasjon.

Plikt til å gi informasjon, helsepersonelloven § 10



§ 3-3 Informasjon til pasientens nærmeste 
pårørende

Dersom pasienten samtykker til det eller forholdene tilsier det, skal 
pasientens nærmeste pårørende ha informasjon om pasientens 
helsetilstand og den helsehjelp som ytes.

Er pasienten over 16 år og åpenbart ikke kan ivareta sine interesser på 
grunn av fysiske eller psykiske forstyrrelser, demens eller psykisk 
utviklingshemning, har både pasienten og dennes nærmeste pårørende 
rett til informasjon etter reglene i § 3-2.

Dersom en pasient eller bruker dør og utfallet er uventet i forhold til 
påregnelig risiko, har pasientens eller brukerens nærmeste pårørende 
rett til informasjon etter § 3-2 fjerde og femte ledd, så langt 
taushetsplikten ikke er til hinder for dette.



§ 3-4 Informasjon når pasienten eller brukeren er under 18 år 

Er pasienten under 16 år, skal både pasienten og foreldrene eller andre med foreldreansvaret 
informeres.

Er pasienten mellom 12 og 16 år, skal opplysninger ikke gis til foreldrene eller andre med 
foreldreansvaret når pasienten av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette.

Uavhengig av pasientens eller brukerens alder, skal informasjon ikke gis til foreldrene eller andre 
som har foreldreansvaret, dersom tungtveiende hensyn til pasienten eller brukeren taler mot 
det.

Informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret, skal likevel gis foreldre eller andre 
med foreldreansvaret når pasienten er under 18 år.

Dersom barneverntjenesten har overtatt omsorgen for barn under 16 år etter barnevernloven §
4-8 eller § 4-12, gjelder første, annet og tredje ledd tilsvarende for barneverntjenesten.

Retten til informasjon følger samtykkekompetansen 



Samtykke 

• Helsehjelp kan bare gis med pasientens samtykke, med 
mindre det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig 
rettsgrunnlag for å gi helsehjelp uten samtykke

• Kan gis uttrykkelig eller stilltiende

• Faktisk handling eller unnlatelse av å motsette seg kan være 
grunnlag 

• Kan stilles krav om skriftlighet; øke notoritet og bevissthet

• Samtykke kan trekkes tilbake, gi da nødvendig info om 
betydningen av å avbryte/ikke gi helsehjelp



Unntak fra kravet til samtykke 

• Øyeblikkelig-hjelp situasjoner  - rett og plikt til å yte den helsehjelpen de 
evner, selv om pasienten ikke er i stand til å samtykke eller motsetter seg 
hjelpen.

Unntak fra unntaket: 

• Pasienter har på grunn av alvorlig overbevisning rett til å nekte å: 

• motta blod eller blodprodukter eller  
• avbryte en pågående sultestreik 

• En døende pasient har rett til å motsette seg livsforlengende behandling.

Helsepersonell må forsikre seg om at pasienten er samtykkekompetent, har fått 
tilfredsstillende informasjon og har forstått konsekvensene nektelsen innebærer 
for egen helse.



Gyldig samtykke 

For at et samtykke skal være gyldig må: 

• Pasienten som hovedregel være helserettslig myndig, 
dvs. ha fylt 16 år, og 

• ha fått nødvendig informasjon om helsetilstanden og 
innholdet i helsehjelpen, og forstå hva samtykket 
omfatter, og 

• samtykket må være fullt ut frivillig



Bortfall av samtykkekompetanse 

Samtykkekompetanse kan bortfalle helt eller delvis dersom: 

• Pasienten åpenbart ikke er i stand til å forstå hva samtykket omfatter, og 
dette skyldes 

• Fysiske eller psykiske forstyrrelser, senil demens eller psykisk 
utviklingshemming 

Det er den som yter helsehjelp som må konkret vurdere og avgjøre om pasienten 
mangler kompetanse til å samtykke, og ut fra pasientens alder, psykiske tilstand, 
modenhet og erfaringsbakgrunn legge forholdene best mulig til rette for at 
pasienten selv kan samtykke til helsehjelp

Avgjørelse som gjelder manglende samtykkekompetanse skal være begrunnet og 
skriftlig, og formidles pasient/nærmeste pårørende. Mangler pasienten nærmeste 
pårørende, skal avgjørelsen legges frem for annet kvalifisert helsepersonell. 



Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse 

• Hovedregel – hjemmel i lov for å yte mot pasientens vilje 

• Hvis pasienten ikke motsetter seg kan den som yter helsehjelp ta 
avgjørelse om helsehjelp som er av lite inngripende karakter med 
hensyn til omfang og varighet. 

• Når pasienten motsetter seg må det fattes (kap. 4A) vedtak, som 
forutsetter at: 
• Tillitsskapende tiltak er forsøkt/åpenbart formålsløst

• Pasienten opprettholder motstand

• Unnlatelse kan føre til vesentlig helseskade for pasienten, og helsehjelpen anses 
nødvendig

• Tiltakene står i forhold til behovet for helsehjelpen

• Ut fra helhetsvurdering fremstår som den klart beste løsningen for pasienten. 



Psykisk helsevern
Som i somatikken er hovedregelen i psykisk helsevern at helsehjelp 
skal gis med pasientens samtykke.

Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk 
helsevernloven) åpner for: 
• etablering av tvungent psykisk helsevern
• bruk av tvang under opphold, herunder behandling uten eget 

samtykke, skjerming og bruk av tvangsmidler

Bruk av tvang er et svært alvorlig inngrep i enkeltmenneskers liv og 
selvbestemmelsesrett, og krever at strenge vilkår er oppfylt. Adgangen 
til tvangsinngrep er dels begrunnet i hensynet til pasienten selv og 
dels i hensynet til omgivelsene.



Samtykke på vegne av mindreårige 

• Foreldre eller andre med foreldreansvaret

• Som hovedregel begge, men tilstrekkelig med én for 
helsehjelp som regnes som ledd i den daglige og 
ordinære omsorgen for barnet, eller 

• kvalifisert helsepersonell mener er nødvendig for at 
barnet ikke skal ta skade. Begge foreldre bør, så langt 
mulig, få si sin mening 

• Barnet skal høres og det skal legges økende vekt på hva 
barnet mener ut fra alder og modenhet.

• Når barnet er fylt 12 år, skal det få si sin mening i alle 
spørsmål som angår egen helse. 

• Retten til informasjon følger samtykkekompetansen 



Informasjonsbehandling 



Krav til informasjonsbehandling

Mål: forsvarlig og hensiktsmessig forvaltning av 
pasientopplysninger 

• Informasjonsansvar 

• Dokumentasjonsplikt 

• Oppbevaring og oppbevaringstid

• Overføring av journal 

• Redigering, retting og  sletting 

• Taushetsplikt

• Attester og erklæringer 

• Sakkyndig og vitne 



Hvorfor er kunnskap om dette regelverket 
viktig? 

• Plikter som helsepersonell 
• Tillit og pasientsikkerhet 

• Som (med)eier av en virksomhet 

• systemansvar 

• internkontroll 

• forpliktelser overfor ansatte



Bruksområder for pasientjournal 

• Dokumentasjon av undersøkelse og behandling, 
arbeidsverktøy for oppfølging av pasienten 

• Kontrollformål 
• Internkontroll/kvalitetssikring
• Eksternt tilsyn
• Dokumentasjon i klage-/ rettssaker

• Forskning
• Undervisning og opplæring
• Forsikring
• «Bevis»



Dokumentasjonsplikt 

Plikt til å føre journal, hpl. §§ 39 og 40

«Den som yter helsehjelp», skal -
• I samsvar med god yrkesskikk nedtegne 
• ”relevante og nødvendige” opplysninger om pasienten og 

helsehjelpen, og 
• opplysninger som er nødvendige for å oppfylle meldeplikt 

eller opplysningsplikt

Skal være lett å forstå for annet kvalifisert helsepersonell

Journalforskriften utdyper hva journalen skal inneholde



«Er det ikke journalført har det ikke skjedd?» 

• Det er etter flertallets vurdering vanskelig å forestille seg at en så erfaren spesialist som 
klageren ikke ville ha foretatt noen undersøkelser på bakgrunn av pasientens tidligere 
sykehistorie og nåværende symptomer med kvalme, magesmerter, diaré, trykk i hodet og 
stigende blodtrykk, men det kan ikke utelukkes. Den bevistvil som følger av det manglende 
journalnotatet må imidlertid slå ut i klagerens disfavør, og nemndas flertall legger 
opplysningene i pasientens forklaring til grunn som de mest sannsynlige. Klageren var den som 
var nærmest til å sikre at konsultasjonen ble dokumentert.(Hpn 13/37)

• Det er i journalene til pasientene B og C ikke dokumentert at de har fått informasjon om at 
behandlingen er å anse som eksperimentell, eller at han har informert pasientene om mulige 
bivirkninger forbundet med antibiotikabehandlingen. Klageren har ikke oppfylt 
opplysningsplikten etter helsepersonelloven § 10. (Hpn 13/255) 



Taushetsplikt 

” Alt som kommer til min viten under utøvingen av mitt yrke 
eller daglig samkvem med mennesker, som ikke burde bli 
kjent for andre, vil jeg holde hemmelig og aldri avsløre.” 
(Hippokratiske ed)

• Tillit og taushetsplikt: grunnleggende for utøvelse av 
legevirksomhet

• Skal kunne oppsøke helsetjenesten
• Skal kunne gi opplysninger
• Hindre at opplysninger trekkes ut av en sammenheng og 

brukes i en helt annen sammenheng



Hovedregel, hpl. § 21 

Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller 
kjennskap til opplysninger om folks legems- eller 
sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de 
får vite om i egenskap av å være helsepersonell. 

Innebærer; 
- Unnlatelsesplikt

- Aktivitetsplikt

- Systemansvar 



Rett til vern mot spredning av 
opplysninger, § 3-6

Opplysninger om legems- og sykdomsforhold samt andre personlige 
opplysninger skal behandles i samsvar med gjeldende bestemmelser 
om taushetsplikt. Opplysningene skal behandles med varsomhet og 
respekt for integriteten til den opplysningene gjelder. 

Taushetsplikten faller bort i den utstrekning den som har krav på 
taushet, samtykker. 

Dersom helsepersonell utleverer opplysninger som er undergitt 
lovbestemt opplysningsplikt, skal den opplysningene gjelder, så 
langt forholdene tilsier det informeres om at opplysningene er gitt 
og hvilke opplysninger det dreier seg om. 



En pasientjournal inneholder informasjon som er 
ettertraktet for mange. Når du blir spurt om å utlevere 
journal til andre enn pasienten selv skal du: 

a) Utlevere full journal, eventuelt de delene av journalen 
som de spør om  

b) Spørre om hjemmel for utlevering, og undersøke om 
vilkårene for utlevering av taushetsbelagt informasjon er 
oppfylt – deretter vurdere hva som er nødvendig å utlevere 

c) Spørre pasienten om samtykke til å utlevere journalen til 
de som spør 



Hansjørg ødela narkobevis -

ble frikjent i retten

Likevel har legen blandede 

følelser.

- Det er en lettelse for min egen del, men 

jeg tror ikke denne dommen gjør det 

lettere for leger som kommer i samme 

situasjon i framtiden, sier han til Nordlys.







Rekkevidden av taushetsplikten

• Gjelder alt helsepersonell, hpl. § 3

• Gjelder mellom helsepersonell, hpl. § 25 og § 45 ”need
to know prinsippet”

• Gjelder ubegrenset i tid

• Gjelder etter en pasients død

• Omfatter informasjon mottatt på fritid i rollen som 
helsepersonell

• Unntak i lov for opphevelse



Unntak fra taushetsplikt 

Lovregulert interesseavveining 
– pasientens behov for taushet mot andre personers eller 

institusjoners behov for opplysningene

1. Unntak må stå i lov 
• Opplysningsrett 
• Opplysningsplikt  
• Meldeplikt 

2. Det må være nødvendig 
• Utleveringen

• Opplysningene



Unntak – hovedregel 

Samtykke 

Taushetsplikt etter § 21 er ikke til hinder for at 
opplysninger gjøres kjent for den opplysningene direkte 
gjelder, eller for andre i den utstrekning den som har krav 
på taushet samtykker. 



Opplysnings – og taushetsrett 

• Samtykke 

• gis den som fra før er kjent med opplysningene,
• gis når ingen berettiget interesse tilsier hemmelighold, 
• gis videre når behovet for beskyttelse må anses ivaretatt ved at 

individualiserende kjennetegn er utelatt, 
• gis videre når tungtveiende private eller offentlige interesser

gjør det rettmessig å gi opplysningene videre eller 

• Opplysninger etter død 
• Samarbeidende personell 
• Virksomhetens ledelse 



Pasient og brukers innsyn i journal  - kun to 
unntak 

Den som yter helsehjelp, skal gi innsyn i journalen til den som 
har krav på det etter reglene i pasient- og 
brukerrettighetsloven § 5-1, jf. helsepersonelloven § 41

Pasienten og brukeren kan nektes innsyn i opplysninger i 
journalen dersom dette er 

1) påtrengende nødvendig for å hindre fare for liv eller 
alvorlig helseskade for pasienten eller brukeren selv, eller 

2) innsyn er klart utilrådelig av hensyn til personer som står 
vedkommende nær

Kjenner du igjen 
unntakene? 



Legen kan slå opp i journalen til en pasient 
som han ikke har behandlingsansvar for når:

a)Når han lurer på hvordan det gikk med pasienten 

b)Når han tror at pasienten fikk feil behandling hos en annen 
lege

c)Når det er begrunnet i helsehjelp til pasienten, 

d)Når det er begrunnet i administrasjon av helsehjelpen eller 
det er hjemmel i lov.

e)Når han har grunn til å tro at pasienten har en smittsom 
sykdom



• Hovedregel – taushetsplikt 

• Må foreligge unntak 

• «Need to know» 

• Må begrunnes i helsehjelp 

• Pasienten kan motsette seg 

Med mindre pasienten motsetter seg det, kan taushetsbelagte 
opplysninger gis til samarbeidende personell når dette er 
nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp. (hpl. § 25) 

Deling av informasjon innenfor 
helsetjenesten 



Utlevering av opplysninger «utenfor 
helsetjenesten» 

• Andre hensyn – ikke helsepersonell, ikke 
helsehjelp

• Spredning av info irrelevant for den aktuelle 
saken

• Opplysningene ofte er nedtegnet langt tilbake i 
tid – tas ut av sin sammenheng – kan åpne for 
«feil bruk» og misforståelser

• Kan svekke hensynet til god behandling fordi 
opplysninger holdes tilbake «skyggejournal»

• Lovgivers utfordring 



Nødvendighetskriteriet 

• Det er bare relevante og nødvendige opplysninger som 
skal utleveres – det må ikke etterspørres mer enn 
behovet tilsier

• Legen er nærmest til å vurdere nødvendigheten

• Klar bestilling – med begrunnelse for kravet om 
opplysninger

• Det må ikke utleveres mer omfattende informasjon enn 
det etterspørres

• Erklæring er hovedregelen 



Opplysnings – og meldeplikt 

• Ikke lenger plikt eller rett til å beholde taushet
• Plikt til å utlevere opplysninger når vilkårene er oppfylt
• Pasienten kan ikke motsette seg – samhandling 

• Tilsynsmyndigheten, §§ 17, 30
• Nødetater, § 31
• Helse- og omsorgstjenesten, § 32 
• Barneverntjenesten, § 33
• Førerkort, § 34
• Fødsler, § 35
• Dødsfall, § 36



Når du får en forespørsel om utlevering av 
taushetsbelagte opplysninger:

• Hvem spør? 

• Hvilken hjemmel viser de til som unntak for taushetsplikten? 

• Er vilkårene oppfylt? 

• Kan/bør pasienten samtykke? 

• Hvilke opplysninger er det nødvendig å utlevere? 

• Bør opplysningene utleveres ved å skrive en erklæring?

Husk: Journalfør vurderingen din. Det er viktig at du kan 
dokumentere hvilke vurderer du gjorde. 



Erklæringer og legen som sakkyndig og vitne 

• Etterspurt medisinsk kompetanse 
• Utslagsgivende vurdering 
• Stor betydning og store konsekvenser 
• Høye krav til faglig integritet og etterprøvbarhet
• Strenge krav skal bidra til at det ikke misbrukes eller misforstås



Krav ved utstedelse av attest/erklæring: 
Helsepersonelloven § 15 

Den som utsteder attest, erklæring o.l. skal være: 

• varsom

• nøyaktig 

• objektiv 

Attest, erklæring o.l. skal være korrekt og bare inneholde opplysninger som er 
nødvendige for formålet. 



Attest, erklæring o.l. skal inneholde alle opplysninger som 
helsepersonellet bør forstå er av betydning for mottageren og 
for formålet med attesten, erklæringen o.l. 

Helsepersonellet skal gjøre det klart dersom attesten, 
erklæringen o.l. bare bygger på en begrenset del av de relevante 
opplysningene helsepersonellet har.

Helsepersonell som er inhabil etter forvaltningsloven § 6, skal 
ikke utstede attest, erklæring o.l.

Kravene i helsepersonelloven § 15 må sees i sammenheng med 
andre bestemmelser i helsepersonelloven, særlig kravet til faglig 
forsvarlighet i § 4 og § 6 



Vitne, sakkyndig vitne og sakkyndig 



Sakkyndig, vitne og sakkyndig vitne



Rollen som vitne 

• Opplyse faktiske forhold 

• Vitneplikt 

• Taushetsplikt
• Må som hovedregel oppheves ved samtykke 

• Unntak ved lov 

• Retten har ikke lov til å ta i mot forklaringer som krenker 
taushetsplikten – dommeren har også et ansvar

• Forberedelsesplikt 

• Regulære vitner har ikke rett til godtgjørelse, men kan få 
dekket utlegg og tapt arbeidsfortjeneste i den utstrekning 
det finnes rimelig (vitneloven § 5).



Rollen som sakkyndig 

• Faglig vurdering ut fra gitt mandat 

• Som utgangpunkt ikke oppdragsplikt

• Taushetsplikt avhenger av oppdragsgiver 

• Oppnevnte sakkyndige har rett til godtgjørelse

• Vitneloven § 10, salærforskriften

• Mandatet er førende, må alltid vurderes nøye



Rollen som sakkyndig vitne 

• Oppnevnt av part, redegjør for erfaringer, 
observasjoner og foretar faglige vurderinger 

• Reglene for vitner gjelder 

• Godtgjøring må avtales med oppdragsgiver

• I sivile saker kan sakkyndige vitner følge 
forhandlingene i sin helhet og stille spørsmål med 
mindre de skal forklare seg om hendelsesforløp 



Du jobber på legevakt. Politiet bringer inn en 
promillemistenkt og ber deg om å ta blodprøve av ham. 

Hvilken rolle har du da? 

Den samme pasienten har et stort kutt i pannen du må 
behandle. Endrer det rollen din? 



Etiske regler for leger § 2

Legen har ulike roller som behandler, sakkyndig og 
forvalter av velferdsgoder. Rollen har betydning for 
hvordan legen opptrer og for behandling av sensitiv 
informasjon. Det må skilles tydelig mellom rollene som 
behandler og sakkyndig. Legen har ansvar for å gi 
nødvendig og tilpasset informasjon om sin rolle og 
formålet med kontakten.



Når du får en anmodning om …  må du 
avklare: 

✓ Hva vedkommende spør deg om å være 

(vitne, sakkyndig, sakkyndig vitne) 

✓ Hva er det ønskelig at du skal belyse/bidra med

✓ Kan/vil/må du?  

✓ Vitne 

✓ Taushetsplikt 

✓ Nødvendige opplysninger tilgjengelig 

✓ Nødvendig forberedelse

✓ Sakkyndig 

✓ Habilitet

✓ Faglige kvalifikasjoner 

✓ Nødvendige opplysninger





Rettshjelp for leger –
Legeforeningens organisasjon og 
sekretariat 



Legeforeningen

• Den norske lægeforening ble stiftet 6. juli 1886

• En medlemsorganisasjon for alle leger 

• Jobber for felles faglige, sosiale og økonomiske 
interesser for medlemmene, og for å fremme 
kvalitet i legeutdanningen og den medisinske 
fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og å 
arbeide med helsepolitiske spørsmål.

• Medlemsoppslutning på 95,5 % 

• 34 445 medlemmer 



Den norske legeforening - organisasjonsplan

Lokalforeninger

19

Yrkesforeninger

7

Fagmedisinske 

foreninger

45

Norsk 

medisinstudent-

forening

Spesialforeninger 

17
(inkl Eldre legers 

forening)

Regionsutvalg

4
Landsstyret

142 representanter
4

Sentralstyret
9 medlemmer

Sekretariatet
Ca 148 årsverk

Styret for SOP

Rådet for legeetikk

9

Ad hoc-utvalg

Variabelt antall

Faste styrer, råd og utvalg 

Pt. 35 + 45 

spesialitetskomiteer

23 78 20 6 2



Generalsekretær m/stab

Geir Riise

Samfunnspolitisk avd.

Jorunn Fryjordet

Helsepolitikk

Gorm Hoel

Ekstern kom.

Knut Braaten

Org.kom.

Stein Runar 
Østigaard

Medisinsk fagavd.

Bjarne Riis Strøm

Utdanning

Knst. Merete Dahl

Fagutvikling

Kari Schrøder 
Hansen

Jus og arbeidsliv

Lars Duvaland

Aadel Heilemann
Utredning og 

utvikling

Hanne Gillebo-
Blom

Ansatte leger

Bjørn Ove Kvavik
Organisasjon og 

tillitsvalgte

Hanne Riise-Hansen
Næringsdrivende 

leger

Frode Solberg

Ass.dir/sjefadv.

Økonomi- og 
administrasjon

Erling Bakken

Økad stab

Nordli/Mellesmo/

Nilsen

Økonomi

Axel Restrup

Medlem

Einar Espolin 
Johnson

IT

Hege Knudsen

Adm./HR

Marte/Baumann

Tidsskriftet

Are Brean

Legeforskningsinstituttet

Karin Rø



Sekretariatets oppgaver

• Sekretariat for politisk ledelse

• Bidragsyter for medlemmer, tillitsvalgte og 

organisasjonsledd

• Forvalter av Legeforeningens ressurser



Bistand 

Læringsmål for spesialitetene ute på høring



Juridisk bistand 

• Samfunnet reguleres i økende grad av rettsregler

• Økt rettsliggjøring, økt behov for bistand

• Stadig større pågang av henvendelser fra 
tillitsvalgte/medlemmer med juridiske spørsmål 

• To hovedformer for bistand 

❖ Internt; JA – avdelingen  og tillitsvalgte 

❖ Eksternt; støtte til at medlemmet kjøper juridiske 
tjenester fra andre



Juridisk bistand 



Helse – og omsorgstilbud 



Behov for bistand?

• Må være medlem av Legeforeningen (på det 
tidspunktet tvisten oppsto)

• Start gjerne med lokal tillitsvalgt – sekretariatet 
vil avklare om tv-apparatet er koblet inn

• Hvis ikke løsning – koble inn sekretariatet



Normal saksgang

• Saken kommer inn, blir registrert i arkiv

• En av lederne ser på saken

• Saken fordeles til saksbehandler 

• Legen får en saksbehandler som håndterer 

saken i samråd med leder

• Husk: 

– Kontaktinformasjon

– Anonymisering av pasientinformasjon



Årsstatistikk for henvendelser til 
Avdeling for jus og arbeidsliv

• Ca 10 000 telefonhenvendelser  

• Rundt 4000 registrerte saker

• Rettshjelpsordningen
– Omtrent 40 saker. 

• I tillegg:

– Tillitsvalgte



Hva kan du forvente som medlem?

• Du har krav på en 
vurdering av din 
problemstilling

• Du har ikke krav på aktiv 
bistand



Hvilken bistand kan du få? 

• Enkelthenvendelser, altså juridisk rådgivning og/eller bistand 
(e-post/telefon) 

• Også «tyngre» saker, inkludert rettssaker

• Hvis JA-avdelingen bistår, er dette gratis 

– OBS! Ved rettssak og lignende, likevel risiko for motpartens 
sakskostnader



Fordeler med bistand fra Avdeling for jus og arbeidsliv 

• Ingen kostnader for legen, heller ikke dersom juristen 
opptrer som advokat

• JA kan gi bistand også i tilfeller som ikke omfattes av 
Rettshjelpsordningen.

• Høy og spesialisert kompetanse - effektivt

• Avdelingen tar de aller fleste av de juridiske sakene hvor 
medlemmer melder et ønske om juridisk bistand



Hva er «spisskompetansen»?

• JA arbeider særskilt med rettsområdene:
• Arbeidsrett (kollektiv og individuell)
• Helserett
• Forhandlinger
• Legespesifikt regelverk (sykehus, fastleger, avtalespesialister)
• Takster 
• Tilsynssaker
• Bistand der legen er arbeidsgiver
• Ærekrenkelser/media
• Men også andre rettsområder:

• Husleierett, EU/EØS-rett, straffeprosess (bistand i avhør tilsyns-
/straffesaker), ”enkel” selskaps-, avtalerett/kontraktsrett mv.



Begrensninger i bistanden

• Normalt ikke bistand til saker som gjelder:

– Legen som privatperson (samlivsbrudd, fyllekjøring, 
arvesaker ol.)

– Skatterett

– Selskapsrett, for eksempel selskapsavtaler i privat praksis ( 
maler på nettsidene)

– Tvist mellom leger

• Begrensede muligheter for å gå inn ved interessetvister

• Ved konflikt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker – bistår 
arbeidstaker



Rettshjelpsordningen - hovedpunkter

• En formell del av Legeforeningens struktur
• Finansiert gjennom medlemskontingenten 
• Vedtekter fastsatt av landsstyret regulerer 

• Rettshjelpsutvalget 
• Hvem kan få støtte 
• Hva kan støttes 

• Ingen forsikringsordning 
• Ingen garanti for støtte 
• Ingen garanti for full kostnadsdekning
• Ofte ”tunge” saker der rettstvisten er kommet langt, og annen 

bistand ikke fører frem



Rettshjelpsutvalget

• Åtte medlemmer
• En fra hver yrkesforening, og en fra Nmf

• Annet hvert år oppnevnes det fire representanter 
for fire år

”Formålet med ordningen er å bidra til legers 
rettssikkerhet under yrkesutøvelsen som lege.”
(Vedtektene § 1-2)

”Rettshjelpsordningen supplerer og utvider den 
bistand som medlemmene kan få fra 
Legeforeningens sekretariat.”
(Vedtektene § 1-4 annet ledd)



Ordningen gjelder for  

• Medlemmer av Legeforeningen 

• Legevirksomhet i Norge 

• Forhold oppstått etter innmelding

• Legen personlig (unntaksvis legens driftselskap)

• Forhold knyttet til at legen 
har gitt øyeblikkelig hjelp på reise



Dekningsområde 

• Kap 5 (uttømmende) 

– Tilsynssak – Advarsel

– Tilsynssak - Suspensjon/tilbakekall

– Straffereaksjoner etter helsepersonelloven § 67

– Grov usaklig omtale/ærekrenkelser

– Tvist med NAV/trygden

– Oppsigelse av driftsavtaler/samarbeidsproblemer med oppdragsgiver

– Tvist i arbeidsforhold

– Legen som arbeidsgiver

– Erstatningskrav

– Mediehåndtering



Skjønnsmessig vurdering 

• Ikke automatikk i støtte

• Skjønnsmessig vurdering av Rettshjelpsutvalget

• Vektlegger

• Sakens betydning

• Søkers medvirkning til at saken har oppstått

• Søkers manglende medvirkning til å finne en løsning

• Legeforeningens omdømme

• Innvilget støtte i tidligere saker



Takk for meg

& 

God påske


