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DEL A

GENERELL DEL: PRESENTASJON

* * *

I. PRESENTASJON AV PROSJEKTET
– TEMA OG PROBLEMSTILLINGER

1. Om tema:  Taushetsplikten - bakgrunn og formål.

Taushetsproblematikken er intet nytt tema for leger. Taushetsplikten har vært et
av de sentrale lege-etiske fundamenter helt tilbake til den Hippokratiske legeed fra
antikken.  Den rettslige regulering av taushetsplikten, er således bare den mer
”nasjonale” formaliserte utgaven av de ulovfestede etiske prinsippene.

Mens de lege-etiske prinsipper vedrørende taushetsplikt, i utgangspunktet er
universelle, er den rettslige reguleringen i høy grad nasjonalt kulturelt og geografisk
bestemte.  Det er vesentlige forskjeller mellom ulike lands rettslige regulering av
taushetsplikten.  Når det i forarbeidene til den nye helsepersonelloven heter at ”Det er
større grunn til å vise tilbakeholdenhet med at en person er innlagt på en psykiatrisk
institusjon eller en rusinstitusjon, enn å opplyse om pasientforholdet i de tilfeller der
det dreier seg om kurante somatiske lidelser” (Ot.prp. nr. 13 (1998-99) om lov om
helsepersonell (heretter benevnt Proposisjonen) s. 87-88), er det åpenbart at det er
"norske holdninger" i forhold til sinnslidelser og rus som begrunner departementets
standpunkt.

I nærværende prosjekt er det imidlertid ikke taushetsplikten i seg selv som er tema,
men den rettslige regulering av bedriftslegers taushetsplikt i den norske lovgivningen.

Den norske lovgivningen omkring taushetsplikt er begrunnet i pasienter – herunder
arbeids takeres – behov for "verneregler" til beskyttelse av forhold som angår helse og
øvrige personlige forhold. Arbeidstakerne skal m.a.o. i møte med bedriftslegen være
sikret diskresjon i forhold til de opplysninger av personlig art som blir utlevert til
legen. Taushetsplikten har også andre begrunnelser, hvorav særlig hensynet til
forsvarlig legegjerning utgjør et fundament, men hvor også samfunnsmessige
interesser har vært antydet.  I den såkalte Lundekomitéens innstilling om legers
taushetsplikt heter det:

"Begrunnelsen for å pålegge legene taushetsplikt er at en fullverdig
utøvelse av legegjerning krever et tillitsforhold mellom pasient og lege.
Et av de viktigste vilkår for et slikt tillitsforhold er at pasienten kan stole
på at legen bevarer taushet om det som blir betrodd ham eller det som
han får rede på under sin undersøkelse og behandling.  Hvis legene hadde
rett til å uttale seg om alt det de får rede på om pasientenes sykdommer
m.v., ville det være grunn til å frykte for at pasienter ville unnlate å søke
lege eller gi ufullstendige opplysninger.  Dette ville stride såvel mot den
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enkeltes interesse som mot samfunnets".
(Lundekomitéen  s. 8).

2. Om denne betenkning

Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf) søkte i 1996 Den norske lægeforening om
midler for å få laget en juridisk betenkning vedrørende taushetsplikten for
bedriftsleger.

Prosjektet ble imidlertid stilt i bero i påvente av det endelige resultat av den store
helselovreformen. Dersom prosjektet hadde blitt avsluttet innen den opprinnelige
tidsplan, ville dette arbeidets innhold vært foreldet omtrent samtidig med at den ble
levert.

Helselovreformen medførte følgende nye lover som trådte i kraft 1. januar 2001:

- spesialisthelsetjenesteloven
(lov av 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m.),

- psykisk helsevernlov
(lov av 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk
helsevern),

- pasientrettighetsloven
(lov av 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter), og

- helsepersonelloven
(lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v.).

For vårt tema er det helsepersonelloven (heretter forkortet hpl) som er den sentrale lov.
Men også pasientrettighetsloven (heretter forkortet prl), som blant annet regulerer
pasienters rett til helsehjelp, rett til diskresjon og journalinnsyn, berører også forholdet
mellom bedriftsleger og arbeidstakere som pasienter.

Den forannevnte lovgivning er av generell karakter, i den forstand at det er lovgivning
som regulerer legers yrkesutøvelse og pasienters rettigheter, uavhengig av om
legeyrket utøves som allmennpraktiker, sykehuslege, skolelege eller bedriftslege osv.,
og uavhengig av om pasienten oppsøker sin fastlege, er innlagt på sykehus, er
skoleelev hos skolelegen eller arbeidstaker hos bedriftslegen. Dvs. at de spesielle
forhold som knytter seg til bedriftslegen bare i liten grad er tatt høyde for i
lovgivningen, og også bare sporadisk er behandlet i lovens forarbeider.

Når det gjelder bedriftslegers yrkesutøvelse er utgangspunktet at den nye lovgivning
ikke innebærer noen grunnleggende endringer i rettstilstanden i forhold til hva som
fulgte av den gamle legeloven av 1980 (lov om leger av 13. juni 1980 nr. 42). Som
nevnt inneholder forarbeidene til de nye helselover relativt lite om
bedriftslegetjenesten. Det nye lovgivningsarbeidet har derfor i liten grad bidratt til å
bringe klarhet i den usikkerhet som på flere områder rådet etter den eldre
lovgivningen.

Omtrent samtidig med at de nye helselover ble vedtatt – i juni 1999 - nedsatte den
daværende regjeringen (Bondevik I) et utvalg som på flere punkter berørte sentrale
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problemstillinger i tilknytning til denne betenkningens tema. Bakgrunnen for
oppnevning av utvalget var at den nye Bondevik-regjeringen i sin såkalte Voksenåsen-
erklæring uttalte:

”En sentrumsregjering vil foreslå klare grenser for hva som er etisk, medisinsk
og ressursmessig akseptabel utvikling innen bio- og genteknologi. Et restriktivt
lovverk når det gjelder mennesker og bioteknologi, i forkant av utvikling er
nødvendig for å hindre en uønsket utvikling basert på sterke økonomiske
interesser som for eksempel forsikringsselskaper og andre deler av
næringslivet kan ha”. (NOU 2001: 4, s. 9).

På bakgrunn av foranstående fikk utvalget i mandatet i oppgave å

”…utrede biologisk prøvetaking i arbeidslivet, dvs. prøvetaking av
arbeidssøker eller arbeidstaker. Utvalget skal vurdere problemstillinger i lys
av utviklingen innen bio- og genteknologi. Utvalget bør på bakgrunn av
Voksenåsen erklæringen utrede hvordan eksisterende lovverk, avtaler, praksis
m.v. ivaretar den enkelte arbeidstakers rettigheter når det gjelder biologisk
prøvetaking i arbeidslivet….” (NOU 2001: 4, s. 9-10).

Utvalget –  kalt ”Breisteinutvalget” etter utvalgets leder Asbjørn Breistein – avga sin
innstilling til Sosial- og helsedepartementet 12. desember 2000. Utvalgets innstilling
er offentliggjort i NOU 2001: 4 ”Helseopplysninger i arbeidslivet. Om innhenting,
bruk og oppbevaring av helseopplysninger i arbeidslivet”.

I løpet av sitt arbeid kom utvalget til at en eventuell lovregulering av biologisk
prøvetaking i arbeidslivet burde ses i sammenheng med innhenting og bruk av
helseopplysninger i arbeidslivet i sin allminnelighet. Utvalget fikk aksept fra Sosial-
og helsedepartementet til å utvide mandatet til å gjelde helseopplysninger generelt. Det
nye mandatet ble endret til:

”Å kartlegge rettsregler og praksis knyttet til innhenting og bruk av
helseopplysninger i arbeidslivet, herunder spesielt spørsmål knyttet til
helseundersøkelser og biologisk prøvetaking”  (NOU 2001: 4, s. 11.)

Breisteinutvalgets innstilling inneholder langt mer grundige og prinsipielle drøftelser
av de medisinskfaglige, juridiske og etiske spørsmål som knytter seg til
bedriftslegerollen, enn hva vi finner i forarbeidene til den nye helsepersonelloven.
Breisteinutvalget er imidlertid pr. i dag ikke ”gjeldende rett”, men vil etter
undertegnedes mening opplagt være det mest sentrale dokument i en videre drøftelse
av forhold i tilknytning til helsepersonells – herunder særlig bedriftslegers -
taushetsplikt. Utvalgets innstilling er nærmere omhandlet i Del F pkt 4.

I det videre vil Breisteinutvalgets synspunkter og forslag bli kommentert der de
systematisk hører hjemme. Jeg skal her bare kort redegjøre for hovedinnholdet.

Helsepersonelloven § 28 som angår opplysninger til arbeidsgiver lyder:
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”Departementet kan i forskrift om adgang til å gi opplysninger om en
arbeidstakers helseforhold videre til arbeidsgiveren, i den grad opplysningen
gjelder arbeidstakerens skikkethet til et bestemt arbeid eller oppdrag”.

Den tilsvarende bestemmelse i den gamle legelovens § 35 hadde følgende ordlyd:

”Departementet kan gi nærmere forskrifter om opplysninger fra lege til
arbeidsgiver om arbeidstakers helse, sykdom, skade, uførhet eller død”.

Verken etter den gamle legeloven eller etter nåværende helsepersonellov har
departementet gitt slike forskrifter. Det betyr at bestemmelsen med andre ord er en
”sovende” bestemmelse. Breisteinutvalget foreslår at helsepersonelloven § 28
oppheves, og erstattes av et helt nytt kapittel (kapittel VII a) i arbeidsmiljøloven.
Utvalget foreslår konkret å lovregulere blant annet hvilke opplysninger som kan
kreves av arbeidstakere, hvilken plikt arbeidstaker har til å underkaste seg
helseundersøkelser, en egen taushetspliktbestemmelse og en egen regel om
journalføring. Utvalgets innstilling er imidlertid ikke enstemmig. Av utvalgets 16
medlemmer, er det et mindretall på 4 som går imot at helsepersonelloven § 28 skal
oppheves og erstattes av et nytt kapittel VII a i arbeidsmiljøloven. Mindretallets
begrunnelse for å gå imot slik lovregulering var blant annet at det var behov for ”en
nærmere dokumentasjon av behov for slik regulering”, at det måtte foretas ”en enda
grundigere utredning av de arbeidsrettslige spørsmål”, og at mindretallet så det
uheldig at det ble gitt særregler for helseopplysninger i arbeidslivet fordi dette ”kan
skape inntrykk av at bedriftshelsepersonell ikke er omfattet av helsepersonell-
lovgivningen”. I tillegg til denne grunnleggende uenigheten, var det også uenighet i
utvalget om de konkrete lovforslag.

Lovgivningsprosesser tar normalt lang tid. De problemstillinger som ble drøftet av
Breisteinutvalget berører fundamentale og vanskelige spørsmål av så vel etisk,
medisinskfaglig og rettslig, som arbeidslivsmessig karakter, og har derfor også mange
”interessenter” på banen. Jeg antar derfor at det enda vil gå lang tid før det eventuelt
foreligger ny lovgivning. Pr. i dag - desember 2001 – synes utvalgets arbeid foreløpig
å være satt ”på vent”. Problemstillingene er imidlertid brakt på bordet, og
Breisteinutvalgets temaer og synspunkter må antas å bli det sentrale utgangspunkt for
videre drøftelser og diskusjoner vedrørende bedriftslegers taushetsplikt i fremtiden.

3. Den videre fremstilling

I DEL B gir jeg en oversikt over de viktigste lover som kommer til anvendelse for
bedriftshelsetjenesten. Deretter gis i DEL C en fremstilling av gjeldende
taushetspliktsregler for leger, herunder går jeg nærmere inn på
taushetspliktproblematikken i forhold til bedriftsleger. I DEL D gis en kort oversikt
over de grunnleggende regler vedrørende dokumentasjons- og journalreglene. I den
avsluttende delen – DEL F – gir jeg dels momenter til den videre drøftelsen av temaet
taushetsplikt, dels ved å peke på jussen som egnet styringsredskap, dels ved enkelte
rettspolitiske innspill, samt en gjennomgang av Breisteinutvalgets forslag.
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DEL B:

BEDRIFTSHELSETJENESTENS LOVREGULERING

* * *

I. INNLEDNING

I denne del skal det gis en oversikt over de viktigste bestemmelser som regulerer
bedriftshelsetjenesten. Fremstillingen begrenser seg til å kommentere de lover og
bestemmelser som særlig har betydning for taushetspliktproblematikken. Det gis
således verken en samlet fremstilling av de regler som kommer til anvendelse for
bedriftshelsetjenesten generelt, eller for bedriftsleger spesielt.

De lover som skal kommenteres nedenfor, er arbeidsmiljøloven, helsepersonelloven
og pasientrettighetsloven, samt kort enkelte bestemmelser i andre lover av betydning
for taushetspliktproblematikken.

II ARBEIDSMILJØLOVEN

1. Innledning

Bedriftshelsetjenesten er lovmessig forankret i arbeidsmiljøloven, som en del av
bedriftenes ansvar for arbeidsmiljøet. Arbeidsmiljøloven har en rekke bestemmelser
som angår arbeidsmiljøet. I tillegg er det fastsatt en rekke forskrifter til
arbeidsmiljøloven. Her skal kun kort kommenteres de mest sentrale bestemmelser

2. Arbeidsmiljølovens § 30

Arbeidsmiljøloven § 30 er selve bedriftshelsetjenestens lovmessige forankring.
Bestemmelsen lyder:

§30 Verne- og helsepersonale.
1. Når det er nødvendig å gjennomføre særlig overvåking av arbeidsmiljøet

eller helsekontroll med arbeidstakerne, skal det være verne- og
helsepersonale ved virksomheten.

2. Verne- og helsepersonalet skal bistå arbeidsgiveren, arbeidstakerne,
arbeidsmiljøutvalget og verneombudet i deres arbeid for å skape sunne og
trygge arbeidsforhold.

Verne- og helsepersonalet skal samarbeide med og bistå
Arbeidstilsynet.

3. Verne- og helsepersonalet skal ha en fri og uavhengig stilling i
arbeidsmiljøspørsmål.

4. Kongen kan gi nærmere regler om når, og i hvilken utstrekning, det skal
være verne- og helsepersonale ved virksomheten, om hvilke faglige krav som
skal stilles til slikt personale, og om hvilke oppgaver de skal utføre.
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Bestemmelsen fastsetter at det skal være ”verne- og helsepersonale” i virksomheter
når dette er ”nødvendig for å gjennomføre særlig overvåking av arbeidsmiljøet eller
helsekontroll med arbeidstakerne”.

Hvilke virksomheter som er pliktige til å ha tilknyttet verne- og helsepersonale, er
fastsatt i forskrift av 8.juni 1989 nr. 914: ”Forskrift om hvilke virksomheter som skal
ha knyttet til seg verne- og helsepersonale (bedriftshelsetjeneste).”

De oppgaver som verne – og helsepersonale skal utføre, er fastsatt i egen forskrift av
21. april 1994 nr 333: ”Forskrift om verne- og helsepersonale.” Av denne forskriften
§ 6 fremgår bedriftshelsetjenestens oppgaver:

”§6. Verne- og helsepersonalets oppgaver
Arbeidsgiver skal sørge for at verne- og helsepersonalet

a. bistår med planlegging og gjennomføring ved etablering, vedlikehold
og endring av arbeidsplasser, lokaler, utstyr og produksjonsmetoder og
utarbeidelse av retningslinjer for bruk av kjemikalier, maskiner og
utstyr,

b. bistår med en løpende kartlegging av arbeidsmiljøet, foretar
arbeidsplassundersøkelser og vurderer risiko for helsefare,

c. fremmer forslag om forebyggende tiltak og arbeider aktivt for tiltak som
fjerner sykdomsfremkallende faktorer og farer for ulykker,

d. overvåker og kontrollerer arbeidstakernes helse i forhold til
arbeidssituasjonen og foretar nødvendig oppfølgning,

e. bistår med å tilpasse arbeidet for den enkelte arbeidstaker,
f. bistår med å gi informasjon og opplæring på områdene arbeidshelse,

yrkeshygiene, ergonomi og generelt verne- og miljøarbeid,
g. gir informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsrisiko til arbeidsgiver og

arbeidstakere,
h. bistår med bedriftsinternt attføringsarbeid.”

I forskriftens § 1 tredje ledd er det presisert at:

”Kontroll av arbeidstakernes helse og kurativ virksomhet som ikke har
sammenheng med arbeidstakernes arbeidssituasjon omfattes ikke av denne
forskriften.”

Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at arbeidsgiver også tilbyr sine
arbeidstakere slike tjenester gjennom bedriftshelsetjenesten. Poenget med
bestemmelsen er at slik kurativ virksomhet ikke omfattes av bestemmelsen, og således
i seg selv ikke er en del av de oppgaver bedriftshelsetjenesten har etter
arbeidsmiljøloven. I Arbeidstilsynets rundskriv til Verne- og helsepersonellforskriften
skriver Arbeidstilsynet at ”Slike tilleggstjenester må ikke fortrenge eller komme i
stedet for de oppgaver som følger av arbeidsmiljøloven § 30 og denne forskriften”
(Arbeidstilsynets rundskriv 518). Det er likevel vel kjent at det er betydelige
forskjeller fra bedriftshelsetjeneste til bedriftshelsetjeneste hva angår omfanget av
slike ”tilleggstjenester”.

Det er forøvrig viktig å merke seg at aml § 30 i utgangspunktet er en bestemmelse som
i utgangspunktet ikke har bedriftshelsetjenesten – eller bedriftshelsetjenestens ansatte -
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som adressat. Bestemmelsen retter seg direkte til arbeidsgiver. Det vil si at det er
arbeidsgiver som er forpliktet i forhold til aml § 30.

Slik også med forskriften om verne- og helsepersonale: Bestemmelsen pålegger
arbeidsgiveren å sørge for at det etableres en forsvarlig bedriftshelsetjeneste når dette
er nødvendig og påkrevd, og at det er arbeidsgiverens plikt å sørge for at bedriften
knytter til seg nødvendig fagkyndig kompetanse. Dette er uttrykt i forskriften § 5, hvor
det heter at

”Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene i denne forskrift blir
gjennomført” (Forskriftens § 5)”.

Arbeidsmiljølovens bestemmelse om verne- og helsepersonale, og arbeidsgivers
ansvar for arbeidsmiljøet, henger nært sammen med arbeidsmiljølovens bestemmelser
om arbeidsmiljøutvalg (aml §§ 23 og 24). Arbeidsmiljøutvalgets arbeid er nærmere
fastsatt i Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg av 29. april 1977 nr. 7.

Videre er det nær sammenheng mellom aml § 30 og lovens øvrige bestemmelser som
bl.a. stiller nærmere konkrete krav til det generelle arbeidsmiljøet (aml §§ 7 –13),
bestemmelsene om  arbeidsgivers ansvar for å holde løpende kontroll med
arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse (aml § 14), og arbeidsmiljølovens regler om
registrering og melding av arbeidsulykker og yrkessykdommer (aml §§ 20-22).

3.2 Arbeidsmiljølovens § 22

I arbeidsmiljøloven § 22 finner vi den eneste bestemmelsen i arbeidsmiljøloven som
direkte angår legers virksomhet. Bestemmelsen angår videre direkte denne
betenkningens tema, nemlig legers taushets- og meldeplikt.

Bestemmelsen er ikke en særregel for bedriftsleger, men gjelder leger generelt, og
pålegger leger meldeplikt til Arbeidstilsynet når leger blir kjent med at arbeidstakere
lider av yrkessykdommer slik disse er beskrevet i folketrygdloven § 13-4.

Bestemmelsen pålegger imidlertid ikke meldeplikt til arbeidsgiver. Tvert imot
forutsetter bestemmelsen at melding til arbeidsgiver forutsetter samtykke fra
arbeidstakeren.

Bestemmelsen er nærmere omtalt i DEL C avsnitt II. pkt 4.3.

III. HELSEPERSONELLOVEN

1. Innledning

Helsepersonelloven avløste bl.a. den gamle legeloven fra 1980. Helsepersonelloven
kommer til anvendelse når leger – og annet helsepersonell – ”…yter helsehjelp i riket.”
(Hpl § 2).

I helsepersonelloven § 3 tredje ledd er helsehjelp definert som:
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”…enhver handling som har forebyggende, diagnostisk, behandlende,
helsebevarende eller rehabiliterende mål og som utføres av helsepersonell.”

Definisjonen er så omfattende, at den åpenbart ikke bare omfatter bedriftslegers
kurative virksomhet, men også det øvrige av bedriftslegers faglige virksomhet. Det vil
si at leger også ved utøvelse av ”bedriftslegeoppgaver”, vil måtte utøve sin virksomhet
i henhold til helsepersonellovens regler.

Det vil bl.a. si at helsepersonellovens regler om taushetsplikt og dokumentasjonsplikt
kommer til anvendelse. Helsepersonellovens regler som berører
taushetspliktproblematikken er i hovedsak en videreføring av den gamle legelovens
bestemmelser, og innebærer ingen radikale forandringer.

I Del C avsnitt II – IV behandles legelovens regler om taushetsplikt mer inngående.
Her skal det nedenfor bare gis en kort oversikt over reglene.

2. Taushetspliktsreglene i helsepersonelloven

2.1 Helsepersonelloven kap. 5: Taushetsplikt og opplysningsrett.

Kap. 5 (§§ 21 – 29) inneholder foruten hovedregelen om taushetsplikt (§ 21), også
bestemmelser som fastsetter unntak fra taushetsplikten. For vårt tema finer vi de
viktigste unntakene i lovens § 22 som omhandler samtykke fra pasient / arbeidstaker
til å bringe opplysninger videre, § 25 om opplysninger til samarbeidende personell,
§ 27 om unntak ved utførelse av sakkyndighetsoppdrag, § 28 om opplysning til
arbeidsgiver og § 23 som er en samlebestemmelse som omhandler ulike situasjoner
hvor opplysninger kan gis videre.

2.2 Helsepersonelloven kap. 6: Opplysningsplikt m.v.

I motsetning til kap. 5 som regulerer unntak hvor opplysninger kan gis videre,
inneholder kap. 6 regler hvor leger plikter å gi opplysninger videre. Bestemmelsene i
kap. 6 (§§ 30-34) inneholder blant annet regler om opplysningsplikt til
tilsynsmyndighet, nødetater, sosialtjenesten, barneverntjenesten og opplysningsplikt i
forbindelse med førerkort og sertifikat.

2.3 Helsepersonelloven kap. 7: Meldeplikt

Kap. 7 (§§ 35-38) inneholder regler om meldeplikt i forbindelse med fødsler, dødsfall,
melding til helseregistre og melding i forbindelse med betydelig personskade.

Kapittel 7 bruker begrepet ”meldeplikt”, mens kapittel 6 bruker begrepet
”opplysningsplikt”. Nærmere om disse begrepene, se nedenfor i DEL C avsnitt I pkt.1.
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3. Helsepersonellovens regler om dokumentasjon / journaler (Kapittel 8)

Helsepersonellovens kapittel 8 ( §§ 39-47) inneholder dels regler om selve
journalføringen (§ 39-40). I tillegg inneholder dette kapittel regler om retting og
sletting av journaler og journalføring på feil person (§§ 42-44), regler om innsyn i
journal (§ 41), regler om overføring, utlevering og tilgang til journal (§ 45), spesielle
regler om elektronisk journal (§ 46), samt regler om journalen som bevis i forbindelse
med rettssak eller forvaltningssak (§ 47).

I tilknytning til helsepersonellovens bestemmelser vedrørende journal i kapittel 8, har
Sosial- og helsedepartementet  gitt en egen  Forskrift om pasientjournal (forskrift av
21.12.2000 nr. 1385). Forskriften  er gitt i medhold av helsepersonelloven § 40 og
inneholder nærmere regler om blant annet selve journalføringen, hvem som har ansvar
for journalen, regler om journalinnsyn, retting og sletting, oppbevaring og overføring
av journal.

* * *

De ovennevnte regler i helsepersonelloven og journalforskriften gjelder fullt ut for
bedriftsleger. Helsepersonelloven og journalforskriften har ingen unntak for, eller
spesialregler som omhandler bedriftsleger. Heller ikke i annen lovgivning finner vi
regler som fastsetter at helsepersonellovens regler ikke skal gjelde fullt ut for
bedriftsleger. Det ovennevnte regelverk utgjør således de grunnleggende regler for
håndtering av taushetspliktsspørsmål også innen bedriftshelsetjenesten, og vil således
utgjøre det vesentlige av denne betenkning.

IV PASIENTRETTIGHETSLOVEN

1. Innledning

Pasientrettighetsloven inneholder regler om pasienters rett til helsehjelp (kap. 2), rett
til medvirkning og informasjon (kap. 3), regler om samtykke til helsehjelp
(kap. 4), regler om journalinnsyn (kap. 5), regler om barns særlige rettigheter (kap.
6), regler om pasienters klageadgang (kap. 7) og regler om pasientombud (kap. 8).

For vårt tema er det særlig reglene om medvirkning og informasjon, retten til
diskresjon, og reglene om journalinnsynsrett som er sentrale.

Bedriftsleger utfører en rekke oppgaver, hvor det i utgangspunktet vil være unaturlig å
betegne arbeidstakere som ”pasienter”. Et sentralt spørsmål er derfor om
pasientrettighetsloven kommer til anvendelse ved arbeidstakeres møte med
bedriftslegen også i de tilfeller hvor bedriftslegen ikke utfører kurativ virksomhet.

2. Pasientrettighetslovens anvendelse i bedriftshelsetjenesten

Pasientrettighetsloven kommer til anvendelse når pasienter mottar helsehjelp fra
helsetjenesten. Lovens anvendelse for arbeidstakeres kontakt med bedriftsleger, vil
derfor være avhengig av at dette forhold kan karakteriseres som et møte hvor
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arbeidstakeren defineres som pasient, at bedriftslegen er en del av helsetjenesten, og at
den oppgave bedriftslegen utfører må karakteriseres som helsehjelp.

Pasientrettighetslovens § 1-3 gir følgende definisjoner på begrepet pasient, helsehjelp
og helsetjenesten:

”§ 1 – 3 definisjoner
I loven her menes med

a) Pasient: en person som henvender seg til helsetjenesten med
anmodning om helsehjelp, eller som helsetjenesten gir eller tilbyr
helsehjelp i det enkelte tilfelle; (……)

c) Helsehjelp: Handlinger som har forebyggende diagnostisk behandlende
helsebevarende, rehabiliterende eller pleie og omsorgsformål og som er
utført av helsepersonell;

d) Helsetjenesten: primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og
tannhelsetjenesten; (……) ”

Begrepet pasient er i loven ikke definert som et ”diagnostisk begrep”, men som et
”relasjonsbegrep”. Pasientbegrepet knytter seg ikke til sykdom, skade eller lignende. I
forarbeidene til loven presiseres det at også ”…”friske” personer som har bruk for
ytelser fra helsetjenesten, for eksempel helsestasjonsvirksomhet,
prevensjonsveiledning og lignende, vil være pasienter etter dette forslaget” (Ot.prp.nr.
12 (12998-99) s. 125-126). Det vil si at en arbeidstaker som for eksempel henvender
seg til bedriftslegen for å få en legeattest i forbindelse med førerkort, eller lignende
også er pasient i pasientrettighetslovens forstand. Etter lovforarbeidene er det heller
ikke krav om at pasienten – arbeidstakeren – faktisk mottar helsehjelp. Også en
”Person som tilbys helsehjelp, men som avslår dette, defineres som pasient etter
lovteksten, jf ”gis eller tilbys.” (Ot.prp. nr. 12 (12998-99) s. 126).

Forutsetningen for å bli betraktet som pasient, er imidlertid at bedriftslegen gir eller
tilbyr helsehjelp. Begrepet helsehjelp er i loven (§ 1-3, bokstav c) gitt en svært vid
betydning og omfatter også forebyggende, helsebevarende og rehabiliterende
handlinger. I forarbeidene uttales det blant annet at

”…med forebygging menes tiltak som tar sikte på å forebygge at sykdom,
skade, lidelse eller funksjonshemming oppstår. Under dette går bl.a.
bedriftshelsetjeneste, for eksempel slik at ansatte som det tas blodprøver av for
å sjekke eventuell smittefare anses som pasienter som mottar helsehjelp etter
lovutkastet. (…) En del helsehjelp har ikke som siktemål å helbrede, men å
holde pasienten ”så frisk som mulig” og hindre at tilstanden forverrer seg,
eller for å lindre tilstander eller smerter (…) Meningen er at
pasientrettighetsloven skal gjelde for helsehjelp innenfor helsetjenesten, med
andre ord tjenester som har et medisinsk element” (Ot.prp. nr. 12 (12998-99) s.
126).

Det fremgår av forarbeidene at det bevisst er valgt en vid definisjon av begrepet
helsehjelp. Meningen er å holde utenfor tjenester som enten bare har som formål å
inngå i forskning eller rent utprøvende behandling, og sosiale tjenester som ikke
utføres av helsepersonell.
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Av ovenstående må det kunne utledes at den faglige virksomhet bedriftsleger utøver i
forhold til den enkelte arbeidstaker, omfattes av begrepet helsehjelp.

Til sist er det en forutsetning at bedriftshelsetjenesten faller inn under lovens
definisjon av begrepet helsetjenesten (jfr. § 1-3, bokstav d). Loven definerer
helsetjenesten som primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og
tannhelsetjenesten.

Det er i juridisk teori påpekt at begrepsbruken er inkonsekvent (Syse 2001, s. 93-94).
Loven bruker begrepene primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Normale
”par-begreper” er primærhelsetjenesten og sekundærhelsetjenesten, eventuelt de
institusjonelle begreper kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Begrepet
”primærhelsetjenesten” har ingen forankring i helselovgivningen. Når det gjelder
bedriftshelsetjenesten har denne sin lovmessige forankring først og fremst i
arbeidsmiljøloven, og vil i utgangspunktet være en form for privat helsevirksomhet.
Bedriftshelsetjenesten er ingen lovpålagt oppgave som går inn under
kommunehelsetjenesteloven eller spesialisthelsetjenesteloven. I
kommunehelsetjenesteloven § 1-3, 4. ledd heter det at ”…der forholdene ligger til
rette og det finnes hensiktsmessig, kan kommunen også organisere ergoterapi og
bedriftshelsetjeneste”.

I helsepersonellovens forarbeider til § 1-3, bokstav d vedrørende definisjon av
begrepet helsetjeneste, finnes ingen kommentarer vedrørende bedriftshelsetjenesten.
Det må allikevel klart legges til grunn som gjeldende rett at bedriftshelsetjenesten
faller inn under begrepet helsetjeneste i pasientrettighetslovens § 1-3 bokstav d.

Det må således konkluderes med at pasientrettighetslovens definisjoner medfører at
arbeidstakeres møte med bedriftsleger må karakteriseres som et pasientforhold hvor
det ytes helsehjelp fra helsetjenesten.

Konklusjonen blir med andre ord at pasientrettighetsloven kommer til anvendelse.
Samme konklusjon legges til grunn av Breisteinutvalget hvor det er anføres at
”…arbeidstaker kan gjøre loven gjeldende overfor bedriftshelsepersonell” og at
”…arbeidstakeren kan således gjøre alle rettigheter som pasient gjeldende overfor
bedriftshelsetjenesten”.(NOU 2001: 4, s. 25)

4. Pasientrettighetslovens betydning for vårt tema

Etter ovenstående legges det til grunn at pasientrettighetsloven kommer til anvendelse
også i forholdet mellom arbeidstakere og bedriftslegen. For vårt tema vil det bl.a.
innebære at
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A) Arbeidstaker har krav på at  taushetsplikten overholdes

”Pasientrettighetsloven  §3-6. Rett til vern mot spredning av opplysninger
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.”

Bestemmelsen samsvarer med helsepersonellovens regler om helsepersonells
taushetsplikt, jf hpl §§ 21 flg.

B) Arbeidstaker kan kreve journalinnsyn

”Pasientrettighetsloven  §5-1. Rett til innsyn i journal
Pasienten har rett til innsyn i journalen sin med bilag og har etter

særskilt forespørsel rett til kopi.  Pasienten har etter forespørsel rett til en
enkel og kortfattet forklaring av faguttrykk eller lignende.

Pasienten kan nektes innsyn i opplysninger i journalen dersom dette er
påtrengende nødvendig for å hindre fare for liv eller alvorlig helseskade for
pasienten selv, eller innsyn er klart utilrådelig av hensyn til personer som står
pasienten nær.

En representant for pasienten har rett til innsyn i opplysningene som
pasienten nektes innsyn i, med mindre representanten anses uskikket for dette.
En lege eller advokat kan ikke nektes innsyn, med mindre særlige grunner taler
for dette.

Reglene i §3-3 og §3-4 om andres rett til informasjon gjelder
tilsvarende for innsyn i journal.

Nærmeste pårørende har rett til innsyn i journal etter en pasients død,
om ikke særlige grunner taler mot dette.

Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om retten til
innsyn i journal, herunder bestemmelser om betaling for kopier.”

Bestemmelsen samsvarer med helsepersonellovens regler om helsepersonells
plikt til å gi journalinnsyn, jf hpl § 41. Også pasientrettighetslovens regler om
retting og sletting av journal (prl § 5-2) og om overføring og utlån av journal
(prl § 5-3), har parallelle bestemmelser i helspersonelloven, jf hpl §§ 42 – 45.
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IV. ANDRE AKTUELLE LOVER

Ved siden av arbeidsmiljøloven og de to sentrale helselovene – helsepersonelloven og
pasientrettighetsloven - finner vi i annen lovgivning enkelte bestemmelser som angår
spørsmålet om taushetsplikt, og om dokumentasjon.

Bl.a. har folketrygdloven og smittevernloven bestemmelser som pålegger leger å gi
informasjon til h.h.v. trygdeetaten og Statens Helsetilsyn. Videre finner vi enkelte
bestemmelser i straffeloven som innebærer at taushetspliktbelagte opplysninger i
enkelte tilfeller straffritt kan – og i enkelte tilfeller skal – gis for eksempel til politi.

I denne omgang nøyer jeg meg med å vise til at arbeidsmiljøloven og de to nevnte
helselover ikke er uttømmende hva angår taushetspliktproblematikken, fordi det i
enkelte andre lover også finnes regler som angår taushetspliktpropblematikken. Om
dette vises til del C avsnitt II. pkt. 4 hvor de mest sentrale av disse bestemmelsene er
kommentert.
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DEL C

BEDRIFTSLEGERS TAUSHETSPLIKT

* * *

I. INNLEDNING: BEGREPER OG SYSTEMATIKK

1. Det rettslige utgangspunkt og den rettslige systematikk.

1.1 Begrepet ”taushetsplikt”

Begrepet taushetsplikt trenger i utgangspunktet neppe noen forklaring.  Begrepet er
velkjent, selv om det i en del sammenhenger kan være faktisk og rettslig problematisk
å avklare om en opplysning faller innenfor eller utenfor taushetsplikten.

Når opplysninger er underlagt taushetsplikt, er utgangspunktet at det eksisterer taus-
hetsplikt overfor alle andre personer, etater osv.  Utgangspunktet er m.a.o. en
"en til en" situasjon.  Dvs. at dersom opplysninger skal meddeles andre, kolleger,
arbeidsgivere eller andre, er utgangspunkt at det foreligger en rettsregel som gjør
unntak fra taushetsplikten.

1.2 Begrepet ”Unntak fra taushetsplikten”

Helsepersonelloven inneholder en rekke unntak fra taushetsplikten. Nedenfor skal
disse gjennomgås. I denne innledningen er formålet å presentere innholdet i begrepet
"unntak" uten å gå nærmere inn på de enkelte unntaksbestemmelser.

Unntaksbestemmelsen kan være ulikt formulert.  Vi finner f.eks. formuleringer som
"Taushetsplikten faller bort i den utstrekning...", "Taushetsplikt er ikke til hinder
for...", "Taushetsplikten gjelder ikke når det i lov er fastsatt at helsepersonell ikke skal
ha taushetsplikt.." osv.  I denne sammenheng er poenget å vise til at når det foreligger
unntak fra taushetsplikten, betyr det at en opplysning som i utgangspunktet er
underlagt taushetsplikt, rettslig sett ”flyttes” over i en ny posisjon hvor det vil være
adgang til å gi opplysningen videre - d.v.s. en opplysningsrett - , men hvor det
samtidig ikke foreligger noen plikt til å gi opplysningen videre – d.v.s samtidig en
taushetsrett.  At det foreligger et unntak fra taushetsplikten betyr altså at legen får
valget mellom taushetsrett og opplysningsrett hva angår den konkrete opplysning.
Hvorvidt legen i slike opplysninger skal velge å benytte seg av sin taushetsrett – og
unnlate å meddele opplysningen -  eller benytte seg av sin opplysningsrett – og
meddele opplysningen - , er i utgangspunktet ikke et rettslig spørsmål. Avveiningen vil
være opp til legens skjønn, basert på en faglig-etisk vurdering.
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1.3 Begrepene ”Opplysningsplikt”  / ”Meldeplikt”

Opplysningsplikt har leger bare i de tilfeller hvor en lovbestemmelse uttrykkelig
fastslår, eller klart forutsetter at det skal foreligge en opplysningsplikt.  Det er videre
viktig å presisere at dersom opplysningsplikten også skal omfatte opplysninger som i
utgangspunktet er underlagt taushetsplikt, må det også klart fremgå eller klart være
forutsatt at opplysningsplikten skal gå foran taushetsplikten.

I noen tilfelle brukes begrepet ”meldeplikt”. Både opplysningsplikt og meldeplikt
innebærer en plikt til å meddele opplysningene. Forskjellen mellom begrepene ligger i
at meldeplikt innebærer at opplysninger skal gis uavhengig av om man blir bedt om å
gi opplysninger: Opplysningene skal med andre ord meddeles ”på eget initiativ”.
Begrepet opplysningsplikt refererer seg til at man plikter å gi opplysninger når man
indikerer at plikten til å gi opplysninger utløses ved forespørsel.

Helsepersonelloven § 33 om opplysninger til barneverntjenesten er et eksempel på en
bestemmelse som både inneholder en regel om opplysningsplikt og en regel om
meldeplikt. Regelen om opplysningsplikt lyder

”… etter pålegg (…) skal helsepersonell gi slike opplysninger.” (hpl § 33 tredje
ledd; understreket her),

og samme bestemmelses regel om meldeplikt lyder

”Uten hinder av taushetsplikt skal helsepersonell av eget tiltak gi opplysninger
…”  (hpl § 33 annet ledd; understreket her)

1.4 Oppsummering

Systematisk kan man inndele taushetspliktkategoriene i tre "båser" slik:

TAUSHETSPLIKT    TAUSHETSRETT / OPPLYSNINGSPLIKT
OPPLYSNINGSRETT         MELDEPLIKT

Forannevnte kan oppsummeres i følgende hovedprinsipper:

- Taushetsplikten gjelder med mindre det foreligger unntak.

- Unntak fra taushetsplikt innebærer at legen får en taushetsrett / en
opplysningsrett, og at det således vil være opp til legens faglig-etiske vurdering
om opplysningene bringes videre, og
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- Opplysningsplikt (meldeplikt) inntrer bare der hvor det uttrykkelig er sagt
eller klart forutsatt at man skal ha opplysningsplikt, og opplysningsplikten
(meldeplikten) omfatter bare taushetspliktbelagte opplysninger dersom det er
uttrykkelig sagt eller klart forutsatt at opplysningsplikten også skal omfatte
taushetspliktbelagte opplysninger.

Med hensyn til begrepsbruken, bemerker jeg i tilknytning til en ofte anvendt
formulering om at det i noen tilfeller er "lov å bryte taushetsplikten", at denne
formuleringen lett gir uriktige rettslige assosiasjoner. Dette gjelder særlig fordi
uttrykket ofte benyttes til å beskrive situasjoner hvor det etter loven foreligger unntak
fra taushetsplikten. Dersom det foreligger et unntak fra taushetsplikten – eller at det
foreligger en opplysningsplikt, så brytes ikke taushetsplikten i rettslig forstand. At
legen kan oppleve dette som et brudd på sin lege-etiske norm, og slik sett ”subjektivt”
kan oppleve dette som et brudd på den etiske norm, kan være forståelig. I så fall bør
det presiseres at det er brudd på de etiske prinsipper man sikter til. Det rettslige
forhold er klart: Man har ikke rettslig adgang til å bryte taushetsplikten. Poenget er at
dersom det foreligger unntak fra taushetsplikten, eller det foreligger
opplysningsplikt/meldeplikt, vil formidling av opplysninger ikke være et rettslig brudd
på taushetsplikten.

I de tilfeller hvor det foreligger et rettslig unntak slik at legen har taushetsrett /
opplysningsrett, vil spørsmålet om legen skal si noe eller ikke først og fremst være et
medisinskfaglig og yrkesetisk valg. Spørsmålet om det foreligger en slik rettslig
situasjon er et juridisk spørsmål, mens spørsmålet om legen skal velge taushetsretten
eller opplysningsretten er et faglig-etisk spørsmål.

2. Den videre fremstilling

I det følgende skal det først i avsnitt II. gis en oversikt over de alminnelige regler i
helsepersonelloven som omhandler legers taushetsplikt. Utgangspunktet er at disse
reglene kommer til anvendelse også for bedriftsleger. Inn under dette punktet
kommenteres også kort enkelte regler om taushetsplikt i andre lover (bl.a.
arbeidsmiljøloven og straffeloven).

I avsnitt III. skal jeg deretter nærmere drøfte hvorvidt det gjelder spesielle
taushetspliktregler / - prinsipper for bedriftsleger.

Ett særlig spørsmål i tilknytning til bedriftslegers taushetsplikt er spørsmålet om når
bedriftslegen kan eller skal anses som ”sakkyndig”, med den følge at
unntaksbestemmelsen om taushetsplikt i helsepersonelloven § 27 kommer til
anvendelse. Denne drøftelsen er behandlet som eget tema i avsnitt IV.

I avsnitt V. gis en kort oppsummering av bedriftslegenes taushetsplikt.
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II. DE ALMINNELIGE  TAUSHETSPLIKTSREGLER FOR LEGER

1. Innledning

Fremstillingen nedenfor bygger på den systematikk som ble presentert ovenfor. Først
presenteres

- taushetspliktsregelen, deretter

- unntaksbestemmelsene (taushetsrett/opplysningsrett), og til sist

- opplysningsplikt - / meldepliktbestemmelsene

Under henvisning til at hovedtema for denne betenkning er de særlige forhold som
knytter seg til bedriftsleger, begrenser jeg nedenstående fremstilling til hovedtrekkene.
For en grundigere generell kommentar til helsepersonelloven, herunder reglene om
taushetsplikt Anne Kjersti Befring/Bente Ohnstad ”Lov om helsepersonell –
kommentarutgave” – 2. utgave - Fagbokforlaget 2001.

2. Legers  taushetsplikt

Hovedregelen om legers – herunder bedriftslegers -  taushetsplikt er
helsepersonelloven § 21 som lyder:

§21. Hovedregel om taushetsplikt
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.

Bestemmelsen er en videreføring av den gamle legelovens § 31, og innebærer ingen
realitetsendring når det gjelder legers taushetsplikt.

I denne sammenheng nøyer jeg meg å påpeke at problemstillingen i forhold til hva
som faller innenfor og utenfor taushetsplikten etter denne bestemmelsen, i prinsippet
er den samme for bedriftsleger som for annen legevirksomhet.

Hva som faller innenfor og hva som faller utenfor taushetsplikten er et så velkjent
tema, at jeg i denne sammenheng unnlater å gå nærmere inn på en "finjuridisk"
gjennomgang av bestemmelsen. Jeg unnlater ikke å gå inn i dette tema fordi jeg mener
dette er ”enkelt”. Dersom jeg i denne sammenheng skulle behandle temaet på en måte
som ga særlig større avklaring, ville det imidlertid kreve såpass med plass at det ville
sprenge rammen for denne betenkning.
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3. Unntak fra taushetsplikten

3.1 Innledning

Jeg presiserer enda en gang, som omtalt under avsnitt I. ovenfor, at de bestemmelser
som nedenfor omtales, er bestemmelser som gjør unntak fra taushetsplikten. Dvs. at
for de tilfeller som faller inn under unntakene, har legen ikke taushetsplikt. Legen kan
med andre ord i disse tilfeller meddele opplysninger, uten at dette er brudd på
taushetsplikten. Dette fremgår av de nedenfor nevnte bestemmelsers ordlyd, hvor dette
uttrykkes ved formuleringen at taushetsplikten ” …er ikke til hinder for …” at
opplysninger bringes videre i de angjeldende tilfeller. Unntakene betyr altså som nevnt
at legene i disse tilfeller har en opplysningsrett og samtidig en taushetsrett. Det vil med
andre ord være opp til legens faglige etiske vurdering om legen velger å bringe
opplysninger videre, eller om legen velger å bevare taushet om forholdet.

3.2 Unntak når arbeidstaker samtykker (Hpl § 22)

Bestemmelsen lyder:

§22. Samtykke til å gi informasjon
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.

For personer under 16 år gjelder reglene i pasientrettighetsloven §4-4
og §3-4 annet ledd tilsvarende for samtykke etter første ledd.

For personer over 16 år som ikke er i stand til å vurdere spørsmålet om
samtykke av grunner som nevnt i pasientrettighetsloven §3-3 annet ledd, kan
nærmeste pårørende gi samtykke etter første ledd.

Denne unntaksbestemmelsen må så vel i rettslig som i medisinskfaglig sammenheng
sies å være det mest sentrale unntak. I rettslig sammenheng er dette det sentrale
unntak, fordi det er et unntak ”i kjernen” av taushetspliktproblematikken.
Taushetspliktsreglene er begrunnet i den enkeltes behov for personvern, herunder
personlige opplysninger om helseforhold. Unntaket er med andre ord basert på at det
er den opplysningene angår, som skal ha rett til å bestemme over hvorvidt man ønsker
dette vernet, eller om man ser seg best tjent med at opplysningene av en eller annen
grunn blir meddelt også til andre. For eksempel ønsker arbeidstakeren at arbeidsgiver
blir kjent med helseopplysninger fordi man har forventninger til at man ikke vil møte
”sanksjoner”, men tvert imot ”forståelse”. Bestemmelsen må også sies å være i godt
samsvar med legeetiske betraktninger, idet unntaket baserer seg på samhandling og
enighet mellom pasient og behandler.

I forbindelse med samtykke, er det viktig å være klar over at samtykke nødvendigvis
ikke er et ”enten/eller”. Pasienten vil kunne gi et såkalt partielt samtykke. Det vil si at
pasienten kan samtykke til at noen opplysninger gis videre, mens andre opplysninger
ikke skal gis videre, eller pasienten kan samtykke til at opplysninger gis til enkelte
instanser eller personer, men at det ikke samtykkes til at opplysninger gis til andre
instanser/personer.
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For at et samtykke skal være gyldig forutsetter det at pasienten er informert om hva
samtykke innebærer.

Samtykket forutsetter også at den personen som gir samtykket har såkalt
samtykkekompetanse. For å kunne avgi et bindende samtykke, er det for det første et
krav om at pasienten skal være fylt 16 år, samt at pasienten ikke er umyndiggjort eller
” åpenbart ikke kan ivareta sine interesser på grunn av fysiske eller psykiske
forstyrrelser, senil demens eller psykisk utviklingshemming” (jfr pasientrettighetsloven
§ 3-3, 2. ledd). Hvis pasienten ikke har slikt samtykkekompetanse, kan pasientens
nærmeste pårørende samtykke på vegne av pasienten. Hvem som er nærmeste
pårørende, er definert i pasientrettighetsloven § 1-3 bokstav d.

3.3 Unntakene i helsepersonelloven § 23

3.3.1.   Innledning

Unntaksbestemmelsen i hpl § 23 omhandler til dels svært ulike situasjoner. Etter
undertegnedes mening er § 23 en rettsteknisk dårlig bestemmelse, fordi man i en og
samme bestemmelse har samlet ulike unntakstilfeller.

Samtlige av de fem unntak som loven regulerer, vil imidlertid alle kunne være av
betydning for bedriftslegers virksomhet.

De tre første unntak (§ 23. pkt. 1 –3 ) inneholder unntak som er begrunnet i at det ikke
foreligger behov for personvern. Det gjelder for det første for de tilfeller der den
bedriftslegen kommuniserer med allerede er kjent med opplysningene, dernest for de
tilfeller hvor det klart ikke er behov for personvern (”ingen berettiget interesse tilsier
hemmelighold”), og til sist for de tilfeller hvor opplysningene gis i anonymisert
og/eller statistisk form slik at opplysningen ikke kan tilbakeføres til enkeltindivider.

Når det gjelder unntakene i § 23 pkt. 4 og 5 er dette unntakssituasjoner hvor
pasienten/arbeidstakerens fortsatt forutsettes å ha et behov for – og normalt også et
ønske om -  taushetsvern, men hvor hensynet til personvernet må vike fordi hensynet
til andre interesser anses mer tungtveiende.

Bestemmelsen lyder:

§23. Begrensninger i taushetsplikten
Taushetsplikt etter §21 er ikke til hinder for:

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

at individualiserende kjennetegn er utelatt,
4. at opplysninger gis videre når tungtveiende private eller offentlige interesser

gjør det rettmessig å gi opplysningene videre eller
5. at opplysningene gis videre etter regler fastsatt i lov eller i medhold av lov

når det er uttrykkelig fastsatt eller klart forutsatt at taushetsplikt ikke skal
gjelde.
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3.3.2    Unntak overfor den som allerede er ”kjent med  opplysningene” (§ 23 pkt.1)

Unntaket er en videreføring av den gamle legelovens § 31 tredje ledd. Dette unntaket
omfatter blant annet tilfeller hvor arbeidsgiver er kjent med arbeidstakers helsetilstand
for eksempel fordi arbeidstaker selv har opplyst arbeidsgiver om dette, eller ved at
arbeidsgiver er kjent med de samme opplysningene fra annet hold.  I disse tilfeller har
bedriftslegen ikke taushetsplikt.

Unntaket gjelder imidlertid ikke lenger enn at det omfatter de opplysninger som
faktisk er kjent. Bedriftslegen kan selvsagt ikke benytte dette unntaket til å gi
utfyllende opplysninger om pasientens helsetilstand.

3.3.3    Unntak når ”ingen berettigede interesser tilsier hemmelighold” (§ 23 nr.2)

Unntaket er en bestemmelse som etter sin ordlyd, men også etter forarbeidene, gir
relativt liten veiledning. Formålet med bestemmelsen er imidlertid å gjøre det klart at
enkelte helseopplysninger er av en slik karakter at selv om de i og for seg faller inn
under ordlyden i taushetspliktbestemmelsen i § 21 ved at det dreier seg om ”legens –
eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold”, vil noen opplysninger likevel
være så lite sensitive at de vil kunne meddeles videre.

Det kan dels gjelde opplysninger som er åpenbare for alle. At en arbeidstaker halter,
har amputert tre fingre eller lignende, er forhold som ikke kan skjules og om dette
helseforhold foreligger ingen berettiget interesse som tilsier hemmelighold.
Bestemmelsen omfatter også for eksempel forhold vedrørende innleggelse i
helseinstitusjoner. Arbeidsgiver er for eksempel kjent med at en arbeidstaker har vært
utsatt for en bilulykke og vet at arbeidstakeren er hardt skadet. Bedriftslegen er kjent
med at arbeidstakeren er innlagt på sykehus. Bedriftslegen vil i dette tilfellet kunne
meddele arbeidsgiveren at arbeidstakeren er innlagt på sykehus under henvisning til
§ 23 nr. 2.

Ikke enhver sykehusinnleggelse vil imidlertid falle inn under unntaket. Dersom en
arbeidstaker er sykemeldt, og bedriftslegen vet at arbeidstakeren er innlagt ved en
psykiatrisk avdeling eller ved en rusinstitusjon, er det i forarbeidene antatt at slike
innleggelser fortsatt må oppfattes som så sensitivt at man ikke kan legge til grunn at
ingen berettigede interesser tilsier hemmelighold.

Er man i tvil om anvendelse av denne bestemmelsen kan man praktisere taushetsretten,
eller gå veien om arbeidstakerens samtykke etter § 22.

3.3.4    Unntak når opplysninger anonymiseres (§ 23 nr.3)

Unntaket er en videreføring av den gamle legelovens § 36. Unntaket om at
taushetsbelagte opplysninger kan bringes videre når individualiserende kjennetegn er
utelatt, vil i en rekke tilfeller komme til anvendelse for bedriftsleger. En rekke
opplysninger i tilknytning til HMS-spørsmål vil kunne meddeles bedriftsledelsen uten
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at det er nødvendig at opplysningene formidles slik at de kan tilbakeføres til den
enkelte arbeidstaker.

Dersom slike opplysninger ikke kan meddeles uten at det fremkommer hvilke
arbeidstakere opplysningene angår, vil bedriftslegen måtte innhente arbeidstakerens
samtykke. Det vil si at bestemmelsen ikke kan anvendes der f.eks. den avdeling man
omtaler har så få arbeidstakere at den eller de aktuelle personer kan gjenkjennes, eller
at man vet at de opplysninger som gis må gjelde en, to eller tre aktuelle personer.

3.3.5    ”Rettsstridsreservasjonen” (§ 23 nr. 4)

Denne unntaksbestemmelse  er en videreføring av den gamle legelovens § 31 hvor
legen hadde adgang til å gi opplysninger videre når det av ”særlige grunner må anses
rettmessig å meddele opplysninger som er underlagt taushetsplikt”. Begrepet særlige
grunner i legelovens § 31, er nå byttet ut med begrepet ”tungtveiende private eller
offentlige interesser”. Endring av ordlyd er i følge forarbeidene ikke ment å medføre
noen realitetsendring men å presisere den interesseavveining som skal foretas.

Bestemmelsen er videre etter forarbeidene klart ment som en snever unntaksregel. I
motsetning til unntakene i § 23 nr. 1 – 3 som er begrunnet i at det ikke anses å være
behov for taushetsvernet, bygger unntaket i § 23 nr 4 på at pasienten/arbeidstakeren
fortsatt har behov for, og i de fleste tilfeller fortsatt ønsker det personvern som ligger i
taushetsplikten, men at dette vernet må vike for andre interesser.

Så vel av bestemmelsens ordlyd som av forarbeidene, fremgår det at det ikke er
tilstrekkelig med alminnelig interesseovervekt i favør av private eller offentlige
interesser. Det fremgår av lovens ordlyd at de offentlige eller private interesser skal
være tungtveiende, i en slik grad at det fremstår som rettmessig at opplysningen gis
videre. I forarbeidene er dette uttrykt slik at de hensyn som taler for at opplysninger
bringes videre ”…må veie vesentlig tyngre enn hensyn som taler for å bevare taushet, i
alminnelighet vil det være nødrettsbetraktninger” (Proposisjonen s. 228).

Unntaket sikter med andre ord til de ”ekstraordinære” situasjoner. Bestemmelsen vil
imidlertid kunne være relevant i flere situasjoner for bedriftsleger. Bestemmelsen tar
bl.a. sikte på å fange opp situasjoner der det er fare for liv eller betydelig helseskade.
Dersom bedriftslegen er kjent med at arbeidstakere representerer en betydelig fare for
liv eller helse, vil bestemmelsen kunne komme til anvendelse dersom det er nødvendig
å meddele opplysninger til andre for å avverge den foreliggende fare.

3.3.6    Unntak når dette følger av annen lov eller forskrift (§ 23 pkt. 5)

I  denne bestemmelsen gis det uttrykk for at taushetsplikten ikke gjelder dersom det
foreligger andre lov- eller forskriftsbestemmelser som uttrykkelig fastsetter eller klart
forutsetter at taushetsplikten ikke skal gjelde. Eksempel på slike bestemmelser finner
vi for det første i de øvrige bestemmelser i helsepersonelloven som behandles
nedenfor, i tillegg til enkelte bestemmelser i annen lovgivning som for eksempel
folketrygdloven § 21-4 og smittevernloven § 3-6. Også disse behandles nedenfor.
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3.4 Unntak i forhold til samarbeidende personell (hpl § 25).

Bestemmelsen lyder:

§25. Opplysninger til samarbeidende personell
Med mindre pasienten motsetter seg det, kan taushetsbelagte

opplysninger gis til samarbeidende personell når dette er nødvendig for å
kunne gi forsvarlig helsehjelp.

Taushetsplikt etter §21 er heller ikke til hinder for at personell som
bistår med elektronisk bearbeiding av opplysningene, eller som bistår med
service og vedlikehold av utstyr, får tilgang til opplysninger når slik bistand er
nødvendig for å oppfylle lovbestemte krav til dokumentasjon.

Personell som nevnt i første og andre ledd har samme taushetsplikt som
helsepersonell.

Bestemmelsen er en videreføring av den gamle legeloven § 34, og er heller ikke ment
å innebære noen realitetsendring. Bestemmelsen åpner for at leger – herunder
bedriftsleger – skal kunne samarbeide om det å yte helsehjelp, og i den forbindelse
kunne meddele opplysninger som i utgangspunktet er underlagt taushetsplikt til annet
helsepersonell. Forutsetningen for at dette unntaket skal komme til anvendelse er
imidlertid etter lovens ordlyd at det er ”…nødvendig for å kunne gi forsvarlig
helsehjelp”. (understreket her).

3.5 Øvrige unntak

3.5.1 Unntak for opplysninger etter en persons død (§ 24)

Bestemmelsen lyder:

§24. Opplysninger etter en persons død
Taushetsplikt etter §21 er ikke til hinder for at opplysninger om en

avdød person gis videre dersom vektige grunner taler for dette.  I vurderingen
av om opplysninger skal gis, skal det tas hensyn til avdødes antatte vilje,
opplysningenes art og de pårørende og samfunnets interesser.

Nærmeste pårørende har rett til innsyn i journal etter en persons død
hvis ikke særlige grunner taler mot det.

Bestemmelsen viser at personvernet svekkes etter dødsfall. Det kreves imidlertid at det
må foreligge ”vektige grunner” for at taushetspliktbelagte opplysninger kan
videreforedles. Det vil si at avveiningen av de momenter som er nevnt i siste setning i
første ledd, klart må gå i favør av at opplysningene gis ut.

Bestemmelsen avgrenser ikke unntaket til bestemte personer eller bestemte
samfunnsinstitusjoner. I annet ledd er imidlertid nærmeste pårørende gitt en sterkere
rett i forhold til å få opplysninger gjennom journalinnsynsretten. Hva som menes med
”nærmeste pårørende”, se definisjonen i pasientrettighetsloven § 1-3.
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3.5.2    Unntak for opplysninger til ledelse og til administrative systemer (§ 26)

Bestemmelsen lyder:

§26. Opplysninger til virksomhetens ledelse og til administrative systemer
Den som yter helsehjelp, kan gi opplysninger til virksomhetens ledelse

når dette er nødvendig for å kunne gi helsehjelp, eller for internkontroll og
kvalitetssikring av tjenesten.  Opplysningene skal så langt det er mulig, gis uten
individualiserende kjennetegn.

Den som yter helsehjelp, skal uten hinder av taushetsplikten i §21 gi
vedkommende virksomhets pasientadministrasjon pasientens personnummer og
opplysninger om diagnose, eventuelle hjelpebehov, tjenestetilbud,
innskrivnings- og utskrivningsdato samt relevante administrative data.

Reglene om taushetsplikt gjelder tilsvarende for personell i
pasientadministrasjonen.

Etter forarbeidene fremgår det klart at denne bestemmelsen sikter til ledelse av
helsetjenester (for eksempel sykehusledelsen) i forbindelse med gjennomføring av
pasientsystemrutiner m.v. Bestemmelsen er m.a.o. ikke en bestemmelse som omfatter
opplysninger eller kommunikasjon mellom bedriftsleger og bedriftens ledelse /
administrasjon.

3.5.3 Unntak for ”andre formål” (§ 29)

Bestemmelsen lyder:

§29. Opplysninger til andre formål
Departementet kan bestemme at opplysninger kan eller skal gis til bruk

i forskning, og at det kan skje uten hinder av taushetsplikt etter §21.  Til slikt
vedtak kan knyttes vilkår. Reglene om taushetsplikt etter denne lov gjelder
tilsvarende for den som mottar opplysningene.

Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om bruk av
taushetsbelagte opplysninger i forskning.

Departementet kan i forskrift regulere helsepersonells rett til utlevering
og bruk av taushetsbelagte opplysninger til andre formål enn helsehjelp, når
pasienten har gitt samtykke.  Det gjelder formål som forsikring,
kredittinstitusjoner o.l.

Denne unntaksbestemmelsen forutsetter at det enten foreligger samtykke fra
departementet (Helsedepartementet), eller at det er gitt forskrifter som fastsetter
unntaksbesemmelser. Det foreligger ingen generelle samtykkevedtak som omfatter
bedriftslegetjenesten, og det er heller ikke gitt noen forskrifter etter denne
bestemmelsen. Bestemmelsen kan imidlertid være aktuell også for bedriftsleger i
tilknytning til forskningsprosjekter.

3.6 Unntaksbestemmelser av særlig betydning for bedriftsleger: Hpl §§ 27 og 28
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3.6.1    Innledning

Helsepersonelloven har to bestemmelser som ikke er gitt spesielt for bedriftsleger,
men som i sitt ”tema” har særlig relevans for bedriftsleger. Det gjelder
helsepersonelloven § 27 som er en unntaksbestemmelse når leger opptrer som
sakkyndige, og § 28 som regulerer opplysninger fra leger til arbeidsgivere.

Selv om bestemmelsene vil kunne ha særlig relevans for bedriftsleger, skal de her bare
kort kommenteres. Bestemmelsene er imidlertid grundigere drøftet nedenfor:
Helsepersonelloven § 27 er en så sentral bestemmelse for bedriftsleger, at den
behandles grundig som eget tema i avsnitt IV nedenfor, og
Helsepersonelloven § 28 som i motsetning til § 27 er en ”sovende bestemmelse”,
omtales  nærmere i forbindelse med omtalen av Breisteinutvalgets forslag til ny
lovgivning; se del F avsnitt I pkt. 4 .

3.6.2 Opplysning til arbeidsgiver (hpl § 28)

Bestemmelsen lyder:

§28. Opplysninger til arbeidsgiver
Departementet kan gi forskrift om adgangen til å gi opplysninger om en

arbeidstakers helseforhold videre til arbeidsgiveren, i den grad opplysningene
gjelder arbeidstakerens skikkethet til et bestemt arbeid eller oppdrag.

Bestemmelsen er en videreføring av den gamle legeloven § 35. Bestemmelsen gjelder
ikke spesielt for bedriftsleger, men vil selvsagt ha størst praktisk betydning for
bedriftsleger.

Bestemmelsen regulerer imidlertid ikke direkte adgangen til å gi opplysning til
arbeidsgiver, idet bestemmelsen forutsetter at bestemmelsen først blir aktuell ved at
det gis forskrifter. Det ble aldri gitt forskrifter etter den gamle legeloven, og det er
heller ikke gitt forskrifter til den nye bestemmelsen i helsepersonelloven.
Bestemmelsen er derfor ikke virksom.

3.6.3    Unntak ved sakkyndighetsoppdrag (§ 27)

Bestemmelsen lyder:

§ 27. Opplysninger som sakkyndig
Taushetsplikt etter §21 er ikke til hinder for at helsepersonell som

opptrer som sakkyndig gir opplysninger til oppdragsgiver, dersom
opplysningene er mottatt under utførelse av oppdraget og har betydning for
dette.

Bestemmelsen er i hovedsak en videreføring av den gamle legeloven § 35 (?).
Bestemmelsen innebærer at når leger utfører sakkyndighetsoppdrag, vil opplysninger
som mottas i forbindelse med oppdraget, ikke være undergitt taushetsplikt i forhold til
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oppdragsgiver, for eksempel arbeidsgiver i forbindelse med sakkyndighetsoppdrag for
bedriften.

Det sentrale spørsmål for bedriftsleger i forhold til denne bestemmelsen er når
bedriftsleger opptrer som ”sakkyndige”, og når bedriftsleger opptrer som ”vanlig
lege”. Om disse spørsmål, se nærmere drøftelsen under avsnitt IV nedenfor.

3.7 Unntaksbestemmelser i annen lovgivning

3.7.1    Innledning

Jeg viser til helsepersonelloven § 23 nr 5 hvor det heter at ”Taushetsplikt etter §21 er
ikke til hinder for: (…)

5. at opplysningene gis videre etter regler fastsatt i lov eller i medhold av
lov når det er uttrykkelig fastsatt eller klart forutsatt at taushetsplikt
ikke skal gjelde.”

Nedenfor skal tas med de viktigste unntaksbestemmelsene som er relevante for
bedriftsleger.

3.7.2    Legemiddelloven § 25

Bestemmelsen lyder:

Legemiddelloven § 25
Lovbestemt taushetsplikt er ikke til hinder for at opplysninger om mulig

misbruk av narkotika m.v. gis til Statens Helsetilsyn.  (…)

Bestemmelsen gir leger en rett til å gi opplysninger til Statens Helsetilsyn uavhengig
av taushetsplikt. Etter gjeldende rettsoppfatning er det tilstrekkelig at legen har en
begrunnet mistanke om at det foreligger misbruk.

I bestemmelsens annet ledd er det en bestemmelse om at leger plikter å gi slike
opplysninger, dersom legen blir forespurt av Statens Helsetilsyn. Om dette, se pkt.
4.3.3 nedenfor.

3.7.3 Nødrettsbestemmelsen i straffeloven § 47

Bestemmelsen lyder:

Straffeloven §47.
Ingen kan straffes for Handling, som han har foretaget for at redde

nogens Person eller Gods fra en paa anden Maade uafvendelig Fare, naar
Omstændighederne berettigede ham til at anse denne som særdeles betydelig i
Forhold til den Skade, som ved hans Handling kunde forvoldes.

Denne bestemmelsen er for det første ingen ”særregel” for leger. Det er en helt
allmenn bestemmelse som gjelder enhver borger.
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Bestemmelsens hovedinnhold er at den som begår en i utgangspunktet straffbar
handling, ikke kan straffes når handlingen er gjort for å ”redde nogens Person eller
Gods fra en paa anden Maade uafvendelig Fare” og det foreligger betydelig
interesseovervekt i favør av den fare som blir avverget i forhold til det rettsbrudd som
utøves.

Bestemmelsen har for leger meget begrenset selvstendig betydning, fordi de aller
fleste tilfeller hvor problemstillingen er aktuell, vil fanges opp av
unntaksbestemmelsen i helsepersonelloven § 23 nr 4, hvor det er unntak for
taushetsplikten når ”tungtveiende private eller offentlige interesser gjør det rettmessig
å gi opplysningene videre”. I forarbeidene heter det også om denne bestemmelsen at
”…i alminnelighet vil det være nødrettsbetraktninger” (Proposisjonen s. 228).
Utgangspunktet vil derfor måtte være at nødrettsbestemmelsen neppe kan anses å ha
selvstendig betydning for leger, idet de tilfeller som ”kvalifiserer” for en
nødrettsbetraktning, vil falle inn under unntaksbestemmelsen i legeloven § 23 nr. 4.

4. Opplysningsplikt / meldeplikt

4.1 Innledning

Begrepet opplysningsplikt og meldeplikt indikerer begge at det foreligger plikt til å gi
ut opplysninger.  Begrepet opplysningsplikt benyttes normalt som felles betegnelse.
Som nevnt ovenfor (Del C avsnitt I pkt 1.3) er imidlertid opplysningsplikts-begrepet
først og fremst knyttet til de situasjoner hvor man er pliktig til å gi opplysninger på
forespørsel, mens meldeplikt benyttes som begrep i de situasjoner hvor man på eget
initiativ plikter å gi opplysninger.

Når det gjelder spørsmål om opplysning og meldeplikt i relasjon til
taushetspliktbestemmelsene, er det et alminnelig rettsprinsipp at opplysnings-/
meldeplikt ikke omfatter taushetspliktbelagte opplysninger med mindre det
uttrykkelig er sagt eller klart forutsatt i opplysning- og meldepliktbestemmelsene at
plikten også skal omfatte opplysninger underlagt taushetsplikt.

Opplysnings-/meldepliktbestemmelser finnes dels i helsepersonelloven, og dels i
spesiallovgivningen. Når det gjelder helsepersonellovens bestemmelser, er disse i bare
liten grad relevante for bedriftsleger. I alle fall reiser bestemmelsene ingen særlige
spørsmål for bedriftsleger. Bestemmelsen vil derfor nedenfor bare bli summarisk
kommentert.

4.2 Opplysnings og meldepliktbestemmelser i helsepersonellovens kapittel 5 og 6

4.2.1    Opplysninger til tilsynsmyndigheten (§ 30)

Bestemmelsen lyder:

§30. Opplysninger til tilsynsmyndigheten
Helsepersonell skal gi tilsynsmyndigheten adgang til virksomhetens

lokaler, og gi alle de opplysninger som ansees påkrevd for utøvelsen av tilsyn
med helsepersonells virksomhet.  Helsepersonell skal uten hinder av
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taushetsplikten utlevere de dokumenter, lyd- og bildeopptak o.l. som kreves av
tilsynsmyndigheten.

Plikten gjelder overfor tilsynsmyndighet etter helselovgivningen, det vil si fylkeslegen
og Statens Helsetilsyn; jf. lov om statlig tilsyn med helsevirksomhet av 30.mars 1984
nr. 15 (Tilsynsloven). Bestemmelsen omfatter foruten plikt til å gi opplysninger, også
plikt til å gi tilsynsmyndigheten fysisk adgang til virksomheten, herunder
bedriftslegekontoret.

4.2.2.   Opplysninger til nødetater (§31)

Bestemmelsen lyder:

§31. Opplysninger til nødetater
Helsepersonell skal varsle politi og brannvesen dersom dette er

nødvendig for å avverge alvorlig skade på person eller eiendom.

Bestemmelsen er i hovedsak en presisering av straffelovens § 47 om nødrett (se pkt
3.7.3 ovenfor). Bestemmelsen sier ikke direkte noe om taushetsplikten, men så vel
etter bestemmelsens plassering i loven, som etter forarbeidene må bestemmelsen
forstås slik at både politi og brannvesen kan varsles selv om dette innebærer at det må
gis taushetspliktbelagte opplysninger. Normalt er det imidlertid ikke nødvendig å gi
taushetspliktbelagte opplysninger i forbindelse med varsling til politi og brannvesen.

Kravet er at det er nødvendig for å ”avverge” alvorlig skade på person og eiendom.
Bestemmelsen omfatter med andre ord ikke melding til for eksempel politi for å bistå
politiet med å oppklare straffbare forhold.

4.2.3    Opplysninger til sosialtjenesten og barnevernet (§§ 32 og 33)

Bestemmelsene lyder:

§32. Opplysninger til sosialtjenesten
Den som yter helsehjelp, skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold

som bør føre til tiltak fra sosialtjenestens side, og skal av eget tiltak gi
sosialtjenesten opplysninger om slike forhold etter å ha innhentet samtykke fra
pasienten, eller så langt opplysningene ellers kan gis uten hinder av
taushetsplikt etter §21.

Uten hinder av taushetsplikt etter §21 skal helsepersonell av eget tiltak
gi opplysninger til sosialtjenesten, når det er grunn til å tro at en gravid kvinne
misbruker rusmidler på en slik måte at det er overveiende sannsynlig at barnet
vil bli født med skade, jf. lov om sosiale tjenester §6-2a.  Også etter pålegg fra
de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av lov om sosiale tjenester,
skal helsepersonell gi slike opplysninger.

I helseinstitusjoner skal det utpekes en person som skal ha ansvaret for
utleveringen av slike opplysninger.
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§33. Opplysninger til barneverntjenesten
Den som yter helsehjelp, skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold

som kan føre til tiltak fra barneverntjenestens side.
Uten hinder av taushetsplikt etter §21 skal helsepersonell av eget tiltak

gi opplysninger til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir
mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig
omsorgssvikt, jf. lov om barneverntjenester1 §4-10, §4-11 og §4-12.  Det
samme gjelder når et barn har vist vedvarende og alvorlige atferdsvansker, jf.
nevnte lov §4-24.

Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for
gjennomføringen av lov om barneverntjenester, skal helsepersonell gi slike
opplysninger.

I helseinstitusjoner skal det utpekes en person som skal ha ansvaret for
utleveringen av slike opplysninger.

Bestemmelsene er en videreføring av den gamle legelovens §§ 34a og 34 b, og er ikke
ment å innebære noen realitetsforandring i forhold til de gamle bestemmelsene. Det er
viktig å merke seg at meldeplikten inntrer allerede når det er ”grunn til å tro” at det
foreligger slike situasjoner som bestemmelsene omhandler. Legen kan med andre ord
ikke vente med å gi melding til man er ”sikker i sin sak”.

Videre er det viktig å merke seg at opplysnings-/meldeplikten oppfylles kun ved at
melding blir gitt til sosialtjenesten etter §32 og til barneverntjenesten etter §33. Plikten
er m.a.o. ikke oppfylt om man melder til for eksempel helsestasjon, skolelege eller
andre.

Som omtalt ovenfor under avsnitt I pkt 1.3 illustrerer disse bestemmelsene godt
begrepene meldeplikt og opplysningsplikt. Begge bestemmelsen har regler om både
meldeplikt av eget tiltak ( ”…skal helsepersonell av eget tiltak gi opplysninger til …”)
og opplysningsplikt ved forespørsel (”Også etter pålegg fra de organer som er
ansvarlige for gjennomføringen(…), skal helsepersonell gi slike opplysninger.”)

4.2.4 Øvrige meldepliktbestemmelser i helsepersonelloven (§§ 34 – 37)

De øvrige bestemmelser gjelder legers meldeplikt i forbindelse med førerkort  (§ 34)
og sertifikat (§ 34), fødsler (§35), dødsfall (§36) og melding til helseregistre (§37),
samt plikt til å melde dersom pasienter påføres betydelig skade ved behandling (§38).

Ingen av bestemmelsene sier direkte at opplysninger skal gis uten hinder av
taushetsplikt. Det må imidlertid legges til grunn, bl.a. med grunnlag i forarbeidene, at
opplysningsplikten gjelder uavhengig av taushetsplikten.

Bestemmelsene lyder:

§34. Opplysninger i forbindelse med førerkort og sertifikat
Lege, psykolog eller optiker som finner at en pasient med førerkort for

motorvogn eller sertifikat for luftfartøy, ikke oppfyller de helsemessige kravene
som stilles, skal oppfordre pasienten til å innlevere førerkortet eller sertifikatet.
Dersom pasientens helsetilstand antas ikke å være kortvarig, skal
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helsepersonell som nevnt gi melding til offentlige myndigheter etter nærmere
regler fastsatt av departementet i forskrift.

Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser til
gjennomføring og utfylling av første ledd, og kan gi reglene i første ledd
tilsvarende anvendelse i forhold til pasienter som har tjeneste utenfor
luftfartøy, dersom tjenesten har betydning for luftfartens sikkerhet.

§35. Melding om fødsler
Lege eller jordmor skal gi melding om fødsel til folkeregisteret. I

meldingen skal det opplyses hvem som er far til barnet etter reglene i
barneloven §3 og §4, eller hvem moren har oppgitt som far til barnet i tilfeller
der farskapet ikke er klarlagt.  Departementet kan i forskrift bestemme at slike
meldinger også skal inneholde andre opplysninger.

Dersom farskapet ikke er klarlagt eller foreldrene ikke lever sammen,
skal fødselsmeldingen sendes til både folkeregisteret og bidragsfogden.

Det skal gis fødselsmelding selv om barnet er dødfødt.
Lege eller jordmor skal gi melding om fødsel eller

svangerskapsavbrudd etter tolvte uke til Medisinsk fødselsregister i samsvar
med forskrift gitt av Kongen.

§36. Melding om dødsfall
Leger skal gi erklæring om dødsfall som de blir kjent med i sin

virksomhet. Departementet gir forskrifter om erklæringene.
Leger som har gitt legeerklæring om dødsfall, eller som har gitt

helsehjelp til en person før vedkommende døde, skal gi kommunelegen
nødvendige opplysninger om dødsårsaken.  Kommunelegen skal gi
opplysningene videre til dødsårsaksregisteret.

Er det grunn til å tro at dødsfallet er unaturlig, skal legen underrette
politiet i samsvar med forskrift fastsatt av departementet.

Er etterforskning iverksatt for å avklare om døden er voldt ved straffbar
handling, skal legen gi retten opplysninger av betydning for saken, dersom
retten ber om dette.

§37. Melding til helseregistre m.v.
Kongen kan opprette og godkjenne helseregistre i den grad dette er

nødvendig for en forsvarlig styring og utvikling av helsetjenesten.  Kongen kan
i forskrift pålegge helsepersonell med autorisasjon eller lisens å gi
opplysninger til slike registre, og ellers gi nærmere bestemmelser om
gjennomføringen av meldeplikten.  Helsepersonell kan ikke pålegges å gi
individualiserte opplysninger, med mindre dette er nødvendig for formålet med
registeret.  Opplysningene skal så langt det er mulig gis uten
individualiserende kjennetegn.

§38. Melding om betydelig personskade
Helsepersonell med autorisasjon eller lisens skal snarest mulig gi

skriftlig melding til fylkeslegen om betydelig personskade som voldes på
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pasient som følge av ytelse av helsehjelp eller ved at en pasient skader en
annen.  Det skal også meldes fra om hendelser som kunne ha ført til betydelig
personskade.

Meldeplikten for helsepersonell etter første ledd gjelder ikke dersom
helseinstitusjonen har meldeplikt etter lov om spesialisthelsetjenesten §3-3.

4.3 Opplysningsplikt / meldeplikt i andre lover

4.3.1    Arbeidsmiljølovens §22.

Bestemmelsen lyder:

§22. Leges meldeplikt.
Enhver lege som gjennom sitt arbeid får kunnskap om en arbeidstaker

som lider av yrkessykdom som er likestilt med yrkesskade etter folketrygdloven
§13-4, eller annen sykdom som legen antar skyldes arbeidstakerens
arbeidssituasjon, skal gi skriftlig melding om det til Arbeidstilsynet.

Dersom vedkommende arbeidstaker gir sitt samtykke, skal
arbeidsgiveren underrettes om sykdommen.

Direktoratet gir nærmere regler om meldeplikten, herunder at
meldeplikten skal omfatte spesielt angitte sykdommer som kan antas å skyldes
arbeidets art eller forholdene på arbeidsplassen.

Bestemmelsen sier ikke direkte noe om forholdet til taushetsplikten. Det er imidlertid
sikker rett at opplysningene skal gis uten hinder av taushetsplikten. Bestemmelsen
gjelder for alle leger, men vil i praksis ha størst betydning for bedriftsleger.

Meldeplikten gjelder imidlertid bare overfor Arbeidstilsynet. Dersom legen skal gi
opplysninger til arbeidsgiver, forutsetter dette at arbeidstakeren samtykker.

4.3.2 Folketrygdloven § 21-4

Bestemmelsen lyder:

§21-4. Innhenting av opplysninger og uttalelser
Ved behandling av krav om ytelser etter denne loven har trygdeetaten

rett til å innhente nødvendige opplysninger fra behandlingspersonell og andre
som yter tjenester for trygdens regning.  Det samme gjelder i forhold til
arbeidsgiver, offentlig myndighet, forsikringsselskap og privat
pensjonsordning.  De som blir pålagt å gi opplysninger, plikter å gjøre dette
uten godtgjørelse.

De som gir behandling eller yter tjenester for trygdens regning, plikter
etter krav fra trygdens organer å gi de erklæringer og uttalelser som er
nødvendige for at trygdeetaten skal kunne vurdere rettigheter og plikter etter
denne loven.  Det samme gjelder andre særskilt sakkyndige.  I en legeerklæring
om sykefravær plikter legen å opplyse om en sykdom eller en skade kan ha
sammenheng med arbeidssituasjonen.
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De som blir pålagt å gi opplysninger, erklæringer og uttalelser, plikter
å gjøre dette uten ugrunnet opphold og uten hinder av taushetsplikt.

Trygdeetaten har videre rett til å innhente nødvendige opplysninger ved
bevisopptak etter reglene i tvistemålsloven,1 eller ved politiet.

Bestemmelsene i denne paragrafen gjelder også for
arbeidsmarkedsetaten når etaten behandler saker etter folketrygdloven §15-8.
(Understreket her)

Bestemmelsen sier eksplisitt at opplysningsplikten gjelder uten hinder av
taushetsplikten.

4.3.3 Legemiddelloven § 25

Bestemmelsen lyder:

Legemiddelloven § 25
Lovbestemt taushetsplikt er ikke til hinder for at opplysninger om mulig

misbruk av narkotika m.v. gis til Statens Helsetilsyn.
Leger, tannleger, veterinærer, apotekere og apotekbestyrere,

psykologer, edruelighetsnemnder og politiet er pliktig til på anmodning å gi
Statens Helsetilsyn opplysninger om bestemte personers mulige misbruk av
narkotika m.v., eller om andre bestemt angitte tilfeller av misbruk eller
overtredelse av bestemmelser i lov eller forskrifter om disse varer.  I sak om
straff eller inndragning p.g.a. overtredelse av slike bestemmelser kan retten
uten hinder av straffeprosesslovens §119 motta vitneprov om disse forhold.

Opplysninger om misbruk som er gitt til Statens Helsetilsyn i henhold til
denne paragraf, eller som det på annen måte har fått kjennskap til, kan uten
hinder av taushetsplikt gis til leger, apotek, psykologer, edruelighetsnemnder
og, dersom det foreligger mistanke om lovstridig handling, til politiet.

Bestemmelsens første ledd inneholder et unntak fra taushetsplikten, - d.v.s. ikke en
opplysningsplikt, jf ovenfor pkt 3.7.2. I disse tilfeller foreligger det m.a.o. en rett til å
gi opplysninger, men også en rett til å unnlate å melde fra til Statens Helsetilsyn.

Andre ledd derimot inneholder en bestemmelse om opplysningsplikt dersom man får
forespørsel fra Statens Helsetilsyn. I dette tilfelle foreligger opplysningsplikt
uavhengig av taushetsplikten.

4.3.4 Smittevernloven § 3-6

Bestemmelsen lyder:

§3-6. Legens plikt til å foreta smitteoppsporing.
En lege som har sikker kunnskap eller har mistanke om en

allmennfarlig smittsom sykdom som skyldes overføring av smitte fra en person
til en annen, skal foreta smitteoppsporing dersom dette er gjennomførbart og
hensynet til smittevernet krever det.  Legen skal i så fall spørre den smittede
om hvem smitten kan være overført fra, om når og på hvilken måte
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smitteoverføringen kan ha skjedd og om hvem han eller hun kan ha overført
smitten til.

Er vilkårene etter første ledd oppfylt skal legen, eventuelt gjennom den
smittede, ta kontakt med dem som smitten kan være overført fra eller til og
undersøke disse.  Plikten bortfaller dersom den smittede pasienten eller de som
han eller hun oppgir som smittekilder eller mulig smittet, godtgjør at aktuelle
personer allerede er undersøkt eller får nødvendig behandling eller omsorg.

Dersom legen ikke ser seg i stand til å gjennomføre smitteoppsporing
og oppfølging av de mulig smittede etter første og andre ledd, skal legen uten
hinder av lovbestemt taushetsplikt gi underretning om dette til kommunelegen
hvis hensynet til smittevernet krever det.  Legen skal da også gi opplysning om
smittekontakter.  Det samme gjelder dersom legen har grunn til å anta at en
smittet person ikke følger den personlige smittevernveiledningen som legen har
gitt etter §2-1.  Legen skal alltid ta kontakt med kommunelegen når det er
mistanke om en allmennfarlig smittsom sykdom som skyldes miljøsmitte, f.eks.
en sykdom som skyldes overføring av smitte fra drikkevann, matvarer eller dyr.

Hvis en lege tar kontakt med kommunelegen etter tredje ledd, skal
kommunelegen overta den videre oppklaring og oppfølging når det viser seg at
den første legen ikke har de nødvendige forutsetninger for arbeidet.

Dersom kommunelegen får opplysninger om en smittet person som bor
eller oppholder seg utenfor kommunen, skal kommunelegen uten hinder av
lovbestemt taushetsplikt gi opplysningene til kommunelegen i den kommunen
der den smittede bor eller oppholder seg, hvis hensynet til smittevernet krever
det.
(Understreket her)

Også i denne bestemmelsen fremgår eksplisitt at opplysningsplikten gjelder
uavhengig av taushetsplikten.

4.3.5 Straffeloven § 139

Bestemmelsen lyder:

Straffeloven §139.
Med bøter eller med hefte eller fengsel inntil 1 år straffes den som

unnlater gjennom betimelig anmeldelse for vedkommende myndighet eller på
annen måte å søke avverget et etter militær lov straffbart mytteri,
krigsforræderi, spioneri eller forbund om rømming eller en forbrytelse mot
loven om forsvarshemmeligheter §1, §2, §3 §4 eller en forbrytelse som nevnt i
denne lovs §83, §84, §86, §87 nr. 2, §90, §91, §92, §93, §94, §98, §99, §99a,
§100, §104a, §148, §149, §150, §151a, §152, §153, §154, §159, §169, §192,
§195, §197, §199, §217, §223 annet ledd, §225, §231, §233, §234, §243, §267,
§268 eller §269 eller sammes følger, skjønt han til en tid da forbrytelsen eller
dens følger ennå kunne forebygges, har fått pålitelig kunnskap om at den er i
gjære eller er forøvd.  Ved forbrytelse mot §197 og §199 gjelder plikten likevel
bare når fornærmede er under 16 år. (…)

Denne bestemmelsen i straffeloven er ingen spesialbestemmelse for leger eller annet
helsepersonell. Det er en alminnelig bestemmelse som pålegger enhver borger å
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anmelde eller på annen måte avverge nærmere angitt alvorlige forbrytelser-
Bestemmelsen sier ikke noe om forholdet til taushetsplikten. Det er imidlertid sikker
rett at meldeplikt går foran taushetsplikten. De tolkningsmesige problemer denne
bestemmelsen innebærer, er med andre ord de samme for leger som for enhver annen,
enten man opplever en slik situasjon som lege eller som privatperson.

Meldeplikten gjelder imidlertid å avverge de nevnte forbrytelser.  Det foreligger ingen
plikt til å bistå politiet eller annen myndighet i oppklaring av de nevnte forbrytelser.

III. GJELDER DE ALMINNELIGE REGLER OM TAUSHETSPLIKT, ELLER
GJELDER DET EGNE REGLER / RETTSPRINSIPPER FOR
BEDRIFTSLEGEN?

1. Innledning

De ovenstående regler er de alminnelige regler om legers taushetsplikt. Ingen av
reglene er særregler for bedriftsleger, og ingen av reglene har heller ikke unntak for
bedriftsleger. Det må derfor legges til grunn at de ovenstående regler – det vil si de
alminnelige regler om legers taushetsplikt – fullt ut kommer til anvendelse for
bedriftsleger. Når bedriftsleger utfører sin legegjerning, vil med andre ord
bedriftslegen ha den samme taushetsplikt som enhver annen lege.

Er det da ingen spesielle regler for bedriftsleger ?

I det rettsstoff som så langt er gjennomgått må det konkluderes med at verken
helsepersonelloven eller pasientrettighetsloven har spesialregler for bedriftsleger.
Heller ikke i forskriftene til disse lovene finner vi unntaksregler eller spesialregler for
bedriftsleger, og verken lovenes forarbeider eller annet rettskildemateriale gir grunnlag
for å fravike dette klare utgangspunkt.

Spørsmålet er om det likevel kan konstrueres et rettslig holdbart grunnlag for å hevde
at bedriftslegen likevel - helt eller delvis - er unntatt helsepersonellovens regler om
taushetsplikt.

Jeg kan bare se for meg to mulige slike grunnlag:

- Ansettelses - / avtaleforholdet mellom bedriftslegen og arbeidsgiver.

- Spesialbestemmelser/unntaksbestemmelser i annen lovgivning.

2. Ansettelsesforholdet som mulig grunnlag for spesielle taushetspliktregler for
bedriftsleger

Et alternativt mulig rettsgrunnlag som ofte supplerer lov og forskrifter, er avtale 
mellom ulike parter.  Det er helt klart at det i forbindelse med ansettelse av 
bedriftsleger kan inngås avtaler mellom arbeidsgiver og bedriftslegen som nærmere
definerer bedriftslegens arbeidsoppgaver.  Spørsmålet er om det også kan fast-
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settes spesielle regler hva angår taushetsplikt m.v.

Helsepersonellovens bestemmelser om taushetsplikt fastsatt med et hovedmål;  å sikre
den personlige integritet for pasienter, eller i arbeidsmedisinsk forstand, arbeidstakere.
Dvs. at taushetspliktsreglene i relasjon til forholdet mellom bedriftslege og arbeids-
giver, er regler som verner "tredjemanns interesser".  Arbeidstakerne er ikke parter i
avtalen mellom arbeidsgiver og bedriftslegen. Det må derfor være helt klart at
arbeidsgiver og arbeidstaker ikke har noen formell kompetanse til gjennom avtale – på
bekostning av arbeidstaker – å oppheve eller endre de bestemmelser i
helsepersonelloven hvor arbeidstaker som pasient er gitt et lovbestemt vern med
hensyn til helse- og øvrige personlige opplysninger. Det må derfor være klart  at
arbeidsgiver og bedriftslege ikke gjennom avtaler seg imellom kan begrense det
lovbestemte vern taushetspliktsreglene i helsepersonelloven gir arbeidstakere som
pasienter.

Forannevnte berører ikke spørsmålet om når en bedriftslege kan være å anse
som sakkyndig for bedriften.  På dette punkt vil selvsagt arbeidsgiver i utgangspunktet
ha stor frihet til å definere når bedriftsledelsen ønsker å be om en sakkyndig
undersøkelse / utredning, og vil i arbeidsavtalen med bedriftslegen kunne pålegge
bedriftslegen å utføre sakkyndighetsoppdrag. Poenget i denne sammenheng er
imidlertid å påpeke at det rettslig sett ikke er noen forskjell på bedriftslegen som
sakkyndig og andre sakkyndige. Det vil si at bedriftslegen som sakkyndig, vil måtte
følge helsepersonellovens unntaksregel for sakkyndige (hpl § 27), på samme måte som
andre leger som opptrer som sakkyndige. Det er med andre ord heller ikke på dette
område noen særregel for bedriftsleger, selv om det  rent faktisk kan være
vanskeligere å avklare når en bedriftslege opptrer som sakkyndig og når en
bedriftslege opptrer i andre roller. (Nærmere om dette, se avsnitt IV nedenfor).

Etter alminnelige arbeidsrettslige prinsipper har en arbeidsgiver såkalt styringsrett
overfor arbeidstaker, herunder bedriftslegen. Det er imidlertid åpenbart at arbeidsgiver
heller ikke i kraft av sin styringsrett kan pålegge arbeidstakere å handle i strid med
lovgivningen. Det er derfor udiskutabelt at arbeidsgiver ikke kan pålegge bedriftsleger
å handle i strid med helsepersonellovens regler, herunder reglene vedrørende
taushetsplikt.

I den grad det skulle være motstrid mellom arbeidsgivers ønsker eller pålegg om å få
opplysninger vedrørende arbeidstakeres helseforhold, og helsepersonellovens regler
om taushetsplikt, plikter bedriftslegen å følge helsepersonellovens regler.

Konklusjonen må være udiskutabel: Det kan verken med grunnlag i bedriftslegens
arbeidsavtale eller i kraft av arbeidsgivers styringsrett gjøres unntak fra
helsepersonellovens taushetspliktregler.

3. Mulige unntak etter annen lovgivning

Det eneste lovgrunnlag som eventuelt kan sies å inneholde spesialregler for
bedriftsleger, evt. ha rettslige føringer som kan danne grunnlag for å hevde egne regler
for bedriftsleger, er arbeidsmiljøloven.
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Den eneste bestemmelsen i arbeidsmiljøloven som direkte angår
taushetspliktproblematikken er arbeidsmiljølovens § 22 om legers meldeplikt ved
yrkessykdom.

Arbeidsmiljøloven § 22 lyder:

”Legers meldeplikt
Enhver lege som gjennom sitt arbeid får kunnskap om en arbeidstaker

som lider av yrkessykdom som er likestilt med yrkesskade etter folketrygdloven
§ 13-4, eller annen sykdom som legen antar skyldes arbeidstakerens
arbeidssituasjon, skal gi skriftlig melding om det til Arbeidstilsynet.

Dersom vedkommende arbeidstaker gir sitt samtykke, skal
arbeidsgiveren underrettes om sykdommen. Direktoratet gir nærmere regler
om meldeplikten, herunder at meldeplikten skal omfatte spesielt angitte
sykdommer som kan antas å skyldes arbeidets art eller forholdene på
arbeidsplassen”.  

Bestemmelsen pålegger meldeplikt til arbeidstilsynet. Bestemmelsen gjelder imidlertid
”enhver lege”, og er således en generell bestemmelse, og ikke en særregel for
bedriftsleger.

Ingen øvrige bestemmelser i arbeidsmiljøloven inneholder bestemmelser vedrørende
bedriftslegers taushetsplikt.

I Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg  finnes en egen bestemmelse om
taushetsplikt i forskriftens § 11:

”Verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg plikter å hindre at andre
får adgang eller kjennskap til det de i forbindelse med utførelsen av sine
oppgaver får vite om:

1. Noens personlige forhold, eller
2. tekniske innretninger, produksjonsmetoder, forretningsmessige analyser

og beregninger og forretningshemmeligheter ellers, når opplysningen
er av slik art at andre kan utnytte dem i sin egen næringsvirksomhet.

Taushetsplikten gjelder ikke om de får samtykke fra virksomheten eller den
opplysningene gjelder til legge dem fram, eller dette er nødvendig for å
informere berørte arbeidstakere eller medlemmer av virksomhetens organer
om ulykkes – eller helsefare i virksomheten.

Arbeidsmiljøutvalget kan vedta at medlemmer skal være unntatt taushetsplikt.
Unntak fra taushetsplikten i 2. ledd gjelder tilsvarende.

Er verneombudet eller et utvalgsmedlem i tvil om det kan skade å legge frem
opplysninger, skal det rådføre seg med den opplysningen gjelder”.

Denne bestemmelsen gjelder for de opplysninger medlemmer av arbeidsmiljøutvalget
får i forbindelse med ”utførelsen av sine oppgaver”. Dette refererer seg til
opplysninger de får kjennskap til som medlemmer av arbeidsmiljøutvalget.
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Bestemmelsen omfatter med andre ord opplysninger man mottar ”i”
arbeidsmiljøutvalget, og regulerer ikke i hvilken grad bedriftsleger kan bringe
opplysninger ”inn i” arbeidsmiljøutvalget. Bestemmelsen representerer således ikke
noe unntak fra den taushetsplikt som gjelder for bedriftslegers adgang til å bringe
pasientopplysninger videre, enten det gjelder opplysninger til arbeidsgiver,
arbeidsmiljøutvalg eller andre.

Jeg viser også til forskriftens siste ledd, hvor det fremgår at verneombud eller
utvalgsmedlem ved tvil om det kan skade å legge frem opplysninger, skal rådføre seg
med den opplysningen gjelder. For bedriftsleger som har mottatt opplysninger som
lege, vil spørsmålet om de kan fremlegge opplysningen i arbeidsmiljøutvalget,
reguleres av helsepersonellovens taushetspliktsregler.

Når det gjelder verne- og helsepersonale har Forskrift om vern- og helsepersonale
ingen bestemmelser om taushetsplikt. Arbeidstilsynet har i sitt Rundskriv (Rundskriv
518) berørt taushetspliktsspørsmålet i en kommentar til forskriftens § 6.
Arbeidstilsynet skriver:

”5. Taushetsplikt
Det er fastsatt egne bestemmelser om taushetsplikt om leger, se
legeloven 13. juni 1980 nr. 42 §§ 31 – 36, for fysioterapeuter, se lov 13.
juli 1956 § 8, og for helsepersonell se lov 14. juni 1974 nr. 47”
(Rundskrivet s. 13)

De nevnte helselovene er som kjent opphevet og erstattet av helsepersonelloven.
Realiteten blir imidlertid den samme; for helsepersonell i bedriftshelsetjenesten gjelder
helsepersonellovens regler når disse utfører oppgaver som faller inn under
helsepersonellovens område.

Den forannevnte forskrift avløste den tidligere Forskrift om bedriftshelsetjenesten  av
26. oktober 1979 nr. 6. I denne opphevde forskriften var det inntatt en bestemmelse
om opplysningsplikt i § 21, 2. ledd. Bestemmelsen lød:

”Med de begrensninger som følger av taushetsplikten skal helsepersonell gi
arbeidstilsynsorganer, arbeidsgiveren og vernetjenesten opplysning om
helsefare og helserisiko”.

Denne bestemmelsen – som nå altså er opphevet – var en del av rettstilstanden som
dannet grunnlag for professor Hans Petter Gravers artikkel ”Taushetsplikt og
opplysningsplikt i bedriftshelsetjenesten” (Graver 1991). Denne artikkelen ble mottatt
med til dels betydelig skepsis og motstand i store deler av bedriftslegemiljøet. Et
sentralt juridisk spørsmål i denne diskusjonen, var  hvorvidt denne
forskriftshjemmelen om opplysningsplikt ”sto over” reglene om taushetsplikt i den
gamle legeloven. Etter min mening var dette spørsmålet juridisk tvilsomt. Spørsmålet
har nå imidlertid nå mest bare historisk og akademisk interesse når det direkte gjelder
tolkningen av ovennevte forskriftsbestemmelse.

Professor Gravers artikkel berører imidlertid et annet spørsmål som fortsatt har stor
aktualitet. Etter min mening bygger professor Gravers betraktninger på en bestemt
oppfatning av bedriftslegens ulike ”roller”, hvor et sentralt spørsmål er når
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bedriftslegen opptrer som ”vanlig lege” og når bedriftslegen opptrer som ”sakkyndig”.
Dette spørsmål er av avgjørende betydning i forhold til hvilke taushetspliktsregler som
kommer til anvendelse. Jeg viser til drøftelsen av dette spørsmål nedenfor under
avsnitt IV.

4. Oppsummering

Undertegnedes konklusjon er klar: Det er ikke rettslig grunnlag verken i lovgivningen
eller i andre rettskilder, for å hevde at det eksisterer spesialregler i kraft av rollen som
bedriftslege. Helsepersonellovens alminnelige regler kommer til anvendelse under
enhver utøvelse av ”legegjerningen”.

Vi har altså ingen spesialregler for bedriftsleger. Den eneste spesialregel som kan
komme til anvendelse, er unntaksbestemmelsen når leger opptrer som sakkyndige.
Heller ikke dette er en spesialregel for bedriftsleger, men en allmenn bestemmelse om
sakkyndige.

Det sentrale spørsmål blir da når bedriftslegen er å anse som ”sakkyndig” i
helspersonellovens forstand.

IV. NÆRMERE OM BEDRIFTSLEGEN SOM ”SAKKYNDIG”

1. Innledning

Når det skal tas standpunkt til om en lege i en gitt situasjon har taushetsplikt, om legen
kan formidle opplysninger til andre eller om legen har plikt til å videreformidle
opplysninger, må man enkelt sagt vurdere den konkrete situasjon (faktum) opp mot
rettsreglene (jussen). Den rettslige vurdering – jussen – forutsetter en tolkning av det
rettslige materialet. Gitt mitt utgangspunkt om at det er de alminnelige regler om
legers taushetsplikt som kommer til anvendelse, byr i utgangspunktet jussen ikke på
spesielle problemstillinger i forhold til bedriftsleger. De tolkningsmessige problemer
er med andre ord ”fellesproblemer” bedriftsleger vil ha med enhver annen lege.

Min vurdering er at hovedproblemet når det gjelder bedriftslegers taushetsplikt først
og fremst refererer seg til uklarhet og uenighet om hvordan man forstår og tolker
bedriftslegens ulike gjøremål.

Reglene om taushetsplikt – som i utgangspunktet enhver annen rettslig regulering – er
formulert på en slik måte, at ulike faktiske situasjoner gir ulike rettslige løsninger.
Utgangspunktet er at leger har taushetsplikt, men endres faktum ved at pasienten gir
samtykke, gir det legen rett til å videreformidle opplysninger. Tilsvarende vil det
faktum at en lege opptrer som sakkyndig, medføre at legen kan videreformidle
opplysninger til oppdragsgiver.



Side 43

Det er min oppfatning at et av de store problemer vedrørende bedriftslegers
taushetsplikt ikke først og fremst refererer seg til uklarhet vedrørende jussen, men er å
finne i uklarhet og uenighet om hvordan bedriftslegerollene skal defineres.

2. Nærmere om jussens ”rollekategorier”

Leger kan i utgangspunktet ha tre ulike rettslige posisjoner i forhold til taushetsplikten.
Legen opptrer enten  som

1. ”ikke-lege”,
2. ”lege”, eller
3. ”sakkyndig”.

Begrepet ”ikke-lege” benyttes for å skille ut de situasjoner hvor helsepersonelloven og
dens bestemmelser om taushetsplikt overhode ikke kommer til anvendelse. Med dette
sikter jeg til at leger i en rekke sammenhenger – også i en del tilfeller i yrkesmessig
sammenheng -  kan opptre hvor arbeids- eller oppdragsutførelse faller helt utenfor det
som kan karakteriseres som legevirksomhet. Det kan være leger som ansettes i rent
administrative stillinger (for eksempel som personalsjefer), eller når leger sitter som
styremedlem i bedrifter og lignende. For at taushetspliktsreglene i helsepersonelloven
skal komme til anvendelse, forutsetter det at legen yter helsehjelp, dvs. utfører
handling som har ”forebyggende diagnostisk, behandlende, helsebevarende eller
rehabiliterende mål”, jfr. hpl § 3 tredje ledd. Legen som ”ikke-lege” holdes helt
utenfor den videre fremstilling.

Utgangspunktet for den videre drøftelse, forutsetter at legen utfører oppgaver som har
”forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende eller rehabiliterende mål”.
Det vil si virksomhet som faller innenfor helsepersonellovens anvendelsesområde.
Utgangspunktet er at helsepersonellovens regler gjelder når ”leger” utfører slike
oppgaver eller handlinger, og at de alminnelig regler også gjelder for bedriftsleger. Vi
har sett at det ikke foreligger særregler om bedriftslegers taushetsplikt i
helsepersonelloven, og for øvrig heller ikke i annen lovgivning.

Det er kun i én situasjon – eller i én rolle – at de alminnelige regler om taushetsplikt
ikke kommer til anvendelse. Det er i de situasjoner hvor bedriftslegen opptrer som
sakkyndig. Når en lege opptrer som sakkyndig, vil unntaksbestemmelsen i
helsepersonellovens § 27 komme til anvendelse.

Det sentrale spørsmål blir da: Når er bedriftslegen å anse som sakkyndig, og hvilke
taushetspliktsregler gjelder da ?
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3. Bedriftslegen som sakkyndig: Unntaksbestemmelsen i helsepersonelloven § 27.

3.1 Innledning

Helsepersonelloven § 27 lyder:

”Opplysning som sakkyndig
Taushetsplikten etter § 21 er ikke til hinder for at helsepersonell som

opptrer som sakkyndig gir opplysninger til oppdragsgiver, dersom
opplysningene er mottatt under utførelse av oppdraget og har betydning for
dette.

Den som opptrer som sakkyndig, skal gjøre pasienten oppmerksom på
oppdraget  og hva dette innebærer”.

Ovenstående bestemmelse fastsetter at for den lege som utfører et sakkyndig oppdrag,
kan legen gi oppdragsgiver – herunder arbeidsgiver – opplysninger uavhengig av
taushetsplikten. Bedriftslegen har med andre ord i forbindelse med
sakkyndighetsoppdrag adgang til å meddele opplysninger som i utgangspunktet er
underlagt taushetsplikt, til oppdragsgiver – normalt arbeidsgiver – slike opplysninger
hvis disse er mottatt i forbindelse med det sakkyndige oppdrag og har betydning for
dette. Forutsetningen er imidlertid at bedriftslegen i disse tilfeller har gjort pasienten
(arbeidstakeren) oppmerksom på at det er et sakkyndighetsoppdrag, og hva dette
innebærer.

Denne bestemmelsen innebærer at det for bedriftslegers taushetsplikt blir av sentral
betydning å avklare når bedriftslegen er å anse som sakkyndig, og således er i en
situasjon hvor hpl § 27 kommer til anvendelse. I alle andre sammenhenger vil
bedriftslegen vil være underlagt de alminnelige regler om taushetsplikt.

3.2 Begrep ”sakkyndig”

3.2.1    Sakkyndighetsbegrepet i arbeidsmiljøloven

Verken helsepersonelloven eller arbeidsmiljøloven har noen definisjon av begrepet
sakkyndig.

Når det gjelder bedriftshelsetjenestens oppgaver etter arbeidsmiljøloven, er
hovedbestemmelsen arbeidsmiljølovens § 30 om vern av helsepersonalet hvor det i
§ 30 nr. 2 heter at ”verne- og helsepersonalet skal bistå arbeidsgiveren, arbeidstakerne,
arbeidsmiljøutvalg og verneombudet i deres arbeid for å skape sunne og trygge
arbeidsforhold”. I tilknytning til denne bestemmelsen er det gitt en egen Forskrift om
verne- og helsepersonale hvor verne- og helsepersonalets oppgaver er definert slik:

§6. Verne- og helsepersonalets oppgaver
Arbeidsgiver skal sørge for at verne- og helsepersonalet

a. bistår med planlegging og gjennomføring ved etablering, vedlikehold
og endring av arbeidsplasser, lokaler, utstyr og produksjonsmetoder og
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utarbeidelse av retningslinjer for bruk av kjemikalier, maskiner og
utstyr,

b. bistår med en løpende kartlegging av arbeidsmiljøet, foretar
arbeidsplassundersøkelser og vurderer risiko for helsefare,

c. fremmer forslag om forebyggende tiltak og arbeider aktivt for tiltak som
fjerner sykdomsfremkallende faktorer og farer for ulykker,

d. overvåker og kontrollerer arbeidstakernes helse i forhold til
arbeidssituasjonen og foretar nødvendig oppfølgning,

e. bistår med å tilpasse arbeidet for den enkelte arbeidstaker,
f. bistår med å gi informasjon og opplæring på områdene arbeidshelse,

yrkeshygiene, ergonomi og generelt verne- og miljøarbeid,
g. gir informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsrisiko til arbeidsgiver og

arbeidstakere,
h. bistår med bedriftsinternt attføringsarbeid.

Verken loven, forskriften eller kommentaren til forskriften sier imidlertid noe direkte
om hvorvidt bedriftslegens utøvelse av de nevnte oppgaver skal anses som utøvelse av
sakkyndighetsoppdrag. Forskriften avgrenser imidlertid forskriftens virkeområde slik
at ”kontroll av arbeidstakernes helse og kurative virksomhet som ikke har
sammenheng med arbeidstakerens arbeidssituasjon omfattes ikke av denne forskriften”
(forskriftens pkt. 1, tredje ledd). At helsekontroll og kurativ virksomhet ikke omfattes
av forskriften, innebærer imidlertid ikke at all øvrig virksomhet kan defineres som et
sakkyndig oppdrag.

Forskriftens § 2 har imidlertid en definisjon som lyder:

”§ 2 Definisjoner
Med verne- og helsepersonalet menes personer som er sakkyndig når

det gjelder :
- Forhold som overvåkes av hensyn til arbeidstakerens sikkerhet og

helse.
- Forebyggende arbeid som gjelder helse, miljø og sikkerhet.”

Her gis en definisjon av begrepet verne- og helsepersonalet, som også selvsagt
inkluderer bedriftsleger. Det er viktig å merke seg hva den rettslige betydningen av
denne definisjonen er.

For det første er det viktig å være klar over at denne definisjonens formål er å få frem
at poenget med definisjonen er at ikke ”hvem som helst” etter forskriftene er ansett
som verne- og helsepersonell, men at det kreves at vernepersonellet skal ha en form
for sakkyndig kompetanse, dvs. visse kvalifikasjonskrav, i forhold til overvåking,
kontroll og forebygging av helse, miljø og sikkerhet. Bestemmelsen henger sammen
med forskriftens § 8 hvor det fremgår at det påligger arbeidsgiver å påse at verne- og
helsepersonalet kan dokumentere relevant utdanning og kompetanse i forhold til helse,
miljø og sikkerhet. Definisjonen er med andre ord en definisjon som har som formål å
sikre at de som utfører oppgaver med overvåking av arbeidsmiljøet og helsekontroll av
arbeidstakere etter arbeidsmiljølovens § 30 skal ha tilstrekkelig faglig kompetanse. At
forskriften krever at verne- og helsepersonalet – herunder bedriftsleger – skal ha
sakkyndig kompetanse, innebærer imidlertid ikke at enhver oppgave disse utfører kan
karakteriseres som et sakkyndig oppdrag i legelovens forstand.
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For det andre er det viktig å forstå at en eventuell forståelse av begrepet sakkyndig og
sakkyndig oppdrag etter aml, nødvendigvis ikke innebærer at samme sakkyndig
begrep må legges til grunn i helsepersonelloven. Når det gjelder helsepersonellovens
sakkyndighetsbegrep, vil dette begrepet måtte defineres i overensstemmelse med
helsepersonellovens forarbeider og lovens intensjoner.

3.2.2    Sakkyndighetsbegrepet i helsepersonelloven

Helsepersonelloven § 27 om sakkyndiges unntak fra taushetsplikten avløser den gamle
legelovens § 32 som har den tilsvarende unntaksbestemmelse.

I forarbeidene til den gamle legeloven (Ot.prp nr.1 (1979-80) s. 154-156 og 159)
drøftes problemstillinger rundt legen som sakkyndig. Forarbeidene begrunner selve
unntaket med henvisning til Lundekomiteen som påpeker at når en lege opptrer som
sakkyndig, ”antas han ikke å utøve sitt kall i legelovens forstand” (Op.cit. s 155). Det
fremgår imidlertid klart av forarbeidene at bedriftsleger i deler av sin virksomhet vil
opptre som sakkyndige. Forarbeidene til legeloven gir imidlertid lite veiledning med
hensyn til å vurdere når bedriftslegen opptrer som sakkyndig og når bedriftslegen
opptrer som ”vanlig lege”.

Forarbeidene til den nye helsepersonelloven har imidlertid et eget kapittel hvor
bedriftshelsepersonells taushetsplikt drøftes (Proposisjonens kap. 11.4.3.4):
”Bedriftshelsepersonellets taushetsplikt”, s. 90 – 92. Kapittelet er inntatt som Vedlegg
IV.

Innledningsvis i proposisjonen kommenteres bedriftshelsetjenestens oppgaver etter
aml, og det uttales:

”Etter aml skal bedriftshelsetjenesten bidra til å skape sunne og trygge
arbeidsforhold, og i den anledning opptre som sakkyndig overfor
arbeidsgiveren”. (Proposisjonen s. 90)

Etter dette avsnitt beskrives bedriftshelsetjenestens oppgaver slik:

- ”Hovedoppgaven er å forebygge helseskader”, herunder kartlegge
arbeidsmiljøet, foreta helsekontroll av ansatte og forestå tiltak for å
forebygge skader og bedre arbeidsmiljøet,

- ”arbeid med attføring”, og
- ”være representert  i arbeidsmiljøutvalget.” (Proposisjonen s. 90)   

Forarbeidene synes å legge til grunn at bedriftslegen ved utøvelse av de forannevnte
oppgaver i utgangspunktet opptrer som sakkyndig. Forarbeidene legger derfor videre
til grunn:

”Når bedriftshelsetjenesten utfører forebyggende arbeid, opptrer de som
sakkyndige rådgivere overfor arbeidsgiveren og den organiserte
vernetjenesten. Dette innebærer at opplysninger som mottas i denne egenskap
ikke er underlagt taushetsplikt i forhold til den de er rådgiver for”, og



Side 47

”Opplysninger som mottas ved deltakelse i arbeidsmiljøutvalg, må undergis
samme betraktningsmåte. Også her vil helsepersonell ha rollen som sakkyndig
overfor bedriften”. (Proposisjonen s. 91).

Etter min mening er det en svakhet ved forarbeidene, at forarbeidene uten videre synes
å legge til grunn at det er sammenfall mellom sakkyndighetsbegrepet i
arbeidsmiljøloven, og det sakkyndighetsbegrep som ble benyttet i den gamle
legeloven. Det foreligger iallfall ikke i proposisjonen noen drøftelse av om disse
begrepene etter den gamle legeloven var sammenfallende, og heller ikke noen
selvstendig drøftelse av hvordan begrepet sakkyndig er benyttet i arbeidsmiljøloven.
Blant annet er det ingen drøftelse av den definisjon av sakkyndige som ovenfor er
foretatt i henhold til Forskriften om verne- og helsepersonalet § 2. I Breisteinutvalgets
innstilling er forholdet mellom sakkyndiges begrep mellom helsepersonelloven og
arbeidsmiljøloven kommentert slik :

”Det ser ikke ut til å være sammenfall mellom sakkyndighetsbegrepet i hpl § 27
og den rolle bedriftshelsepersonellet er gitt i aml. Det kan således være uklart
når bedriftshelsepersonellet regnes som sakkyndig i hpl’s forstand.”
(Breisteinutvalget s. 70; understreket her)

Etter min mening er dette en dekkende beskrivelse.

Proposisjonen legger til grunn at også bedriftsleger i tillegg til de ordinære
bedriftshelsetjenesteoppgaver, også utøver ”pasientrettet virksomhet”. Om dette heter
det i proposisjonen at

”Når leger og annet helsepersonell utøver pasientrettet virksomhet, følger
taushetsplikten av de respektive helseprofesjonslover. Her er tillitsforholdet
mellom behandler og pasienten det primære, og hensynet til pasienten vil
derfor stå i fokus når taushetspliktens innhold og rekkevidde skal fastlegges”.
(Proposisjonen s. 91)

I sitatet ovenfor presenteres taushetspliktens hovedproblemstilling, nemlig å avgjøre
når bedriftslegen utfører sakkyndighetsoppdrag og således vil i forhold til
taushetsplikten falle inn under sakkyndighetsunntaket i hpl § 27, og når legen utfører
”ordinær legevirksomhet” hvor taushetspliktproblematikken må løses etter de ordinære
taushetspliktsregler.

Av sitatene ovenfor er det grunnlag for å skille mellom på den ene side bedriftslegens
virksomhet hvor man arbeider for å forebygge helseskader, herunder kartlegging av
arbeidsmiljøet og helsekontroll av ansatte, arbeid med attføring og arbeid i
arbeidsmiljøutvalget, og på den annen side når bedriftslegen utøver pasientrettet
virksomhet hvor bedriftslegen ikke opptrer som sakkyndig.

Grensen mellom disse to posisjoner eller roller er imidlertid i svært mange
sammenhenger uklar. Bedriftslegen vil i mange sammenhenger i møtet med
arbeidstaker på en og samme tid motta opplysninger som både har betydning for
bedriftslegens oppgaver etter arbeidsmiljøloven men hvor det også mottas
opplysninger og utøves det som må kalles pasientrettet virksomhet. I proposisjonen
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angis at den sentrale vurdering for hvilke bestemmelser som kommer til anvendelse vil
i tvilstilfeller måtte avgjøres i forhold til om den finner sted mellom arbeidstakeren og
bedriftslegen etter initiativ fra pasienten eller på vegne av arbeidsgiver. I
proposisjonen er dette formulert slik:

”Det avgjørende for adgang til å formidle opplysninger til arbeidsgiver må i
tvilstilfelle være om bedriftshelsetjenesten foretar undersøkelsen på initiativ fra
pasienten eller på vegne av arbeidsgiver.  I sistnevnte relasjon taler sterke
grunner for å anse bedriftshelsetjenesten sakkyndig overfor arbeidsgiver”.
(Proposisjonen s. 92)

Forannevnte vil således være den sentrale vurderingsnorm i forhold til om man skal
konkludere med at de mottatte opplysninger er mottatt som sakkyndig eller som
”vanlig lege”.

4. Nærmere om tolkningen av sakkyndighetsbestemmelsen

4.1 Bedriftslegen må utføre et ”oppdrag”

Unntaksbestemmelsen i hpl § 27 gjelder for helsepersonell som opptrer som sakkyndig
i forbindelse med utførelse av et sakkyndig oppdrag. I dette ligger at bedriftslegen til
enhver tid må ha klart for seg om man i den konkrete situasjon utfører et oppdrag for
arbeidsgiver eller om man befinner seg i en ordinær pasientrelasjon. Det kan i mange
sammenhenger være uklart for bedriftslegen om han/hun utfører et oppdrag i lovens
forstand. Også i forhold til denne vurdering er det av betydning å se på hvem som har
tatt initiativet til den virksomhet legen utøver.

4.2 Pasienten skal informeres

Usikkerhet i tilknytning til forståelsen av begrepet ”oppdrag” er imidlertid etter den
nye helsepersonelloven av vesentlig mindre betydning enn etter den gamle legelovens
§ 32. Etter legelovens § 32 skulle en lege ”såvidt mulig gjøre oppmerksom på at han
opptrer som sakkyndig og hva dette innebærer hvis det ikke er klart for
vedkommende” (understreket her). I hpl § 27 heter det:

”Den som opptrer som sakkyndig, skal gjøre pasienten oppmerksom på
oppdraget og hva dette innebærer” (understreket her).

Etter den nye helsepersonelloven innskjerpes informasjonsplikten i forhold til den
gamle legeloven. Denne informasjonsplikten kan ses i sammenheng med at med den
nye pasientrettighetsloven er pasienters krav på informasjon styrket, jfr. prl § 3-2.

At pasienten skal gjøres oppmerksom på oppdraget og hva dette innebærer, må forstås
slik at bedriftslegen til enhver tid må klargjøre overfor arbeidstakeren om at han/hun i
den konkrete situasjon opptrer som sakkyndig, samt at dette innebærer at bedriftslegen
etter legelovens § 57 har anledning til å meddele arbeidsgiver de opplysninger som
fremkommer, og som bedriftslegen mener har betydning for det konkrete oppdraget.
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Det er med andre ord bedriftslegen som har ansvaret for at arbeidstakeren er informert
om dette.

Dersom arbeidstakeren ikke er kjent med dette, vil hpl § 27 ikke komme til
anvendelse.

Forannevnte medfører også at bedriftslegen er avskåret fra å bruke opplysninger
bedriftslegen allerede måtte være kjent med, men som bedriftslegen har mottatt i
forbindelse med pasientrettet virksomhet overfor arbeidstakeren. Dersom slike
opplysninger skal brukes, vil det kreves samtykke fra pasienten etter hpl § 22 fordi det
overfor disse opplysninger vil være de alminnelige taushetspliktsregler som gjelder.

4.3 Unntaket omfatter bare opplysninger som har betydning for oppdraget

Unntaket i hpl § 27 omfatter videre bare et unntak for de opplysninger som har
betydning for oppdraget. I proposisjonen heter det:

”Av de opplysninger bedriftshelsetjenesten får tilgang til, er det kun den type
opplysninger som har direkte betydning for sakkyndighetsoppdraget som
eventuelt kan viderebringes. Det må med andre ord foretas en konkret
vurdering av relevansen i forhold til arbeidsgivers funksjon og behov”.

Det kan her stilles spørsmål ved hvem som har kompetansen til å avgjøre hva som er
av betydning for oppdraget, - legen  eller arbeidsgiver ? Om dette skriver Rasmussen
(1994):

”Den engasjerte skal utføre det oppdraget han har tatt på seg. Bedriftslegen
har altså kommunikasjonsplikt overfor ledelsen på kontraktsmessig grunnlag.
Men denne kommunmikasjonen må være lovlig. En oppdragsavtale som
pretenderer å binde legen kan ikke sette et lovfestet vern for tredjemann tilside.
Taushetsplikten er en personlig forpliktelse. Det vil være legens ansvar om han
setter seg utover plikten, også i de tilfellene hans oppdragsgiver eller
arbeidsgiver pålegger han å utlevere visse typer opplysninger. Det vil altså
være taushetspliktsubjektet selv som må foreta den avgjørende
relevansbetraktningen, som i sin konsekvens trekker grensen for hans egen
plikt overfor oppdragsgiveren/arbeidsgiveren. Dette spørsmål kan naturligvis
avgjøres av domstolene, men det er erfaringsmessig særdeles lite aktuelt for
bedriftslegers vedkommende.” (Rasmussen 1994 s. 508)

5. Oppsummering

Anvendelsesområde for unntaket i hpl § 27 er de situasjoner hvor bedriftslegen utfører
et sakkyndighetsoppdrag for arbeidsgiver.

Unntaket kommer imidlertid ikke automatisk til anvendelse i alle tilfeller hvor
bedriftslegen utfører et sakkyndighetsoppdrag for arbeidsgiveren. For at unntaket skal
komme til anvendelse er det et krav om at bedriftslegen har opplyst arbeidstakeren om
at bedriftslegen i møte med arbeidstakeren opptrer under utøvelse av et
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sakkyndighetsoppdrag, og dessuten at arbeidstakeren blir informert om at dette
innebærer at de opplysninger som fremkommer vil kunne bli meddelt arbeidsgiver
uten hinder av taushetsplikten.

Dersom ovenstående vilkår er oppfylt, vil bedriftslegen kunne meddele de
opplysninger som har betydning for oppdraget til arbeidsgiver.

Jeg finner avslutningsvis grunn til å presisere, at § 27 er en bestemmelse som sier at
taushetsplikten ”ikke er til hinder for” at den sakkyndige i visse tilfeller gir
opplysninger til arbeidsgiver. Bestemmelsen er med andre ord ikke en bestemmelse
om at den sakkyndige får opplysningsplikt, men en bestemmelse som gir den
sakkyndige en opplysnings rett.

Selv om unntaksbestemmelsen i forhold til taushetspliktsreglene ikke gir bedriftslegen
noen plikt, kan bedriftslegen ved å påta seg et sakkyndighetsoppdrag for bedriften
overfor bedriften bli kontraktsmessig forpliktet til å gi ut opplysninger. Dersom dette
følger av oppdraget, vil imidlertid bedriftslegen være forpliktet til å opplyse
arbeidstakeren om dette. Har bedriftslegen ikke gjort arbeidstakeren oppmerksom på
dette, kan unntaksbestemmelsen ikke anvendes, og bedriftslegen vil dermed være
avskåret fra å formidle opplysningene til arbeidsgiver/oppdragsgiver.

V. OPPSUMMERING OM BEDRIFTSLEGERS TAUSHETSPLIKT

Jeg har i det ovenstående drøftet bedriftslegers taushetsplikt, og oppsummerer her
stikkordsmessig:

For det første:

Taushetspliktreglene – og de rettslige prinsipper som gjelder for tolkning av
taushetspliktregler – er for bedriftsleger de samme som for andre leger. Det betyr

- at det ikke foreligger særregler om taushetsplikt for bedriftsleger,

- at det heller ikke foreligger spesielle unntaksregler for bedriftsleger, og

- at det heller ikke foreligger spesielle regler om opplysningsplikt eller
meldeplikt for bedriftsleger.

For det andre:

Når det foreligger et unntak fra taushetsplikten (”samtykke”, ”tungtveiende private
eller offentlige interesser gjør det rettmessig” o.s.v.) er det opp til bedriftslegens
faglig-etiske skjønn å avgjøre om bedriftslegen skal benytte seg av sin opplysningsrett
eller sin taushetsrett.
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For det tredje:

Helsepersonellovens unntaksbestemmelse for sakkyndighetsoppdrag (hpl § 27)
forutsetter at bedriftsleger har et bevisst forhold til når bedriftslegen utfører
sakkyndighetsoppdrag og når det utføres annen legevirksomhet, og at bedriftslegen
ved utøvelse av sakkyndigetsoppdrag overholder kravet til informasjon overfor
arbeidstaker.
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DEL D

DOKUMENTASJONSPLIKT

* * *

I. DOKUMENTASJONSPLIKT – JOURNAL

1. Innledning

Når det gjelder dokumentasjonsplikt er dette regulert i helsepersonelloven kapittel 8
som omhandler regler i tilknytning til journal, samt i Forskrift om pasientjournal av
21. desember 2000 (journalforskriften). I tillegg har pasientrettighetslovens kap. 5
parallelle bestemmelser når det gjelder pasientens rettigheter i forhold til journalen.

Ovenfor ble drøftet henholdsvis helsepersonellovens og pasientrettighetslovens
anvendelse i bedriftshelsetjenesten, og det ble konkludert med at helsepersonellovens
kap. 8 om dokumentasjonsplikt og pasientrettighetslovens kap. 5 om pasientrettigheter
i forhold til journalen kommer til anvendelse også i bedriftshelsetjenesten. Dette er
også lagt til grunn av Sosial- og helsedepartementet i departementets rundskriv til
pasientjournalforskriften (journalrundskrivet) hvor departementet uttaler:

”I for eksempel skolehelsetjeneste og bedriftshelsetjeneste vil mottakerne av
helsehjelp som oftest ikke har helseplager, være syke eller skadet. De er likevel
pasienter i forskriftens og pasientrettighetslovens forstand, jfr. definisjonen i
bokstav d” (journalrundskrivet s. 9).

Nedenfor begrenses drøftelsen til de spesielle forhold som oppstår i
bedriftshelsetjenesten. For en nærmere utdypning av helsepersonellovens regler om
journalføring vises til Befring/Ohnstad (2001), og når det gjelder
pasientrettighetslovens regler om pasienters journalrettigheter vises til Syse (2001).

2. Journalføring i bedriftshelsetjenesten

Helsepersonelloven § 39 omhandler plikten til å føre journal. I bestemmelsen heter det

”Den som yter helsehjelp skal nedtegne eller registrere opplysninger som nevnt
i § 40 i en journal for den enkelte pasient”.

”Begrepet helsehjelp er i hpl § 3, 3. ledd definert som ”enhver handling som
har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende eller
rehabiliterende mål og som utføres av helsepersonell”.
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Bestemmelsen omfatter med andre ord også opplysninger som bedriftslegen mottar når
bedriftslegen opptrer som sakkyndig. Dvs. at bedriftslegen så vel i all sin virksomhet
er pålagt å føre journal i henhold til hpl § 40 og journalforskriften. Etter hpl § 40 skal
journalen føres

”…i samsvar med god yrkesetikk skal inneholde relevant og nødvendige
opplysninger om pasienten og helsehjelpen…”

I journalforskriften § 8 fremgår det at pasientjournalen blant annet skal inneholde
følgende opplysninger dersom de er relevante og nødvendige: foreløpig diagnose,
observasjoner, funn, undersøkelser, diagnoser, behandling, pleie og annen oppfølgning
som settes i verk og resultatet av dette, samt plan eller avtale om videre oppfølgning
(journalforskriftens § 8 bokstav f).

Det fremgår videre av journalforskriften at det i journalen skal inntas ”uttalelse om
pasienten, for eksempel sakkyndige uttalelser” (journalforskriftens § 8 bokstav t). Det
finnes verken i helsepersonelloven eller i journalforskriften bestemmelser som unntar
bedriftslegen fra vanlig journalføring selv om bedriftslegen utfører  et sakkyndig
oppdrag.

Konklusjonen må bli at de alminnelige regler om journalføring som følger av
helsepersonelloven og journalforskriften må legges til grunn uavhengig av om
bedriftslegen opptrer som sakkyndig eller som vanlig lege.

Pasientjournalen som føres etter helsepersonellovens regler vil arbeidsgiver ikke ha
tilgang til. Dersom arbeidsgiver skal få tilgang til journalen, vil det enten forutsette
samtykke fra pasienten (hpl § 22), eller at bedriftslegen finner at det enten i medhold
av de generelle unntak fra taushetsplikten i helsepersonelloven eller
sakkyndighetsunntaket i hpl § 27 er adgang til å gi ut disse opplysninger.

Det er med andre ord nødvendig å skille mellom pasientjournalen, og
sakkyndighetsrapporter. I proposisjonen heter det:

”De opplysninger helsepersonell nedtegner fra vanlig pasientbehandling må
oppbevares atskilt fra de opplysninger som er tilgjengelige fra andre for å
vurdere arbeidsmiljøet”, og

”Det er ikke adgang til å etablere delt edb-system mellom
bedriftshelsetjenestens pasientarkiv og administrasjonen”.
(Proposisjonen s. 92).

I ovennevnte sitat vises det til forbudet mot delt edb-system mellom
bedriftshelsetjenestens pasientarkiv og administrasjonen. Det samme vil selvsagt også
gjelde manuelle registre. Bedriftsledelsen/bedriftsadministrasjonen har selvsagt heller
ikke tilgang til manuelle pasientjournaler.
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3. Arbeidsgivers adgang til å oppbevare helseopplysninger

Personopplysningsloven (lov om behandling av personopplysninger av 14. april 2000
nr. 31) er en lov som regulerer adgang til registrering av personopplysninger. Når det
gjelder registrering av sensitive opplysninger, herunder ”helseforhold” (lovens § 2 nr.
8 bokstav c) kan slike opplysninger registreres når opplysningen behandles av
helsepersonell med taushetsplikt (lovens § 9 bokstav g). Av dette følger at den
registrering som skjer ved journalføring etter helsepersonelloven kan foretas i
overensstemmelse med personopplysningsloven. Dersom arbeidsgiver skal registrere
helseopplysninger som kan knyttes opp til enkeltpersoner må det på forhånd gis
melding til datatilsynet, og vil i hovedsak kreve konsesjon fra datatilsynet (jfr.
personopplysningsloven kap. 6).

4. Hvem ”eier” pasientjournalen

De sakkyndige rapporter/dokumenter som utleveres til bedriftsledelsen, herunder
arbeidsmiljøutvalget, tilhører bedriften.

Når det gjelder pasientjournalen må det legges til grunn at denne tilhører
bedriftshelsetjenesten. Det er naturlig å se bedriftslegens virksomhet, uavhengig av om
det er ordinær pasientbehandling eller sakkyndig virksomhet, som et arbeid utført som
ansatt bedriftslege, og således som en del av denne virksomhet. Den enkelte lege kan
neppe ved avslutning av et arbeidsforhold, ta med seg journalen.

Dersom legen slutter som bedriftslege, og en eller flere arbeidstakere ønsker å benytte
”avtroppende” bedriftslege som sin allmennlege videre, vil imidlertid den lege som
slutter med pasientens samtykke kunne kreve å få ta med eller å få oversendt kopi av
hele pasientjournalen med samtlige bilag.

På samme måte som ved andre helseinstitusjoner, vil imidlertid pasienten neppe kunne
kreve at bedriftshelsetjenestens journal fjernes. Her må det gjelde samme prinsipper
som ved andre helsevirksomheter. For bedriftshelsetjenesten er det naturlig å se
pasientarkivet som tilhører bedriftshelsetjenesten som en virksomhet, på lik linje med
for eksempel skolehelsetjenesten og helsetjenesten i forsvaret.
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DEL E

OPPSUMMERING

* * *

I. AVSLUTNING - OPPSUMMERING

1. Innledning

Vi har ovenfor gjennomgått de bestemmelser og rettsprinsipper som gjelder legers
taushetsplikt i alminnelighet, og de spesielle problemstillinger som knytter seg til
bedriftsleger. Hovedkonklusjonen er at helsepersonelloven kommer fullt ut til
anvendelse også for bedriftslegers virksomhet, herunder også de alminnelige regler om
taushetsplikt. De særlige forhold som reiser seg i tilknytning til bedriftslegers
virksomhet, er at bedriftsleger nok i større grad enn andre leger, oftere vil bli vurdert
til å utøve virksomheten som sakkyndig, med den følge at hpl § 27 kommer til
anvendelse. Dette gjelder særlig i de sammenhenger hvor bedriftslegen opptrer som en
del av bedriftens verne- og helsepersonell for å utføre de oppgaver som tilligger
helsepersonellet etter arbeidsmiljøloven.

Unntaksbestemmelsen i hpl § 27 kommer som beskrevet bare til anvendelse hvor det
utføres et sakkyndighetsoppdrag, og hvor arbeidstakeren også er gjort kjent med at
bedriftslegen utfører et slikt sakkyndighetsoppdrag og at opplysninger som i den
sammenheng blir innhentet vil kunne meddeles arbeidsgiver uten hinder av
taushetsplikten. Unntaket går imidlertid ikke lenger enn at det bare er unntak for de
opplysninger som har betydning for oppdraget. Det er videre viktig å være
oppmerksom på at unntaksbestemmelsen i § 27 ikke pålegger bedriftslegen å meddele
slike opplysninger, men gir bedriftslegen en rett til å meddele slike opplysninger.
Unntaksbestemmelsen i § 27 pålegger med andre ord bedriftslegen verken meldeplikt
eller opplysningsplikt. I de tilfeller sakkyndighetsunntaket i § 27 kommer til
anvendelse, vil det altså være opp til bedriftslegens faglig –etiske vurdering om
opplysningene skal meddeles bedriften.

De vanskelige vurderingstemaer som oppstår i forhold til taushetspliktsspørsmål, er
med andre ord i utgangspunktet felles for alle leger, uansett arbeidssted og
arbeidsoppgaver. Problemene refererer seg dels til tolkning av selve regelverket, samt
ikke minst til de til dels vanskelige faglig – etiske vurderinger som
taushetspliktproblematikken reiser.

Det som fremstår som særlig problem for bedriftsleger, knytter seg til anvendelsen av
sakkyndighetsunntaket rundt § 27. Hpl § 27 innebærer enkelte juridiske
tolkningsproblemer, men hovedproblemet er etter undertegnedes mening først og
fremst knyttet til hvordan man skal definere og kategorisere bedriftslegens ulike roller
og/eller arbeidsoppgaver.
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Taushetspliktsreglene operer i utgangspunktet med en dikotomi, man er i forhold til
reglene om taushetsplikt enten ”vanlig lege”, eller ”sakkyndig”. Taushetspliktsreglene
operer ikke med noen mellomkategorier.

Den forannevnte dikotomi, synes ofte ikke å være i overensstemmelse med den
begrepsbruk og forståelse som anvendes i andre sammenhenger hvor bedriftslegerollen
drøftes. I ikke-juridiske sammenhenger er det ofte vanlig å benytte langt mer
differensierte roller, og dels roller og rollebegreper som ikke har noen juridiske
paralleller. Bl.a. er begrepet ”rådgiver” et relativt hyppig anvendt begrep.

Problemet er nok særlig knyttet til at de to sentrale lover for bedriftslegers virksomhet,
arbeidsmiljøloven og helspersonelloven, ikke har sammenfallende begrepsbruk. Om
dette uttales det i Breisteinutvalget:

”Det ser ikke ut til å være sammenfall mellom sakkyndighetsbegrepet i
helsepersonelloven § 27 og den rolle helsepersonellet er gitt i
arbeidsmiljøloven. Det kan således være uklart når bedriftshelsepersonellet
regnes som sakkyndig i helsepersonellovens forstand”.
(Breisteinutvalget s. 70)

Jeg tiltrer denne uttalelsen.

Selv om forarbeidene (proposisjonen) til den nye helsepersonelloven i noe større grad
drøfter forholdet mellom helselovgivningen og arbeidsmiljøloven når det gjelder
bedriftslegers roller enn hva som ble gjort i forarbeidene til den gamle legeloven av
1981, må det likevel konkluderes med at den nye loven i liten grad har løst de gamle
problemstillinger. Kun på ett punkt er det brakt klarhet. Etter den gamle legeloven
skulle legen ”såvidt mulig” informere arbeidstaker at man opptrådte som sakkyndig.
Etter hpl § 27 ”skal” bedriftslegen nå opplyse arbeidstaker om dette.

Det mest konkrete utspill og initiativ for å ta tak i problemstillingen, er
legeforeningens etiske råds behandling av sak nr. 87 i 1985. Etikkrådet uttalte:

”Av denne gjennomgang ser en at bedriftsleger i enkelte situasjoner vil ha
større vanskeligheter med å avgjøre om taushetsplikten skal/kan brytes enn
andre leger, kanskje særlig fordi de ofte står i en dobbelfunksjon. Det juridiske
kan ikke sies å være tilfredsstillende klarlagt. Unødig tolkningsvanskeligheter
vil av denne grunn kunne oppstå. Dette kan imidlertid løses ved at
Sosialdepartementet gir nærmere forskrifter om opplysning fra lege til
arbeidsgiver angående arbeidstakers helse, sykdom, skade, uførhet eller død”.
(Tidsskrift for Den norske lægeforening 1987 s. 1266 – 1270, sitatet s. 1270.
Saken ble tatt opp av rådet etter anmodning fra norsk bedriftslegeforening i
1983; gjengitt fra Rasmussen (1994) s. 498).

Legeforeningens etiske råd tok påny opp problemstillingen i tilknytning til sak 1989 –
91 hvor rådet igjen ba om at problemene med bedriftslegers taushetsplikt i forhold til
arbeidsgiver måtte bli utredet og regulert, og de viste ”til sin tidligere anmodning”
(Tidsskrift for Den norske lægeforening 1991 s. 179; gjengitt fra Rasmussen (1994) s.
498).
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Legeforeningens etiske råds ovennevnte anmodninger knyttet seg ikke direkte til
sakkyndighetsunntaket i daværende legelovs sakkyndighetsbestemmelse i § 33
(nåværende hpl § 27), men den gamle legeloven § 35 (nåværende hpl § 28) som gir
departementet adgang til å gi forskrift om adgang til å gi opplysninger om
arbeidstakers helseforhold videre til arbeidsgiveren. Det avgjørende er imidlertid ikke
hvilken av disse bestemmelser som brukes, men at legeforeningens etiske råd etter å
ha drøftet saken etter anmodning fra Norsk Bedriftslegeforening i 1983, valgte å be
departementet gi nærmere regler om bedriftslegers adgang til å gi opplysninger om
arbeidstakerens helseforhold til arbeidsgiver.

Til tross for at kommunal- og sosialdepartementet i januar 1989 nedsatte en
arbeidsgruppe til å gjennomgå bedriftshelsetjenesten, behandlet denne arbeidsgruppe i
sin rapport (NOU 1992: 2 Bedriftshelsetjenesten i fremtiden) ikke denne
problemstillingen. Utvalget nøyer seg med over en snau side å gi noen helt allmenne
betraktninger om taushetsplikt og opplysningsplikt (NOU 1992: 2 pkt. 7.8 s. 43).

Konklusjonen må være at de problemstillinger som legeforeningens etiske råd omtalte
i sin prinsipielle vurdering i 1985 etter anmodning fra Norsk Bedriftslegeforening, i
liten grad har funnet sin løsning, og at problemstillingene i dag i hovedsak er de
samme.

De grunnleggende spørsmål for Norsk Arbeidsmedisinsk Forening blir da om man
ønsker en nærmere rettslig avklaring, og i såfall hva man mener innholdet av en slik
rettslig regulering bør være.

Jeg skal avslutningsvis gi innspill i forhold til den videre diskusjon.

Det foreligger i hovedsak tre alternative ”løsninger”:

For det første kan man velge å innta det standpunkt at nåværende rettstilstand
samlet sett er tilfredsstillende.

For det andre kan man ta initiativ for å få en nærmere rettslig avklaring av i
hvilke sammenhenger bedriftslegen er å anse som sakkyndig, for å få bedre
klargjort i hvilke sammenhenger de alminnelige regler om taushetsplikt
kommer til anvendelse, og i hvilke tilfeller unntaksbestemmelsen for sakkyndig
skal komme til anvendelse, eller

For det tredje kan man arbeide for en helt ny lovgivning, hvor det gis
”særregler” for bedriftslegers taushetsplikt.

Før disse alternativer konkret kommenteres, skal jeg imidlertid gi noen innledende
generelle kommentarer til lovgivning som virkemiddel for løsning av faglige og etiske
dilemmaer, samt nødvendigheten av at Namf internt avklarer hva foreningen legger i
begrepet ”bedriftslege”.
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2. Namf’s utfordring: Hva er en bedriftslege?

Jeg er vel klar over at det kan virke provoserende at en jurist tillater seg å utfordre
Namf i forhold til å avklare hva foreningen forstår med begrepet bedriftslege. Jeg
tillater meg allikevel å fremsette problemstillingen av to grunner:

For det første er jeg kjent med at bedriftslegeordningen spenner over et stort så vel
faglig som faktisk arbeidsområde -  farlige virksomheter med stor helsefare,
vanskelige risikovurderinger osv, til virksomheter med begrenset ”HMS-
problematikk”. Videre foreligger en betydelig variasjon med hensyn til virksomhet og
størrelse, og da med betydelig variasjon i bedriftslegers stillingsomfang. Videre ligger
i dette variasjonene fra heltidsansatte bedriftsleger til allmennleger med større eller
mindre bistilling som bedriftsleger.

I tilknytning til ovennevnte er det mitt inntrykk at det blant bedriftsleger internt er til
dels svært ulike oppfatninger av hvorvidt bedriftslegen er ”bedriftens representant”,
”arbeidstakernes medisinske representant”, om det er rollen som arbeidstakernes lege,
som rådgiver for bedriften eller som sakkyndig som er den sentrale osv. Jeg gjør
uttrykkelig oppmerksom på at jeg ikke har noe ”vitenskapelige tillegg” for min
oppfatning, men at denne basert på kunnskap gjennom ”deltakende observasjon” i
forbindelse med konferanser, kurs og samtaler med bedriftsleger fra ulike
virksomheter, samt i tillegg gjennomgang av ulikt skriftlig materiale hvor
bedriftslegerollen har vært drøftet.

Når problemstillingen reises, er det fordi at dersom det skal foretas ytterligere
lovgivning i tilknytning til bedriftslegers taushetsplikt, vil det etter undertegnedes
mening være av avgjørende betydning at det foreligger størst mulig grad av konsensus
i forhold til forståelse av den faktiske virkelighet som skal legges til grunn for rettslig
normering.

For det andre er ovenstående viktig, fordi en ytterligere rettslig regulering av
bedriftslegers taushetsplikt, vil være en generell lovregulering. Det vil si at
lovgivningen må forventes å ta utgangspunkt i bedriftsleger ”som sådan”. Det er helt
urealistisk å forvente at man får separat lovgivning om bedriftslegers taushetsplikt i
store virksomheter, farlige virksomheter, bedriftslege i heltidsstillinger, osv.
Lovgivningen må forventes å ta utgangspunkt i en ”gjennomsnittlig” og ”allmenn”
bedriftslegerolle.

3. Fordeler og ulemper ved rettslig regulering

3.1 Innledning

Det er mitt inntrykk – fortsatt uten noen form for vitenskapelig statistisk grunnlag – at
det er uenighet i bedriftslegemiljøet med hensyn til ønskeligheten av ytterligere rettslig
regulering. Noen bedriftsleger ønsker, til tross for usikkerhet om rettstilstanden i
enkelte tilfeller, å fortsette sitt arbeid som bedriftsleger under nåværende rettstilstand.
Andre har det motsatte standpunkt, og ønsker å få en rettslig avklaring for å få en
enklere og mer forutberegnelig posisjon. Mitt formål med nedenstående er ikke å
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argumentere for det ene eller det annet standpunkt, men kort å påpeke momenter av
mer rettslig art for og mot ytterligere rådgivning.

Begrunnelsen for – eller sagt med andre ord  lovgivningens legitimitet – er innenfor
angjeldende område begrunnet i rettssikkerhet. Innenfor vårt tema er det særlig
rettssikkerhetsmomentene forutberegnelighet og likebehandling som står sentralt.
Gjennom en rettslig regulering vil man kunne oppnå at praksis i forhold til
personvernet for den enkelte arbeidstaker i mindre grad enn nå vil være avhengig av
den enkelte bedriftsleges egne faglige, og etiske standpunkt. Lovgivningen vil også
kunne sikre at bedriftshelsetjenesten ikke utsettes for krysspress mellom arbeidsgiver
og arbeidstakers interesser. En sideeffekt av dette, vil også være at bedriftslegen i en
del sammenhenger, enklere vil kunne ”forsvare seg” med direkte henvisning til at
spørsmålet er direkte løst i loven, og at spørsmålet ikke er gjenstand for
medisinskfaglig eller etisk overprøving fra bedriftslegen. Bedriftslegen kan henvise til
at ”slik er loven”, enten det er arbeidsgiver som er misfornøyd fordi arbeidsgiver ikke
har fått opplysning, eller det er gitt opplysninger til arbeidsgiver som arbeidstaker
ønsket at arbeidsgiver ikke skulle være kjent med.

Som utgangspunkt vil lovgivningen derfor sikre forutberegnelighet og likebehandling,
og vil kunne frata bedriftslegen ansvar for en del ”upopulære” beslutninger.

Lovgivningens ulemper består på den annen side av at en ytterligere rettslig
lovgivning, normalt vil medføre en begrensning i bedriftslegens faglige autonomi.
Dette vil selvsagt avhenge av innholdet av rettsreglene. Begrensninger i den faglige
autonomi, kan dels skje som følge av at en fornyet lovgivning kan pålegge
opplysningsplikt i tilfeller hvor det i dag er en opplysningsrett, og hvor legen da vil
være pliktig til å gi fra seg opplysninger, i motsetning til at legen ut i fra en faglig etisk
vurdering selv treffer beslutning om opplysningene skal gis eller om opplysningene
skal holdes tilbake.

Videre vil en ytterligere lovregulering i hovedsak bli av generell karakter. Det vil si at
lovgivningen normalt vil gi legen mindre rom for skjønnsutøvelse. En slik begrensning
vil ikke bare "ramme" medisinskfaglige vurderinger, men også begrense
skjønnsutøvelsen i forhold til mer bedriftsspesifikke elementer som bedriftens
størrelse, bedriftens teknologiske karakter, osv.

Lovgivningen medfører normalt også et statisk element. Jo mer presis lovgivningen
blir, jo mindre vil lovgivningen kunne fange opp utviklingsaspektet innenfor HMS-
området. En detaljert lovgivning vil normalt raskere bli foreldet, enn en mer åpen
skjønnsmessig lovgivning.

Ovenstående er ingen utfyllende beskrivelse av lovgivningskonsekvenser, men kun
ment som innspill av enkelte momenter som etter undertegnedes mening viser at
spørsmålet om lovregulering av bedriftslegers taushetsplikt, ikke utelukkende er et
spørsmål om rettstekniske løsninger, men også inneholder viktige normative valg.

3.2 Status quo: Fortsettelse av dagens rettstilstand.
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Under dagens rettstilstand, oppfatter jeg, som det vil fremgå av denne betenkning,
hovedproblemstillingen å være denne uklarhet som eksisterer med hensyn til når de
alminnelige taushetspliktsregler kommer til anvendelse, og når unntaksbestemmelsen
for sakkyndig (hpl § 27) skal komme til anvendelse.

Dagens rettstilstand skaper åpenbart betydelig usikkerhet, som etter undertegnedes
mening åpenbart er i lite samsvar med rettssikkerhetskravene til forutberegnelighet og
likebehandling. Jeg har imidlertid ikke noe empirisk grunnlag for å påstå at det
eksisterer rent faktisk forskjellsbehandling i forhold til når de alminnelige regler
anvendes, og når unntaksbestemmelsene i § 27 anvendes. Selv om det skulle være en
svært ulik praksis med hensyn til om bedriftsleger anvender de alminnelige
taushetspliktbestemmelser, eller unntaksbestemmelsen om sakkyndig, betyr dette
imidlertid ikke nødvendigvis at det eksisterer en svært ulik praksis når det gjelder i
hvilken grad personopplysninger meddeles arbeidsgiver. Under henvisning til at
sakkyndighetsbestemmelsen i hpl § 27 er en unntaksbestemmelse som ikke pålegger
bedriftsleger å meddele opplysninger til arbeidsgiver, kan det i praksis vise seg at det
er av relativt liten betydning hvilket regelverk som anvendes, dersom bedriftsleger rent
faktisk ved anvendelse av sakkyndighetsbestemmelsen i § 27 i hovedsak etter en faglig
etisk vurdering likevel velger å benytte seg av taushetsretten, og således ikke meddeler
arbeidsgiver opplysninger selv om bedriftslegen etter § 27 ville hatt adgang til dette.
Hvordan dette forholder seg i praksis, foreligger det ingen undersøkelser om, og det er
derfor et åpent spørsmål hvilken faktisk konsekvens det har at sakkyndighetsbegrepet
er uklart.

Eksisterende regelverk antas imidlertid for en del bedriftsleger i praksis, å skape
usikkerhet ved anvendelse og tolkning av regelverket. Enkelte vil muligens befinne
seg vel med denne uklarheten, idet de oppfatter dette som en form for faglig
arbeidsmessig ”frihet”, mens andre nok vil oppleve denne usikkerheten som en
”belastning”.

Jeg har ingen formening om hvor majoriteten i Namf befinner seg, men jeg tillater
meg å ha en formening om at denne diskusjonen er viktig i forhold til om Namf bør ta
initiativ til ytterligere rettslig regulering, eller om man ønsker å la ”ballen ligge”.

3.3 Bør begrepet ”sakkyndig” nærmere defineres?

En mulig løsning på en del av de problemstillinger som er reist i denne betenkning, vil
formodentlig kunne avklares dersom man fikk en nærmere definisjon av begrepet
sakkyndig i hpl § 27. Ved nærmere presisering av begrepet – selvsagt avhengig av
presiseringsnivå – synes det klart at det vil bli enklere å ta standpunkt til om det er de
alminnelige regler som kommer til anvendelse eller unntaksbestemmelsen i § 27. Dette
vil formodentlig også medføre en større grad av forutberegnelighet og likebehandling.

Rent teknisk kan dette gjøres på flere måter. Det kan gjøres ved å få en harmonisering
av sakkyndighetsbegrepet i arbeidsmiljøloven og helsepersonelloven, eller det kan
gjøres ved at det blir gitt en legaldefinisjon av begrepet sakkyndig i relasjon til
bedriftslegevirksomheten.



Side 61

Jeg anser imidlertid ikke de forannevnte rettstekniske spørsmål som sentrale. Det
sentrale for Namf’s diskusjon vil i tilfellet være det faglige og normative spørsmål:
hvilke arbeidsoppgaver/bedriftslegeroller oppfatter eller ønsker Namf inn under
sakkyndighetsbegrepet i hpl § 27. I denne sak er det viktig å ha for øyet at det selvsagt
ikke vil være opp til Namf alene i en lovgivningsprosess å definere dette. Også en
rekke andre aktører vil selvsagt fremme sine synspunkter. Det vil blant annet gjelde
arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstilsynet og datatilsynet.
Namf vil med andre ord langt fra kunne ha garanti for at Namf’s synspunkter vil bli de
sentrale i den endelige rettslige definisjon av sakkyndighetsbegrepet.

3.4 Helt ny lovgivning ?

Det tredje alternativ er en mer total og omfattende gjennomgang av den rettslige
reguleringen av bedriftslegers taushetsplikt.

Denne diskusjonen er det på sett og vis ikke opp til Namf å vurdere om det skal
igangsettes. Denne diskusjonen er allerede i gang.

Breisteinutvalget (NOU 2001:4) har med full tyngde allerede reist denne diskusjonen.
Som tidligere nevnt ble Breisteinutvalget nedsatt i juni 1999 og avga den forannevnte
innstillingen i desember 2000. Foranledningen til oppnevningen av utvalget, var behov
for en gjennomgang av eksisterende lovverk særlig knyttet til utviklingen innen bio-
og genteknologien. Under utvalgets arbeid ble mandatet utvidet slik at det omfattet en
kartlegging av

”…rettsregler og praksis knyttet til innhenting og bruk av helseopplysninger i
arbeidslivet, herunder spesielt spørsmål knyttet til helseundersøkelser og
biologisk prøvetaking”.

Jeg har flere steder i betenkningen berørt Breisteinutvalgets innstilling.
Breisteinutvalget har ikke bare en drøftelse av problemstillingene, men har også
fremmet konkret forslag til nye lovbestemmelser om helseundersøkelser, taushetsplikt
og journalføring. Det foreligger med andre ord allerede ”på bordet” forslag til ny
lovgivning som direkte angår bedriftslegers taushetsplikt.

Når denne innstillingen foreligger, anser jeg det som åpenbart at det vil være umulig å
reise noen som helst debatt fra Namf’s side i forhold til rettslig regulering av
taushetsplikten, uten at Breisteinutvalgets innstilling av Breisteinutvalgets forslag til
lovendring vil bli trukket inn som en sentral del av debatten. Namf vil derfor måtte
forholde seg helt konkret til den innstilling dersom Namf velger å sette på dagsorden
den rettslige reguleringen av bedriftslegers taushetsplikt.

Et annet spørsmål er om Namf selv uten å initiere debatten, vil kunne unngå debatten.
Det foreligger i norsk offentlig forvaltning en rekke NOU’er, som også har hatt
konkrete forslag til lovendringer, som er lagt i departementale skuffer, - og forblitt der.
Breisteinutvalget ble avgitt under dissens, og dette kan i og for seg være et signal om
at forslaget er kontroversielt, og således gir grunnlag for å legge utvalgets innstilling
til side. Utvalget behandler imidlertid et så politisk og etisk sensitivt område som gen-
og bioteknologi, som det åpenbart er umulig å la ligge. Det er derfor min klare
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formening at de problemstillinger og de forslag som fremmes av Breisteinutvalget ikke
vil kunne legges til side. Et annet spørsmål er hvor lang tid det vil gå før dette
eventuelt resulterer i ny lovgivning, og også hva innholdet i en eventuell ny lovgivning
vil bli. Breisteinutvalgets tema og problemstilling har imidlertid klar relevans til
bedriftslegevirksomheten, og det fremstår derfor uunngåelig at Namf i tiden fremover
vil måtte forholde seg til både Breisteinutvalgets tema, og også de konkrete forslag til
lovendringer som Breisteinutvalget fremmer.

Jeg skal derfor nedenfor kort redegjøre for Breisteinutvalgets forslag til ny lovgivning.
Jeg nøyer meg i denne sammenheng med en referering, og går heller ikke i detalj på de
enkelte forslag. Formålet med nedenstående er med andre ord ikke å kaste meg inn i
debatten, men å vise hvilke konkrete problemstillinger og konkrete lovforslag
Breisteinutvalget har lagt på bordet.

4. Breisteinutvalgets forslag til ny lovgivning

Breinsteinsutvalget foreslår ikke å gjøre endringer i de alminnelige regler om
taushetsplikt i helsepersonelloven. Utvalget foreslår heller ikke endringer i
helsepersonellovens unntaksbestemmelse om sakkyndige (§ 27).

Utvalget tar imidlertid utgangspunkt i hpl § 28 som omhandler opplysning til
arbeidsgiver. Denne bestemmelsen er som tidligere nevnt en videreføring av den
gamle legelovens § 35 om at departementet kan gi nærmere forskrifter om adgang til å
gi opplysninger om en arbeidstakers helseforhold videre til arbeidsgiveren. Utvalget
foreslår imidlertid ikke at det gis forskrifter til hpl § 28, men foreslår tvert i mot å
oppheve denne bestemmelsen, og erstatte denne bestemmelsen og evt. forskrifter med
et helt nytt kapittel i arbeidsmiljøloven; aml kap. VII A. Utvalgets begrunnelse for
dette er at de ønsker å samle alle bestemmelser som regulerer bruk av
helseopplysninger på ett sted.

Utvalget foreslår i alt seks nye bestemmelser (§ 30 a - § 30 f). Utvalgets forslag til
lovbestemmelser er inntatt som Vedlegg IV.

Innholdet i bestemmelsene er i korthet slik:

§ 30 a
Bestemmelsen fastsetter at det nye kapittelet i arbeidsmiljøloven omfatter alle
helseopplysninger som kan bidra til å kartlegge arbeidstakeres nåværende og mulig
fremtidige helsetilstand, samt at reglene også skal gjelde for innleide arbeidstakere og
selvstendige oppdragstakere som utfører arbeid som knytter seg til virksomheten.

§ 30 b
Bestemmelsen regulerer adgang til å innhente helseopplysninger i forbindelse med
ansettelser. Forslaget setter forbud mot å innhente andre helseopplysninger enn de som
er ”nødvendige for å utføre de arbeidsoppgaver som knytter seg til stillingen”.
Bestemmelsen begrenser med andre ord arbeidsgivers rett til å innhente andre
helseopplysninger enn de som kan begrunnes i stillingens karakter. Forbudet mot å
innhente slike opplysninger omfatter imidlertid ikke spørsmålet om tidligere
sykefravær.
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§ 30 c
Bestemmelsen regulerer arbeidsgivers adgang til henholdsvis å tilby og å pålegge
arbeidstakere medisinske undersøkelser. Arbeidsgiveren kan tilby medisinske
undersøkelser når det er rimelig og hensiktsmessig av hensyn til arbeidstakeren, når
det er nødvendig i forbindelse med rehabilitering og i forbindelse med tilrettelegging
av arbeid (jfr. arbeidsmiljøloven. § 13 og § 14 c og f).

Etter bestemmelsen kan arbeidstakere bare pålegges medisinske undersøkelser når
dette følger av lovbestemmelser (lov eller forskrift), når stillinger innebærer særlig
risiko, når det er nødvendig for å ivareta liv og helse og  når det er skjellig grunn til
mistanke om at arbeidstaker er påvirket av rusmidler og dette kan medføre fare for liv
og helse.

Når det i bestemmelsen ikke bare regulerer arbeidsgivers mulighet til å pålegge
medisinske undersøkelser, men også arbeidsgivers adgang til å tilby undersøkelser,
henger dette sammen med at § 30 b setter begrensninger i hvilke opplysninger det er
adgang til å be om i forbindelse med ansettelser, og at det derved heller ikke etter at
arbeidstakere er ansatt, skal kunne innhentes opplysninger som ikke er nødvendig for å
uføre arbeidsoppgaver. Arbeidsgiver skal med andre ord ikke selv gjennom ”tilbud” få
undersøkt og eventuelt registrert opplysninger som ikke er nødvendig for å utføre
arbeidsoppgaver.

§ 30 d
Bestemmelsen foreslår at medisinske undersøkelser bare skal kunne utføres av
autorisert helsepersonell, og at arbeidsgivere som er pliktig til å la seg undersøke skal
kunne nekte å la undersøkelsen bli foretatt av andre enn virksomhetens eget
helsepersonell.

§ 30 e
Dette er forslaget til taushetspliktregulering. Det foreslås at verne- og helsepersonell
skal ha taushetsplikt om all informasjon som innhentes ved undersøkelse etter § 30 b
og c. Videreformidling av informasjon til arbeidsgiver forutsetter samtykke, og kan
bare gis i forbindelse med rehabilitering (jfr. aml § 13) og i forbindelse med
tilrettelegging av arbeidet etter aml § 14, 2. ledd bokstav f. Utover dette vil det, selv
med samtykke fra arbeidsgiveren ikke være adgang til å meddele arbeidsgiveren
opplysninger. Opplysninger kan likevel gis arbeidsgiver dersom dette kan gjøres i
anonymisert form.

Det er to unntak fra ovennevnte, det ene er i de tilfeller hvor det måtte finnes andre
lov- eller forskriftsbestemmelser som fastsetter at helsepersonell skal ha
opplysningsplikt overfor arbeidsgiver, og det andre unntaket er at helsepersonell kan
informere arbeidsgiver når det er nødvendig for å ivareta liv eller helse.

§ 30 f
Bestemmelsen omfatter journalføring, og presiserer at også opplysninger som mottas
ved undersøkelse etter § 30 b og c skal journalføres. Det presiseres videre at de
alminnelige regler om journalføring i hpl kap. 8 og at arbeidstakere skal ha de
alminnelige pasientrettigheter i forhold til journal, som følger av
pasientrettighetslovens kap. 5.
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II ETTERORD

Den medisinsk teknologiske utvikling  - sist utviklingen innen gen- og bioteknologien
– skaper endringer i legerollen, herunder bedriftslegens roller. Også undertegnedes
fagområde – jussen – gjennomgår utvikling. For en generasjon tilbake, var begrepet
”helserett” nærmest et ukjent begrep, og juristers tilstedeværelse i legeutdannelse og
legekonferanser nærmest fraværende. Jurister – som andre profesjoner – kan lett bli
blendet av sitt eget fagområdes fortreffelighet, og tro at ens eget fag kan løse livets
problemer og bringe menneskeheten fremover. Jeg har imidlertid ikke tro på at mitt
fagområde har potensiale til kvantesprang verken på individ - eller samfunnsnivå. Jeg
har imidlertid fortsatt tro på jussen som et fornuftig og operasjonelt styringsverktøy
også innenfor helsesektoren. Jeg har imidlertid ingen tro på at helsetilstanden bedres
proporsjonalt med antall nye paragrafer. Tvert i mot ser jeg betydelige farer ved en
ytterligere rettsliggjøring av det medisinskfaglige området. Rettsliggjøring har en
iboende tendens til å skape byråkratisering, og også til å påvirke samhandling til å
dreie seg om rettigheter og plikter mer enn om tillit. Disse aspekter er det viktig å
vurdere i enhver sammenheng hvor det er spørsmål om rettslig regulering av
helsetjenesten, herunder bedriftslegetjenesten.

Dessuten, - jussen er kjemisk fri for placeboeffekter!

*  *   *



Side 65

VEDLEGG I

Litteratur

Befring/Ohnstad (2000) Anne Kjersti Befring / Benthe Ohnstad: Lov om helsepersonell
– kommentarutgave (2.utgave) Fagbokforlaget 2001.

Blanck (1985) Lars Jacob Blanck: "Personvern og personregisterlov –
sykehusets ansvar" i Helsetjenesten nr. 1/2 1985 s. 3-5.

Breisteinutvalget NOU 2001:4 Helseopplysninger i arbeidslivet. Om
innhenting, bruk og oppbevaringer av helseopplysninger i
arbeidslivet.

Etikkrådet (1986) Rådet for legeetikk "Bedriftslegers taushetsplikt" i Tidsskrift
for den Norske Lægeforening  1986 (106) s. 509-511.

Etikkrådet (1988) Rådet for legeetikk "Bedriftslegers taushetsplikt" i Tidsskrift
for Den norske Lægeforening 1988; 106: 854-863.

Graver (1991) Hans Petter Graver "Taushetsplikt og opplysningsplikt i 
bedriftshelsetjenesten" i Lov og Rett 1991 s. 94-105.

Gullestad (1988) Marianne Gullestad "Hvorfor er det så viktig å passe
sammen?" i Norsk Bedriftshelsetjeneste 1988 (9) s.56-64

Hommeren (1990) Ole Jørgen Hommeren "Bedriftslegers roller og etikk" i
Tidsskrift for den Norske Lægeforening  1990 s. 509-511.

Kjønstad (1985) Asbjørn Kjønstad "Taushetsplikt og bruk av ADB i
helsesektoren" i Lov og Rett 1985 s.483-506.

Leivestad (1964) Trygve Leivestad "Lægers taushetsplikt" i Nordisk tidsskrift
for kriminalvidenskab 1954 s. 295-313.

Lundekomitéen (1959) Innstilling fra Komitéen til å utrede spørsmålet om legers
taushetsplikt m.v. Avgitt 20. april 1959

Syse (2001) Aslak Syse: Pasientrettighetsloven med kommentarer,
Gyldendal 2001

Proposisjonen Ot.prp. nr. 13 (1998-99) Om lov om helsepersonell
(Helsepersonelloven)

Rasmussen (1984) Ørnulf Rasmussen: Kommunikasjonsrett og taushetsplikt i
helsevesenet. Disputasutgave. Bergen 1984

Trampe Kindt (1952) Tramper Kindt "Lægens taushetsplikt" i Norsk Rettstidende
1952 s.961 flg

Vigen (1993) Terje Vigen Innlegg  ved Norsk bedriftslegeforenings årsmøte 
12. november 1993 (Notat)

Offentlige dokumenter / utredninger

NOU 1976:1 Legers og tannlegers rettigheter og plikter
NOU 1988:41 Fagfeltet yrkesmedisin i Norge
NOU 1992:2 Bedriftshelsetjenesten i framtida
NOU 1992:8 Lov om pasientrettigheter
NOU 1993:33 Helsepersonells rettigheter og plikter. Utkast med motiver.
NOU 2001:4 Helseopplysninger i arbeidslivet. Om innhenting, bruk og oppbevaring

av helseopplysninger i arbeidslivet. (Breisteinutrtvalget)

Ot.prp.nr.1 (1979-80) Om lov om leger og om lov om tannleger



Side 66

Ot.prp. nr. 12 (1998-99) Om lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven)
Ot.prp. nr. 13 (1998-99) Om lov om helsepersonell (Helsepersonelloven)

Inst. O.nr. .58 (1998-99) Om lov om helsepersonell (Helsepersonelloven)
Innst. O.nr.91 (1998-99) Om lov om pasientrettigheter (Pasientrettighetsloven)
Innst. O.nr. 38 (2000-01) Om lov om endringer i helsepersonelloven og enkelte andre

lover



Side 67

VEDLEGG II.

Sentrale lover

Arbeidsmiljøloven (aml)
Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. av 4. februar 1977 nr. 4

Helsepersonelloven (hpl)
Lov om helsepersonell m.v. av 2. juli 1999 nr. 64

Pasietrettighetsloven (pasl)
Lov om pasientrettigheter 2. juli 1999 nr. 63

Personopplysningsloven (popplyl)
Lov om behandling av personopplysninger av 14. april 2000 nr. 31

Smittevernloven (svl)
Lov om vern mot smittsomme sykdommer av 5. august 1994 nr. 55

Straffeloven (strl)
Almindelig Borgerlig Straffelov av 22. mai 1902 nr. 10

Tilsynsloven
Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten av 30. mars 1984 nr. 15

Sentrale forskrifter

Forskrift om pasientjournal av 21. desember 2000 nr. 1385
Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet med hjemmel i lov av 2. juli 1999 nr.
64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) §40 tredje ledd, §42 fjerde
ledd, §43 fjerde ledd og §45 andre ledd, pasientrettigheter
(pasientrettighetsloven) §5-1 sjette ledd.

Forskrift om hvilke virksomheter som skal ha knyttet til seg verne- og
helsepersonale (bedriftshelsetjeneste) av 8. juni 1989 nr. 914. Fastsatt av

Direktoratet for arbeidstilsynet  med hjemmel i lov om arbeidervern og
arbeidsmiljø av 4. februar 1977 §14, jf. kgl.res. av 4. juni 1982 og §30, jf.
kgl.res. av 26. oktober 1979

Forskrift om verne- og helsepersonale. 21. april 1994 nr. 333
Fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet med hjemmel i lov av 4. februar
1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø §14 tredje ledd, §30 og §80 jf.
kgl.res. av 4. juni 1982 nr. 959 om delegering av myndighet til å gi forskrifter
etter arbeidsmiljøloven, jf. kgl.res. av 26. oktober 1979 nr. 2.

Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg 29. april 1977 nr 4
Fastsatt ved kgl.res. i medhold av lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern
og arbeidsmiljø m.v. §3 nr. 2, §23, §24, §25, §26 og §29 nr. 2.  Endret 30 juni
1995 nr. 604.



Side 68

VEDLEGG III

Proposisjonen om bedriftsleger

Ot.prp. nr. 13 (1998-99) Om lov om helsepersonell (Helsepersonelloven) pkt. 11.4.3.4, s.
90-92:

11.4.3.4 Bedriftshelsepersonells taushetsplikt

”Bedriftshelsetjenesten er forankret i lov av 4 februar 1977 nr 4 om arbeidervern og
arbeidsmiljø m.v (arbeidsmiljøloven, heretter aml). Aml §14 pålegger arbeidsgiver å sørge for
at virksomheten er innrettet slik at lovens krav blir oppfylt, og sikre at hensynet til
arbeidstakerens helse blir ivaretatt på alle plan i virksomheten. Dette innebærer bl.a plikt til å
kartlegge helsefarer og føre løpende kontroll med om arbeidsmiljøet kan utvikle helseskader
på lang sikt.

Aml §30 har bestemmelse om verne- og helsepersonale der bl.a plikten til å ha
bedriftshelsetjeneste er fastsatt.

Etter aml skal bedriftshelsetjenesten bidra til å skape sunne og trygge arbeidsforhold,
og i den anledning opptre som sakkyndig overfor arbeidsgiveren.

Hovedoppgaven er å forebygge helseskader som følge av arbeidsmiljøet. Det
forebyggende arbeidet består i kartlegging av arbeidsmiljøet, helsekontroller av de ansatte,
samt forslag om tiltak for å forebygge skader og bedre arbeidsmiljøet. Helsepersonellet skal
herunder forebygge yrkesskader og sykdommer, andre uheldige fysiske og psykiske
påkjenninger, samt medvirke til å fremme helsen og trivselen hos de ansatte. Utover dette skal
helsepersonellet i samarbeid med vernepersonalet, ledelsen og tillitsvalgte arbeide med
attføring. Dette følger av aml §13. Etter aml §23 skal verne- og helsepersonale være
representert i arbeidsmiljøutvalg. Utvalget kan behandle spørsmål om arbeid for
yrkeshemmede arbeidstakere etter §13.

Helsepersonellet kan også gi behandling. Eventuelle behandlingstilbud skal være
begrensede og ikke fortrenge de forebyggende formål, og legges opp slik at de tjener og
utfyller det forebyggende arbeidet. Det fremgår av §1 i forskriften for verne- og
helsepersonale at kontroll av arbeidstakerens helse og kurativ virksomhet som ikke har
sammenheng med arbeidstakernes arbeidssituasjon ikke omfattes av forskriften.

Innholdet og rekkevidden av taushetsplikten er avhengig av hvilken egenskap
opplysningene er innhentet.

Av det som fremgår i det foregående kan det være tre ulike måter å få tilgang til
opplysninger om arbeidstakeres helseforhold på:

For det første vil helsepersonell kunne få opplysninger gjennom undersøkelser og
kartlegging som bl.a skjer gjennom de ulike former for helsekontroller, altså gjennom det
forebyggende arbeidet.

For det andre kan de få innsikt i opplysninger gjennom deltakelse i arbeidsmiljøutvalg
i virksomheten.

For det tredje kan de få innsikt i personlige forhold som ledd i behandlingen av den
enkelte arbeidstaker, det vil si gjennom kurativ virksomhet.
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Når bedriftshelsetjenesten utfører forebyggende arbeid, opptrer de som sakkyndige
rådgivere overfor arbeidsgiveren og den organiserte vernetjenesten. Dette innebærer at
opplysninger som mottas i denne egenskap ikke er underlagt taushetsplikt i forhold til dem de
er rådgivere for. Av bestemmelsen i dagens legelov §33 fremgår at legen kan gi
oppdragsgiver opplysning om forhold han får rede på under utførelsen av oppdraget.
Opplysningene skal imidlertid ha relevans for oppdraget. For øvrig har han vanlig
taushetsplikt. Legen skal « såvidt mulig » gjøre oppmerksom på at han opptrer som sakkyndig
og hva dette innebærer evt nemlig at konfidensielle opplysninger kan viderebefordres
arbeidsgiver. Arbeidstaker skal informeres særskilt med mindre det ikke på forhånd må være
klart for vedkommende hva oppdraget går ut på. Bestemmelsen forutsetter i hovedregelen
samtykke til selve undersøkelsen, og normalt vil arbeidstaker være innforstått med at
arbeidsgiver eventuelt gis opplysninger som skriver seg fra undersøkelsen. Dette gir igjen
grunnlag for å presumere samtykke i tilfelle dette ikke er gitt eksplisitt. Arbeidstaker har
derimot ingen plikt til å underkaste seg undersøkelse i bedriftshelsetjenesten. Man kan ikke
benytte tvang overfor en uvillig arbeidstaker. Hva som har betydning for oppdraget, vil i
denne sammenheng først og fremst være opplysninger som har betydning for arbeidsmiljøet.
Det vil kunne være tale om sykdommer som kan ha sine årsaker i arbeidsforholdene ved
bedriften. Men også andre sykdommer eller opplysninger kan ha betydning, dersom de er
relevante for arbeidstakerens utførelse av de oppgaver han er satt til. Der er imidlertid bare
der arbeidstakeren representerer en sikkerhetsrisiko eller en trussel for andre arbeidstakeres
helse at opplysninger kan gis arbeidsgiver. Alminnelige produktivitetsbetraktninger kan ikke
føre til at helsepersonell har rett til å røpe nye opplysninger til arbeidsgiveren.
I NOU 1992:2 Om bedriftshelsetjenesten i fremtiden (s 43) uttales

« Relevant informasjon til arbeidsgiver i denne sammenheng vil vanligivs være
informasjoner av statistisk art, som f.eks forekomst av forskjellige helseplager innen en
gruppe i forhold til forskjellige miljøfaktorer kombinert med en generell risikovurdering.

Helseopplysninger gitt i forbindelse med en spørreskjemaundersøkelse skal være
konfidensielle, og enkeltpersoner må ikke kunne identifiseres på grunnlag av informasjon
som gis.

I en spesiell situasjon opptrer bedriftslegen som klart sakkyndig for arbeidsgiver og har rett
og plikt til å informere om helsemessige forhold. Det gjelder ved nyansettelse av
arbeidstakere til jobber med spesielle sikkerhetsmessige krav eller til jobber som
representerer høy helserisiko. »

Meldeplikt for yrkesskader er for øvrig regulert i aml §22. Etter §22 har lege som har
til behandling en arbeidstaker som lider av yrkessykdom som er likestilt med yrkesskade etter
folketrygdloven §13-4, eller annen sykdom som legen antar skyldes arbeidstakerens situasjon,
plikt til å gi skriftlig melding om dette til Arbeidstilsynet.

Dersom vedkommende arbeidstaker gir sitt samtykke, kan arbeidsgiveren underrettes
om sykdommen.

Som det fremgår av ovennevnte bestemmelse, skal opplysninger til arbeidsgiver
baseres på et samtykke fra den opplysningene angår. Meldeplikten til Arbeidstilsynet gjelder
uavhengig av arbeidstakerens samtykke.

Opplysninger som mottas ved deltakelse i arbeidsmiljøutvalg, må undergis samme
betraktningsmåte. Også her vil helsepersonell ha rollen som sakkyndig overfor bedriften.

Når leger og annet helsepersonell utøver pasientrettet virksomhet, følger
taushetsplikten av de respektive helseprofesjonslover. Her er tillitsforholdet mellom behandler
og pasienten det primære, og hensynet til pasienten vil derfor stå i fokus når taushetspliktens
innhold og rekkevidde skal fastlegges. Det som kjennetegner ansatte i bedriftshelsetjenesten
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når det gjelder forholdet til taushetsplikten, er at helsepersonellet ikke bare er pasientens
representant, men vedkommende er som påpekt også sakkyndig overfor bedriften.

Bestemmelsene om profesjonsbestemt taushetsplikt regulerer den taushetsplikten
legen og annet helsepersonell har som pasientens behandlende lege/helsepersonell. Når legen
og annet helsepersonell opptrer på vegne av bedriften, er det først og fremst arbeidsmiljøloven
og bestemmelser gitt i medhold av denne som er bestemmende for bedriftshelsetjenestens
oppgaver, herunder hvilke regler som skal iakttas i forbindelse med utførelsen av oppgavene.
Arbeidsgiver har ansvaret for arbeidsmiljøet. Dette ansvaret forutsetter muligheter for
kontroll, som igjen forutsetter rett til opplysninger fra bl.a helsepersonell om forhold som er
av betydning for arbeidsmiljøet. Helseopplysninger om den enkelte kan være av betydning for
avdekking av akutte farer. En arbeidstaker kan for eksempel lide av en sykdom som gjør at
han representerer et risikomoment for andre arbeidstakere i den jobb han utfører. I slike
tilfeller vil opplysninger til arbeidsgiver ikke ha sammenheng med det enkelte helsepersonells
profesjonsrolle, men med det generelle formål som søkes oppnådd gjennom miljøarbeidet.

Det avgjørende for adgangen til å formidle opplysninger til arbeidsgiver må i
tvilstilfelle være om bedriftshelsetjenesten foretar undersøkelsen på initiativ fra pasienten
eller på vegne av arbeidsgiver. I sistnevnte relasjon taler sterke grunner for å anse
bedriftshelsetjenesten som sakkyndig overfor arbeidsgiver. Av de opplysninger
bedriftshelsetjenesten får tilgang til, er det kun den type opplysninger som har direkte
betydning for sakkyndighetsoppdraget som eventuelt kan viderebringes. Det må med andre
ord foretas en konkret vurdering av relevansen i forhold til arbeidsgivers funksjon og behov.
Taushetsplikten er neppe til hinder for at bedriftshelsepersonell undersøker en arbeidstaker
man tidligere har behandlet, eller at undersøkelsen blir gjort nettopp fordi behandlingen har
avdekket arbeidsmiljørelevante forhold. Dersom legen har tenkt å bruke opplysninger i sin
sakkyndighetsfunksjon om en enkeltstående pasient, uten at vedkommende har vært
undersøkt gjennom helsepersonells sakkyndighetsrolle, må han gi den ansatte informasjon om
at han gjør dette dersom vedkommende person som opplysningene angår kan antas å være
uvitende om at opplysninger kan bli brukt. I mange tilfeller vil anonymiserte opplysninger
være tilstrekkelig for arbeidsgiver for å vurdere arbeidsmiljøet. Når individualiserende
kjennetegn er utelatt slik at den enkelte arbeidstaker er vernet mot å bli identifisert, skaper
taushetsplikten ingen problemer.

De opplysninger helsepersonell nedtegner fra vanlig pasientbehandling må oppbevares
adskilt fra de opplysninger som er tilgjengelige for andre for å vurdere arbeidsmiljøet. Det er
ikke adgang til å etablere delt edb-system mellom bedriftshelsetjenestens pasientarkiv og
administrasjonen. ”



Side 71

VEDLEGG IV

Breisteinutvalgets lovforslag

NOU 2001:4 Helseopplysninger i arbeidslivet. Om innhenting, bruk og oppbevaring av
helseopplysninger i arbeidslivet.

Lovforslaget s. 104-105:

§ 30 A Virkeområde
Med helseopplysninger menes informasjon som kan bidra til å kartlegge personers

nåværende og mulig fremtidige helsetilstand.
Reglene i dette kapitlet får også anvendelse ved innleie av arbeidstakere, og overfor

selvstendige oppdragstakere som utfører arbeid som knytter seg til driften av virksomheten.

§ 30 B Helseopplysninger og medisinske undersøkelser ved ansettelse
Arbeidsgiveren må ikke i utlysningen etter nye arbeidstakere eller på annen måte

kreve at søkerne skal gi andre helseopplysninger enn de som er nødvendige for å utføre de
arbeidsoppgaver som knytter seg til stillingen. Arbeidsgiveren må ikke iverksette tiltak for å
innhente helseopplysninger på annen måte. I tilfelle slike opplysninger vil bli krevet, må dette
angis i utlysningen.

Forbudet i første ledd gjelder ikke spørsmål om tidligere sykefravær.

§ 30 C Helseopplysninger og medisinske undersøkelser av arbeidstakere
Arbeidsgiver kan tilby medisinske undersøkelser dersom forhold i arbeidsmiljøet gjør

det rimelig og hensiktsmessig av hensyn til arbeidstakeren, jf. § 14 andre ledd bokstav c.
Arbeidsgiver kan også tilby medisinske undersøkelser når det er nødvendig i

forbindelse med rehabilitering av arbeidstaker til arbeid, jf. § 13 og i forbindelse med
tilrettelegging av arbeidet for arbeidstakeren etter § 14 annet ledd bokstav f.

Arbeidsgiver kan bare pålegge at medisinske undersøkelser foretas
a) når det kreves i lov eller forskrift; eller
b) ved stillinger som innebærer særlig risiko; eller
c) når arbeidsgiveren finner det nødvendig for å ivareta liv eller helse; eller
d) når det er skjellig grunn til mistanke om at arbeidstaker er påvirket av rusmidler og dette
kan medføre fare for liv eller helse.

§ 30 D Utførelse av medisinske undersøkelser
Medisinske undersøkelser skal bare utføres av autorisert helsepersonell, jf. Lov om

helsepersonell § 3 og § 4 eller medhjelpere som er spesielt opplært til slik undersøkelse.
Når det utføres medisinske undersøkelser etter dette kapitlet, skal det bare benyttes

metoder som er egnet for det aktuelle formålet. Arbeidstaker som må gjennomgå pliktige
undersøkelser, kan velge å la undersøkelsen bli foretatt av annet helsepersonell enn
virksomhetens.

Kostnader ved undersøkelser etter denne paragraf skal dekkes av arbeidsgiveren.
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§ 30 E Taushetsplikt
Verne- og helsepersonale har taushetsplikt om informasjon som omhandles i dette

kapitlet. Dersom arbeidstakeren samtykker, kan nødvendig informasjon videreformidles til
arbeidsgiver
a) i forbindelse med rehabilitering av arbeidstaker til arbeid, jf. § 13; og
b) i forbindelse med tilrettelegging av arbeidet for den enkelte arbeidstaker etter § 14 annet
ledd bokstav f.

I tillegg kan nødvendig informasjon videreformidles til arbeidsgiver selv om
arbeidstakeren ikke samtykker når dette er nødvendig for å ivareta liv eller helse, eller slik
opplysningsplikt framgår av lov eller forskrift.

Verne- og helsepersonale skal alltid gi arbeidsgiver informasjon av betydning for et
forsvarlig arbeidsmiljø når dette ikke omfatter personidenfiserbare opplysninger, jf. § 14
andre ledd bokstav b og c.

Arbeidsgiver har taushetsplikt om helseopplysninger som mottas i medhold av dette
kapitlet.
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VEDLEGG V

Sentrale lovtekster

1. Helsepersonelloven

Kapittel 1.  Lovens formål, virkeområde og definisjoner

§3. Definisjoner
Med helsepersonell menes i denne lov:

1. personell med autorisasjon etter §48 eller lisens etter §49,
2. personell i helsetjenesten eller i apotek som yter helsehjelp,
3. elever og studenter som yter helsehjelp.

Departementet kan i forskrift bestemme at loven eller enkelte bestemmelser i loven
skal gjelde for nærmere angitt personell som ikke omfattes av første ledd.

Med helsehjelp menes enhver handling som har forebyggende, diagnostisk,
behandlende, helsebevarende eller rehabiliterende mål og som utføres av helsepersonell.

Med helseinstitusjon menes institusjon som hører under lov om
spesialisthelsetjenesten og lov om kommunehelsetjenesten.

§10. Informasjon til pasienter m.v.
Den som yter helsehjelp, skal gi informasjon til den som har krav på det etter reglene i

pasientrettighetsloven §3-2 til §3-4.  I helseinstitusjoner skal informasjon etter første punktum
gis av den som helseinstitusjonen utpeker.

Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om plikten til informasjon.

Kapittel 5.  Taushetsplikt og opplysningsrett

§21. Hovedregel om taushetsplikt
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.

§22. Samtykke til å gi informasjon
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.

For personer under 16 år gjelder reglene i pasientrettighetsloven §4-4 og §3-4 annet
ledd tilsvarende for samtykke etter første ledd.

For personer over 16 år som ikke er i stand til å vurdere spørsmålet om samtykke av
grunner som nevnt i pasientrettighetsloven1 §3-3 annet ledd, kan nærmeste pårørende gi
samtykke etter første ledd.
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§23. Begrensninger i taushetsplikten
Taushetsplikt etter §21 er ikke til hinder for:

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

individualiserende kjennetegn er utelatt,
4. at opplysninger gis videre når tungtveiende private eller offentlige interesser gjør det

rettmessig å gi opplysningene videre eller
5. at opplysningene gis videre etter regler fastsatt i lov eller i medhold av lov når det er

uttrykkelig fastsatt eller klart forutsatt at taushetsplikt ikke skal gjelde.

§24. Opplysninger etter en persons død
Taushetsplikt etter §21 er ikke til hinder for at opplysninger om en avdød person gis

videre dersom vektige grunner taler for dette.  I vurderingen av om opplysninger skal gis, skal
det tas hensyn til avdødes antatte vilje, opplysningenes art og de pårørende og samfunnets
interesser.

Nærmeste pårørende har rett til innsyn i journal etter en persons død hvis ikke særlige
grunner taler mot det.

§25. Opplysninger til samarbeidende personell
Med mindre pasienten motsetter seg det, kan taushetsbelagte opplysninger gis til

samarbeidende personell når dette er nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp.
Taushetsplikt etter §21 er heller ikke til hinder for at personell som bistår med

elektronisk bearbeiding av opplysningene, eller som bistår med service og vedlikehold av
utstyr, får tilgang til opplysninger når slik bistand er nødvendig for å oppfylle lovbestemte
krav til dokumentasjon.

Personell som nevnt i første og andre ledd har samme taushetsplikt som
helsepersonell.

§26. Opplysninger til virksomhetens ledelse og til administrative systemer
Den som yter helsehjelp, kan gi opplysninger til virksomhetens ledelse når dette er

nødvendig for å kunne gi helsehjelp, eller for internkontroll og kvalitetssikring av tjenesten.
Opplysningene skal så langt det er mulig, gis uten individualiserende kjennetegn.

Den som yter helsehjelp, skal uten hinder av taushetsplikten i §21 gi vedkommende
virksomhets pasientadministrasjon pasientens personnummer og opplysninger om diagnose,
eventuelle hjelpebehov, tjenestetilbud, innskrivnings- og utskrivningsdato samt relevante
administrative data.

Reglene om taushetsplikt gjelder tilsvarende for personell i pasientadministrasjonen.

§27. Opplysninger som sakkyndig
Taushetsplikt etter §21 er ikke til hinder for at helsepersonell som opptrer som

sakkyndig gir opplysninger til oppdragsgiver, dersom opplysningene er mottatt under
utførelse av oppdraget og har betydning for dette.

Den som opptrer som sakkyndig, skal gjøre pasienten oppmerksom på oppdraget og
hva dette innebærer.
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§28. Opplysninger til arbeidsgiver
Departementet kan gi forskrift om adgangen til å gi opplysninger om en arbeidstakers

helseforhold videre til arbeidsgiveren, i den grad opplysningene gjelder arbeidstakerens
skikkethet til et bestemt arbeid eller oppdrag.

§29. Opplysninger til andre formål
Departementet kan bestemme at opplysninger kan eller skal gis til bruk i forskning, og

at det kan skje uten hinder av taushetsplikt etter §21.  Til slikt vedtak kan knyttes vilkår.
Reglene om taushetsplikt etter denne lov gjelder tilsvarende for den som mottar
opplysningene.

Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om bruk av taushetsbelagte
opplysninger i forskning.

Departementet kan i forskrift regulere helsepersonells rett til utlevering og bruk av
taushetsbelagte opplysninger til andre formål enn helsehjelp, når pasienten har gitt samtykke.
Det gjelder formål som forsikring, kredittinstitusjoner o.l.

Kapittel 6.  Opplysningsplikt m.v.

§30. Opplysninger til tilsynsmyndigheten
Helsepersonell skal gi tilsynsmyndigheten adgang til virksomhetens lokaler, og gi alle

de opplysninger som ansees påkrevd for utøvelsen av tilsyn med helsepersonells virksomhet.
Helsepersonell skal uten hinder av taushetsplikten utlevere de dokumenter, lyd- og
bildeopptak o.l. som kreves av tilsynsmyndigheten.

§31. Opplysninger til nødetater
Helsepersonell skal varsle politi og brannvesen dersom dette er nødvendig for å

avverge alvorlig skade på person eller eiendom.

§32. Opplysninger til sosialtjenesten
Den som yter helsehjelp, skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som bør føre

til tiltak fra sosialtjenestens side, og skal av eget tiltak gi sosialtjenesten opplysninger om
slike forhold etter å ha innhentet samtykke fra pasienten, eller så langt opplysningene ellers
kan gis uten hinder av taushetsplikt etter §21.

Uten hinder av taushetsplikt etter §21 skal helsepersonell av eget tiltak gi opplysninger
til sosialtjenesten, når det er grunn til å tro at en gravid kvinne misbruker rusmidler på en slik
måte at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade, jf. lov om sosiale
tjenester §6-2a.  Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av
lov om sosiale tjenester, skal helsepersonell gi slike opplysninger.

I helseinstitusjoner skal det utpekes en person som skal ha ansvaret for utleveringen av
slike opplysninger.

§33. Opplysninger til barneverntjenesten
Den som yter helsehjelp, skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre

til tiltak fra barneverntjenestens1 side.
Uten hinder av taushetsplikt etter §21 skal helsepersonell av eget tiltak gi opplysninger

til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det
foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. lov om barneverntjenester1 §4-10, §4-11
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og §4-12.  Det samme gjelder når et barn har vist vedvarende og alvorlige atferdsvansker, jf.
nevnte lov §4-24.

Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av lov om
barneverntjenester, skal helsepersonell gi slike opplysninger.

I helseinstitusjoner skal det utpekes en person som skal ha ansvaret for utleveringen av
slike opplysninger.

§34. Opplysninger i forbindelse med førerkort og sertifikat
Lege, psykolog eller optiker som finner at en pasient med førerkort for motorvogn

eller sertifikat for luftfartøy, ikke oppfyller de helsemessige kravene som stilles, skal
oppfordre pasienten til å innlevere førerkortet eller sertifikatet.  Dersom pasientens
helsetilstand antas ikke å være kortvarig, skal helsepersonell som nevnt gi melding til
offentlige myndigheter etter nærmere regler fastsatt av departementet1 i forskrift.

Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser til gjennomføring og utfylling
av første ledd, og kan gi reglene i første ledd tilsvarende anvendelse i forhold til pasienter
som har tjeneste utenfor luftfartøy, dersom tjenesten har betydning for luftfartens sikkerhet.

Kapittel 7.  Meldeplikt

§35. Melding om fødsler
Lege eller jordmor skal gi melding om fødsel til folkeregisteret. I meldingen skal det

opplyses hvem som er far til barnet etter reglene i barneloven §3 og §4, eller hvem moren har
oppgitt som far til barnet i tilfeller der farskapet ikke er klarlagt.  Departementet kan i forskrift
bestemme at slike meldinger også skal inneholde andre opplysninger.

Dersom farskapet ikke er klarlagt eller foreldrene ikke lever sammen, skal
fødselsmeldingen sendes til både folkeregisteret og bidragsfogden.

Det skal gis fødselsmelding selv om barnet er dødfødt.
Lege eller jordmor skal gi melding om fødsel eller svangerskapsavbrudd etter tolvte

uke til Medisinsk fødselsregister i samsvar med forskrift gitt av Kongen.

§36. Melding om dødsfall
Leger skal gi erklæring om dødsfall som de blir kjent med i sin virksomhet.

Departementet gir forskrifter om erklæringene.
Leger som har gitt legeerklæring om dødsfall, eller som har gitt helsehjelp til en

person før vedkommende døde, skal gi kommunelegen nødvendige opplysninger om
dødsårsaken.  Kommunelegen skal gi opplysningene videre til dødsårsaksregisteret.

Er det grunn til å tro at dødsfallet er unaturlig, skal legen underrette politiet i samsvar
med forskrift fastsatt av departementet.

Er etterforskning iverksatt for å avklare om døden er voldt ved straffbar handling, skal
legen gi retten opplysninger av betydning for saken, dersom retten ber om dette.

§37. Melding til helseregistre m.v.
Kongen kan opprette og godkjenne helseregistre i den grad dette er nødvendig for en

forsvarlig styring og utvikling av helsetjenesten.  Kongen kan i forskrift pålegge
helsepersonell med autorisasjon eller lisens å gi opplysninger til slike registre, og ellers gi
nærmere bestemmelser om gjennomføringen av meldeplikten.  Helsepersonell kan ikke
pålegges å gi individualiserte opplysninger, med mindre dette er nødvendig for formålet med
registeret.  Opplysningene skal så langt det er mulig gis uten individualiserende kjennetegn.
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§38. Melding om betydelig personskade
Helsepersonell med autorisasjon eller lisens skal snarest mulig gi skriftlig melding til

fylkeslegen om betydelig personskade som voldes på pasient som følge av ytelse av
helsehjelp eller ved at en pasient skader en annen.  Det skal også meldes fra om hendelser
som kunne ha ført til betydelig personskade.

Meldeplikten for helsepersonell etter første ledd gjelder ikke dersom
helseinstitusjonen har meldeplikt etter lov om spesialisthelsetjenesten §3-3.

Kapittel 8.  Dokumentasjonsplikt

§39. Plikt til å føre journal
Den som yter helsehjelp, skal nedtegne eller registrere opplysninger som nevnt i §40 i

en journal for den enkelte pasient.  Plikten til å føre journal gjelder ikke for samarbeidende
helsepersonell som gir hjelp etter instruksjon eller rettledning fra annet helsepersonell.

I helseinstitusjoner skal det utpekes en person som skal ha det overordnede ansvaret
for den enkelte journal, og herunder ta stilling til hvilke opplysninger som skal stå i
pasientjournalen.

Departementet kan i forskrift pålegge helsepersonell som nevnt i første ledd å føre
egen journal som pasienten oppbevarer selv (egenjournal).

§40. Krav til journalens innhold m.m.
Journalen skal føres i samsvar med god yrkesskikk og skal inneholde relevante og

nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen, samt de opplysninger som er
nødvendige for å oppfylle meldeplikt eller opplysningsplikt fastsatt i lov eller i medhold av
lov.  Journalen skal være lett å forstå for annet kvalifisert helsepersonell.

Det skal fremgå hvem som har ført oppplysningene i journalen.
Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om pasientjournalens innhold og

ansvar for journalen etter denne bestemmelse.

§41. Plikt til å gi pasienter innsyn i journal
Den som yter helsehjelp, skal gi innsyn i journalen til den som har krav på det etter

reglene i pasientrettighetsloven §5-1.
I helseinstitusjoner skal den som har det overordnede ansvaret for journalen etter §39,

sørge for at det gis innsyn etter første ledd.

§42. Retting av journal
Helsepersonell som nevnt i §39 skal etter krav fra den opplysningen gjelder, eller av

eget tiltak, rette feilaktige, mangelfulle eller utilbørlige opplysninger eller utsagn i en journal.
Retting skal skje ved at journalen føres på nytt, eller ved at en datert rettelse tilføyes i
journalen.  Retting skal ikke skje ved at opplysninger eller utsagn slettes.

Dersom krav om retting avslås, skal kravet om retting og begrunnelse for avslaget
nedtegnes i journalen.

Avslag på krav om retting kan påklages til fylkeslegen, som etter å ha innhentet
uttalelse fra Datatilsynet, avgjør om retting kan foretas.

Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om retting etter denne
bestemmelse.



Side 78

§43. Sletting av journalopplysninger
Etter krav fra den journalopplysningene gjelder, eller av eget tiltak, skal helsepersonell

som nevnt i §39 slette opplysninger eller utsagn i journalen, dersom dette er ubetenkelig ut fra
allmenne hensyn, og:
1. opplysningene er feilaktige eller misvisende og føles belastende for den de gjelder

eller
2. opplysningene åpenbart ikke er nødvendige for å gi pasienten helsehjelp.

Dersom krav om sletting avslås, skal kravet om sletting og begrunnelse for avslaget
nedtegnes i journalen.

Avslag på krav om sletting kan påklages til fylkeslegen, som etter å ha innhentet
uttalelse fra Datatilsynet, avgjør om sletting kan foretas.

Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om sletting etter denne
bestemmelse.

§44. Journal på feil person
Etter krav fra den opplysningene gjelder, eller av eget tiltak, skal helsepersonell som

nevnt i §39 slette journal, eller opplysninger eller utsagn i en journal, som er ført på feil
person, med mindre allmenne hensyn tilsier at sletting ikke bør foretas.  Reglene i §43 annet
til fjerde ledd gjelder tilsvarende.

§45. Overføring, utlevering av og tilgang til journal og journalopplysninger
Med mindre pasienten motsetter seg det, skal helsepersonell som nevnt i §39 gi

journalen eller opplysninger i journalen til andre som yter helsehjelp etter denne lov, når dette
er nødvendig for å kunne gi helsehjelp på forsvarlig måte.  Det skal fremgå av journalen at
annet helsepersonell er gitt tilgang til journalen etter første punktum.

Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser til utfylling av første ledd, og
kan herunder bestemme at annet helsepersonell kan gis tilgang til journalen også i de tilfeller
som faller utenfor første ledd.

§46. Krav til elektronisk pasientjournal
Kongen kan i forskrift fastsette nærmere bestemmelser om bruk av elektronisk journal,

og kan herunder oppstille krav om opplæring og tiltak som skal sikre at utenforstående ikke
får kjennskap eller tilgang til journalen.

§47. Opptegnelser og journal som bevis
I rettssak eller forvaltningssak om helsepersonells yrkesutøvelse, kan opptegnelser, journal og
journalmateriale kreves lagt fram som bevis i original eller bekreftet fotokopi eller utskrift.
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2. Pasientrettighetsloven

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1-3. Definisjoner
I loven her menes med

a) pasient: en person som henvender seg til helsetjenesten med anmodning om
helsehjelp, eller som helsetjenesten gir eller tilbyr helsehjelp i det enkelte tilfelle;

b) pasientens pårørende: den pasienten oppgir som pårørende og nærmeste pårørende.
Dersom pasienten er ute av stand til å oppgi pårørende, skal nærmeste pårørende være
den som i størst utstrekning har varig og løpende kontakt med pasienten, likevel slik at
det tas utgangspunkt i følgende rekkefølge: ektefelle, registrert partner, personer som
lever i ekteskapslignende eller partnerskapslignende samboerskap med pasienten,
myndige barn, foreldre eller andre med foreldreansvaret, myndige søsken,
besteforeldre, andre familiemedlemmer som står pasienten nær, verge eller
hjelpeverge;

c) helsehjelp: handlinger som har forebyggende, diagnostisk, behandlende,
helsebevarende, rehabiliterende eller pleie- og omsorgsformål og som er utført av
helsepersonell;

d) helsetjenesten: primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og tannhelsetjenesten;
e) helsepersonell: personer som nevnt i lov om helsepersonell § 3.

Kapittel 3. Rett til medvirkning og informasjon

§ 3-1. Pasientens rett til medvirkning
Pasienten har rett til å medvirke ved gjennomføring av helsehjelpen. Pasienten har

herunder rett til å medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og
behandlingsmetoder. Medvirkningens form skal tilpasses den enkeltes evne til å gi og motta
informasjon.

Dersom pasienten ikke har samtykkekompetanse, har pasientens nærmeste pårørende
rett til å medvirke sammen med pasienten.

Ønsker pasienten at andre personer skal være til stede når helsehjelp gis, skal dette
imøtekommes så langt som mulig.

§ 3-2. Pasientens rett til informasjon
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. Informasjon kan også unnlates dersom det er
klart utilrådelig av hensyn til personer som står pasienten nær, å gi slik informasjon.

Dersom pasienten blir påført skade eller alvorlige komplikasjoner, skal pasienten
informeres om dette. Pasienten skal samtidig gjøres kjent med adgangen til å søke erstatning
hos Norsk Pasientskadeerstatning.

Dersom det etter at behandlingen er avsluttet, oppdages at pasienten kan ha blitt påført
betydelig skade som følge av helsehjelpen, skal pasienten om mulig informeres om dette.
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§ 3-6. Rett til vern mot spredning av opplysninger
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.

Kapittel 4. Samtykke til helsehjelp

§ 4-1. Hovedregel om samtykke
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.

Pasienten kan trekke sitt samtykke tilbake. Trekker pasienten samtykket tilbake, skal
den som yter helsehjelp gi nødvendig informasjon om betydningen av at helsehjelpen ikke
gis.

§ 4-2. Krav til samtykkets form
Samtykke kan gis uttrykkelig eller stilltiende. Stilltiende samtykke anses å foreligge

dersom det ut fra pasientens handlemåte og omstendighetene for øvrig er sannsynlig at hun
eller han godtar helsehjelpen.

Departementet kan gi forskrifter om krav til skriftlighet eller andre formkrav ved visse
former for helsehjelp.

Kapittel 5. Rett til journalinnsyn

§ 5-1. Rett til innsyn i journal
Pasienten har rett til innsyn i journalen sin med bilag og har etter særskilt forespørsel

rett til kopi. Pasienten har etter forespørsel rett til en enkel og kortfattet forklaring av
faguttrykk eller lignende.

Pasienten kan nektes innsyn i opplysninger i journalen dersom dette er påtrengende
nødvendig for å hindre fare for liv eller alvorlig helseskade for pasienten selv, eller innsyn er
klart utilrådelig av hensyn til personer som står pasienten nær.

En representant for pasienten har rett til innsyn i opplysningene som pasienten nektes
innsyn i, med mindre representanten anses uskikket for dette. En lege eller advokat kan ikke
nektes innsyn, med mindre særlige grunner taler for dette.

Reglene i § 3-3 og § 3-4 om andres rett til informasjon gjelder tilsvarende for innsyn i
journal.

Nærmeste pårørende har rett til innsyn i journal etter en pasients død, om ikke særlige
grunner taler mot dette.

Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om retten til innsyn i journal,
herunder bestemmelser om betaling for kopier.
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§ 5-2. Retting og sletting av journal
Pasienten eller den som opplysningene gjelder, kan kreve at opplysningene i journalen

rettes eller slettes etter reglene i helsepersonelloven § 42 til § 44.

§ 5-3. Overføring og utlån av journal
Pasienten har rett til å motsette seg utlevering av journal eller opplysninger i journal.

Opplysningene kan heller ikke utleveres dersom det er grunn til å tro at pasienten ville
motsette seg det ved forespørsel. Utlevering kan likevel skje dersom tungtveiende grunner
taler for det. Overføring eller utlevering av journal eller opplysninger i journal skal skje i
henhold til bestemmelsene i lov om helsepersonell.


