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Innspill til Åpenhetsutvalget 

1. Om uttalelsen til «Åpenhetsutvalget» 

Legeforeningen anser Åpenhetsutvalgets («utvalget») mandat og arbeid som meget viktig og 

ønsker med dette å gi innspill til utvalget før innstillingen ferdigstilles. Saken har vært 

forelagt våre foreningsledd og dette innspillet er behandlet av vårt sentralstyre. 

Legeforeningens innspill begrenser seg til én av de fire sektorene Åpenhetsutvalget skal 

vurdere; helsesektoren, og da med legenes yrkesutøvelse i hovedfokus. 

Nye medier og kommunikasjonsformer kan gi utrygghet for pasienter som søker helsehjelp 

om spredning av informasjon og gjenkjenning. I forbindelse med helsehjelp oppstår det 

spørsmål om lyd – eller bildeopptak kan påvirke helsehjelpen, om det kan komme i konflikt 

med lovbestemte plikter til fortrolig informasjonshåndtering og om hensynet til forsvarlig og 

omsorgsfull helsehjelp kan begrense adgangen til slike opptak.  

Innenfor helsesektoren er det gitt omfattende rettslige reguleringer som skal ivareta 

befolkningens muligheter til å oppnå et forsvarlig helsetilbud når det er nødvendig. Det er 

flere tjenesteytere som er pliktsubjekter når pasientens rettigheter til effektiv og forsvarlig 

helsehjelp og integritetsvern, skal ivaretas.  Møter mellom pasient og lege, og ytelser av 

helsehjelp, skjer blant annet i sykehus, sykehjem, legevakt, i fastlegepraksis, 

spesialistlegepraksis, ved hjemmebesøk, i fengsler, på arbeidssteder, på åsted/ulykkessted og 

i helprivat legevirksomhet.  

De spørsmål Åpenhetsutvalget skal besvare, har betydning for helsetilbudet til befolkningen 

og konkret til den enkelte pasient, og for hvordan helsevirksomheter og helsepersonell kan og 

skal innrette seg.  

I denne uttalelsen vil Legeforeningen peke på noen særskilte hensyn og rettslige reguleringer, 

som må ivaretas ved en nærmere regulering av lyd og bildeopptak i helsetjenesten. Vi har for 

øvrig notert oss at utvalgets mandat avgrenser mot retningslinjer/regler for bruk av eventuelle 

opptak. Det er altså kun selve innsamlingen av personopplysninger som skal vurderes. Vi er 

spørrende til hensiktsmessigheten av en slik avgrensning, da skillet i seg selv er krevende å 

trekke og da det nettopp vil være den potensielle bruken av et opptak som aktualiserer eller 

tilspisser problemstillingen om selve opptaket. Vi vil tro at et etterfølgende arbeid er 



 

 

nødvendig da det vil være behov for retningslinjer og informasjon rundt publisering og annen 

bruk av opptak. 

2. Noen sentrale utgangspunkter 

Et viktig og generelt utgangspunkt er at retten til ytringsfrihet i Grunnloven § 100 og retten til 

privatliv i Grunnloven § 102, også gjelder innenfor helsetjenesten. Ytringsfriheten er nedfelt i 

Den europeiske menneskerettskonvensjon og i Grunnloven § 100, og er et argument både for 

at det skal være adgang til helsevirksomheter og adgang til å filme og fotografere samt til å 

dele og offentliggjøre filmer, fotografier og reportasjer fra helsetjenesten, blant annet for 

pressen og pasienter. Retten til beskyttelse av privatlivet i Grunnloven § 102, Den Europeiske 

menneskerettskonvensjonen (EMK) art. 8 og FNs konvensjon om sivile og politiske 

rettigheter § 17, gir på den andre siden et grunnlag for at pasienter skal beskyttes under sitt 

opphold i helsetjenesten. Disse menneskerettigheter skal gi trygghet for at enhver kan delta 

aktivt i samfunnet med ytringer og uten frykt for at private opplysninger misbrukes. 

Ytringsfriheten og retten til privatliv begrunnes i de samme verdier, men kan komme i 

konflikt når friheten til ytringer begrenser den enkeltes privatliv, eller når hensynet til 

privatlivet begrenser friheten til ytringer. Den Europeiske Menneskerettskonvensjon (EMK) 

regulerer i art. 8, et tilsvarende vern som i Grunnloven § 102, forutsatt at det er 

forholdsmessig, se andre ledd. I EMK art. 10, gjengis retten til ytringsfrihet, men denne åpner 

for at det kan gjøres innskrenkninger i ytringsfriheten der det er nødvendig av hensyn til blant 

annet beskyttelse av «helse eller moral», «for å verne andres omdømme og rettigheter» og 

«for å forebygge at fortrolige opplysninger blir røpet».   

Et annet viktig utgangspunkt i helseretten er at enhver skal kunne oppsøke helsetjenesten og 

oppnå forsvarlig og effektiv helsehjelp. Både taushetsplikten og forsvarlighetsplikten i 

helsepersonelloven §§ 21 og 4, bygger på disse menneskerettigheter, og inneholder på samme 

måte avveininger. Retten til helse er dessuten en selvstendig menneskerettighet. 

Helsepersonells ytringsfrihet er begrenset av taushetsplikten, med begrunnelse i en annen 

verdi: mulighetene for at enhver skal kunne oppsøke helsetjenesten for å oppnå forsvarlig 

helsehjelp. Helsepersonell kan med denne begrensningen ikke benytte film – og lydopptak 

fritt, men kun med respekt for vernet av pasientens integritet. På samme måte kan pasientens 

adgang til film og lydopptak være begrenset, av hensynet til andre pasienter eller i hensyn i 

behandlerrelasjonen, eller til helsepersonell.  

Et tredje viktig utgangspunkt er sammenhengen i reglene, at behandlerrelasjonen med 

rettigheter for pasienter korresponderer med plikter for leger, helsevirksomheter, og staten 

når det gjelder menneskerettigheter og det overordnede ansvaret for helsetjenesten.
1
 Det 

innebærer at pasienters rett til ivaretakelse av egen integritet som omfatter både privatlivet og 

tilgangen til effektiv, forsvarlig og omsorgsfull hjelp, kan omfattes av tilretteleggingsplikten 

for både staten og helsevirksomhetene. Tilretteleggingsplikten omfatter plikter til å skape 

trygghet for forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp, og at pasienter kan oppnå helsehjelp med 

størst mulig konfidensialitet.   

Et fjerde utgangspunkt er hensynet til legers og annet helsepersonells arbeidsmiljø og 

trygghet. Hensynet til helsepersonells arbeidsmiljø gjelder både ved private og offentlige 

helsetilbud. Lyd- og bildeopptak vil i denne sammenheng skje på tjenesteyters arbeidsplass. 

Det er derfor betimelig å minne om prinsippene nedfelt i ny forskrift til arbeidsmiljøloven 

                                                 
1
 Befring har redegjort for forholdet mellom nasjonale forpliktelser og menneskerettigheter, samt statens og 

helsevirksomheters tilretteleggingsansvar i: Helse- og omsorgsrett, Cappelen Damm, 2017, kap. 1-3.  



 

 

(forskrift om kameraovervåkning i virksomhet) der arbeidsgivers filming av arbeidstaker bare 

unntaksvis er lov dersom det er nødvendig for å unngå særlige situasjoner og av hensyn til 

arbeidstaker. 

Legeforeningen vil understreke at det er belastende å arbeide under en konstant risiko for at 

ens person og det man gjør kan bli gjenstand for lyd- og bildeopptak. Arbeidsmiljøet for 

legene vil bli satt under sterkt press dersom de ubetinget må akseptere og bli filmet m.m. på 

jobb. I verste fall kan det føre til at helsepersonell vegrer seg fra å arbeide i situasjoner der 

pasienter eller pårørende kan gjøre opptak. Samtidig har legene i gitte situasjoner ingen 

mulighet til å trekke seg ut av en situasjon der det gjøres opptak mot deres vilje, all stund de 

kan ha en plikt til å yte helsehjelp. Risikoen for medieoppslag og urimelige anklager, 

representerer generelt en belastning for leger. Det stilles høye forventninger til rask og 

effektiv håndtering av de fleste forespørsler, og mange har omfattende ønsker til utredning 

for å utelukke alvorlig sykdom. Toleransen for feil og usikkerhet er i mange situasjoner lav. 

Samtidig kan etterspørselen være større enn det som bør gis av tjenester, slik at legen har en 

viktig oppgave i å realitetsorientere pasienter. En kultur der den enkelte lege må regne med å 

bli filmet, kommentert og hengt ut er i dette lys en merbelastning som ikke bidrar til å 

fremme kvaliteten på vurderingene som skal gjøres og oppgavene som skal løses. Det kan 

heller ikke utelukkes at bevisstheten om at pasientbehandlingen dokumenteres og potensielt 

kan framvises for andre, vil kunne påvirke legens valg. 

Belastningen ved medieomtale er belyst i rettsavgjørelser fra Høyesterett, se Rt. 2014 s. 1170. 

I denne saken hadde en avis feiloppfattet operasjoner som en navngitt kirurg hadde foretatt, 

på en slik måte at det ble formidlet et inntrykk av at legen uten grunn hadde operert friske 

personer og påført dem ubotelig skade ved å fjerne viktige organer. Høyesterett la til grunn at 

omtalen var feil og skadelig, og at avisen ikke hadde faktisk dekning for de fremsatte 

beskyldningene og legen fikk oppreisning på 400 000 kroner. De ble lagt vekt på at 

beskyldningene var alvorlige, og at mediedekningen fikk store konsekvenser for legen både 

profesjonelt og personlig. En tilsvarende sak gjaldt en ambulansearbeider, der media omtalte 

handlinger og unnlatelser av å handle i Sofienbergparken, se Rt. 2014 s. 152.  

En uregulert adgang til film og lyd opptak kan skape stor grad av utrygghet for helsepersonell 

og som kan påvirke både helsepersonellets yrkesutøvelse og dialogen med pasient og bruker.  

Et femte utgangspunkt er at hensynet til eiendomsrådighet kan ha betydning for utvalgets 

vurderinger. Ved private legetjenester kan eiendomsrådigheter ha stor betydning, mens det 

ved offentlige helsetilbud kan ha mindre betydning. Private virksomheter kan selv sette 

retningslinjer for sine besøkende, herunder retningslinjer for filming i lokalene. På samme 

måte som andre private virksomheter, må også privatpraktiserende leger kunne avgjøre i 

hvilken grad de vil tillate pasienter å gjøre opptak i sine lokaler. Etter Legeforeningens syn 

må dette klart gjelde for de leger som driver uten noen som helst offentlig støtte, de såkalte 

helprivate legevirksomhetene. Også fastleger og avtalespesialister som driver sin egen 

næringsdrift i private lokaler må i kraft av eiendomsretten kunne legge føringer på pasientens 

opptreden innenfor virksomheten.    

3. Nærmere om reguleringer av helsetjenesten av betydning for regulering 

av åpenhet 

I denne uttalelsen utdypes befolkningens og pasientens rettigheter og hvordan disse 

rettighetene korresponderer med legers, helsevirksomheter og statens forpliktelser. Hvilke 



 

 

problemstillinger som dominerer og hvordan hensynene må avveies, vil kunne variere 

mellom de ulike tjenesteyterne. Legeforeningen vil understreke behovet for konkrete 

vurderinger. 

Helsetjenestene er hovedsakelig inndelt i to nivåer: primær- og spesialisthelsetjenesten.
2
  

Legetjenester i kommunene reguleres av helse- og omsorgstjenesteloven.
3
 Lovens  § 3-1 jf. § 

4-1, innebærer at kommunene skal tilby personer som oppholder seg i kommunen 

nødvendige og forsvarlige tjenester og det stilles flere krav til hvordan disse tjenestene skal 

organiseres og tilbys. Kommunene er pålagt å organisere en fastlegeordning og en rekke 

andre tjenester regnet opp i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1. I kommunen er det i tillegg 

til fastlegepraksis, leger i helsestasjon, sykehjem, legevakt og som arbeider med 

samfunnsmedisin. Spørsmål om bilde- og lydopptak er særlig aktuelt i klinisk virksomhet og 

institusjoner. 

Spesialisthelsetjenesteloven regulerer helsetjenester staten gjennom de regionale helseforetak 

skal «sørge for», jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a.
4
 Spesialisthelsetjenester som er 

regulert av loven omfatter helseforetak regulert av helseforetaksloven, for eksempel private 

sykehus og spesialistlegepraksis som har avtale med det regionale helseforetaket. 

Spesialisthelsetjenester omfatter sykehustjenester, akuttmedisinsk bistand, medisinsk 

nødmeldetjeneste, luftambulansetjeneste og ambulansetjeneste med bil og eventuelt båt, og 

tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet.  

 

Avtalespesialister tilbyr spesialisthelsehjelp gjennom avtaler med de regionale 

helseforetakene og driver privat virksomhet.   

 

Pliktene for kommunene og spesialisthelsetjenesten omfatter et helse- og omsorgstilbud til 

alle pasient- og brukergrupper, blant annet personer med somatisk eller psykisk sykdom, 

skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne, og med 

varierende grad av evne til å kunne samtykke og ivareta egne interesser. Det begrunner at 

helsepersonell og helsevirksomheter er pålagt et omsorgsansvar og ivaretakelsesansvar som 

er formulert generelt, se helsepersonelloven § 4, og i tilknytning til spørsmål om 

samtykkekompetanse, se pasient – og brukerrettighetsloven §§ 4-3, 4-6 jf. §§ 4-1.
5
  

 

Det er en rekke lover som beskriver enkelte oppgaver i helsetjenesten, der lover som gir 

hjemmel for tvang kan ha særlig betydning når det gjelder plikter knyttet til konfidensialitet. 

Det gjelder smittevernloven og psykisk helsevernloven.
6
 I forbindelse med tvang øker 

pliktene for leger og annet helsepersonell til ivaretakelse av pasientens integritet.  

 

4. Tilretteleggingsplikten for helsepersonellets plikter 

 

Pasientens rettigheter er regulert av pasient- og brukerrettighetsloven og er i stor grad rettet 

mot helsepersonell, som har korresponderende plikter i helsepersonelloven.
7
 Legers rettslige 

                                                 
2
 Se Befring (2017).  

3
 Helse- og omsorgstjenesteloven av 24. juni 2011 nr. 30 (forkortes hol.).  

4
 Spesialisthelsetjenesteloven av 2. juli 1999 nr. 61 (forkortes shl.)  

5
 Pasient – og brukerrettighetsloven av 2. juli 1999 nr. 63 (forkortes pbrl.).  

6
 Smittevernloven av 5. august 1994 nr. 55. Psykisk helsevernloven av 2. juli 1999 nr. 62.  

7
 Helsepersonelloven av 2. juli 1999 nr. 64 (forkortes hpl.) 



 

 

ansvar i henhold til helsepersonelloven omfatter både plikter til forsvarlig og omsorgsfull 

hjelp, informasjon og hvordan ulike sider av pasienters integritet skal ivaretas.  

 

Dette personlige ansvaret vurderes i sammenheng med helsevirksomhetenes rettslige ansvar, 

formulert som et tilretteleggingsansvar i helsepersonelloven § 16, der det står:  

 

"§ 16.Organisering av virksomhet som yter helse- og omsorgstjenester 

Virksomhet som yter helse- og omsorgstjenester,
1
 skal organiseres slik at helsepersonellet

2
 blir i stand 

til å overholde sine lovpålagte plikter." 

  

Dette tilretteleggingsansvaret er også inntatt i spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 og helse- og 

omsorgstjenesteloven § 4-1 c.  

 

Tilretteleggingsplikten kan beskrives som en sammenkobling av pliktene til 

helsevirksomheter og helsepersonell, slik at helsevirksomhetene må innrette og organisere 

virksomhetene slik at helsepersonellet kan oppfylle blant annet pasientens rett til 

konfidensialitetsvern i pasient- og brukerrettighetsloven § 3-6, og plikten til å beholde taushet 

i helsepersonelloven § 21.   

 

Helsevirksomhetenes plikt til å tilrettelegge slik at helsepersonell kan oppfylle sine 

forpliktelser, jf. spesialisthelsetjenesteloven §§ 3-2 og helsepersonelloven § 16, innebærer 

krav til systemer som gjør det mulig å overholde taushetsplikten og å oppfylle pasientens rett 

til konfidensialitet, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 3-6, og forsvarlighetsplikten. Dette 

har betydning for hvordan helsevirksomhetene må forholde seg til spørsmål om film, foto og 

lydopptak.  

 

5. Nærmere om innholdet i taushetsplikten og retten til konfidensialitet 

 

Helsepersonelloven § 21 jf. pasientjournalloven § 15, pålegger alle helsearbeidere og andre 

som arbeider med pasientjournalen, en taushetsplikt – en plikt til å «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». 
8
  

 

Formålet med plikten er nærmere utdypet i lovens forarbeider og omfatter å «verne 

pasientens integritet og sikre befolkningens tillit til helsetjenesten og helsepersonell» og å 

«hindre at pasienter unnlater å oppsøke helsetjenesten ved behov for helsehjelp».
9
 Pasienten 

skal føle seg trygg på at de opplysninger som gis i forbindelse med helsehjelpen ikke nyttes i 

andre sammenhenger.  

 

Taushetsplikten skal ivareta mer enn den enkeltes integritetsvern. Den skal også ivareta 

fellesskapets interesser ved at personer som er syke eller smittet oppsøker helsetjenesten, 

avgir opplysninger om egen helse og aksepterer å gjennomføre undersøkelser som kan føre til 

at sensitive opplysninger innhentes.  

 

Taushetsplikten for leger ligger til grunn for både et vitneforbud i rettsprosesser og et 

beslagsforbud i straffeprosesser, jf. henholdsvis tvisteloven § 22-5 og straffeprosessloven § 

119. I straffesaker beskrives forbudet som et bevisforbud og bevisfritak, og er en hindring for 

                                                 
8
  Se Lars Duvaland kap. 5 i Befring, Kjelland og Syse: Sentrale helserettslige emner. Gyldendal, 2016.  

9
 Se lovens forarbeider: Ot. prp. nr. 13 (1998-1999) s. 277  



 

 

å benytte både muntlige og skriftlige pasientopplysninger, for eksempel en pasientjournal. 

Helsepersonells taushetsplikt gjelder også overfor politiet og andre nødetater med mindre det 

foreligger tilnærmet nødrett, se helsepersonelloven § 31, formulert som en avvergelsesplikt 

som inntrer når det er «nødvendig for å avverge alvorlig skade på person eller eiendom».  

 

Pasientens rett til konfidensialitet, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 3-6, korresponderer 

med helsepersonells taushetsplikt, og omfatter å «føle seg trygg på at de opplysninger som 

gis i forbindelse med helsehjelpen ikke nyttes i andre sammenhenger».
10

 Taushetsplikten 

innebærer at helsepersonell «skal hindre» at andre får tilgang til opplysninger som er omfattet 

av plikten, jf. helsepersonelloven § 21. Det innebærer at kilder som kan gi informasjon 

omfattet av taushetsplikten, omfattes av plikten, og krav om årvåkenhet med hensyn til 

hvordan opplysninger kan bli tilgjengelig for andre. I lovens forarbeider er det presisert at 

taushetsplikten stiller krav til hvordan opplysninger dokumenteres og lagres, og at 

helsepersonell skal redusere risikoen for at uvedkommende får tilgang til taushetsbelagt 

informasjon.
11

  

 

At plikten innebærer aktivitet fremgår av ordlyden og forarbeidende, og ble lagt til grunn av 

Høyesterett i Rt-2013-1442 (narkotikapose).
12

 Politiet hadde gitt uttrykk for at de ville vite 

pasientens (poseeierens) identitet, og at det var aktuelt å gjennomføre en DNA-analyse av 

posen for å bringe dette på det rene. Legen gned posen mellom hendene for å umuliggjøre en 

slik analyse og ble ilagt et forelegg for å ha ødelagt mulig bevismateriale. Legen ble 

imidlertid frifunnet for Høyesterett. Høyesterett la avgjørende vekt på legens taushetsplikt, 

nærmere bestemt plikten til å hindre at opplysninger videreformidles, noe som kan føre til en 

plikt til å ødelegge bevis.  

 

Taushetsplikten er et fundament for tillit mellom befolkningen og helsetjenesten, og mellom 

pasient og lege, og dermed også for mulighetene for å oppnå god og forsvarlig helsehjelp. 

Dersom pasienten ikke har tillit til at informasjon som deles med legen er helt konfidensiell, 

vil dette kunne være til hinder for at avgjørende og kritisk informasjon blir gitt til legen.  

 

På generelt grunnlag mener Legeforeningen det er vanskelig å se hvordan helsepersonell skal 

kunne ivareta sin plikt til å hindre at taushetsbelagte helseopplysninger videreformidles, 

dersom pasienter og pårørende gis fri tilgang til å gjøre opptak i alle deler av helsetjenesten. 

Det vil representere en kontinuerlig risiko for at informasjon om andre pasienter tilflyter 

uvedkommende.    

 

6. Samtykke fra pasienten  

 

Den lovbestemte taushetsplikten for helsepersonell kan kun oppheves med lov. I 

helsepersonelloven og i andre lover, er det flere unntak fra taushetsplikten. Unntak fra 

taushetsplikten som for eksempel samtykke etter helsepersonelloven § 22, der det står:  

 
"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. Et 

                                                 
10

 Ot.prp. nr. 13 (1998–1999) s. 227. 
11

 Ot. prp. nr. 13 (1998-1999), kap. 26.  
12

 Politiet hadde blitt rutinemessig tilkalt av sykehuset for å ta hånd om en brukerdose narkotika funnet på en 

bevisstløs pasient. Politiet hadde gitt uttrykk for at de ville vite pasientens identitet, herunder at det var aktuelt å 

gjennomføre en DNA-analyse av posen for å bringe dette på det rene.  

https://lovdata.no/pro/
https://lovdata.no/pro/#reference/forarbeid/otprp-13-199899/s227


 

 
forsikringsselskap kan likevel ikke få adgang eller kjennskap til opplysninger som den opplysningene 

direkte gjelder, kan nektes innsyn i etter pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1 annet ledd. 

For personer under 16 år gjelder reglene i pasient- og brukerrettighetsloven § 4-4 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 pasient- og brukerrettighetsloven § 3-3 annet ledd, kan nærmeste pårørende
2
 gi samtykke etter første 

ledd." 

 

Samtykke fra pasienten kan frita legen fra taushetsplikt, herunder aktivitetsplikt, når det 

gjelder lyd- og bildeopptak av helsetjenesten som ytes.  

 

I praksis kan det være vanskelig å vite om pasienten har forstått innholdet og betydningen av 

informasjon som ligger til grunn for samtykke. I en sak for Høyesterett ble pasienten i ettertid 

tilkjent erstatning som følge av usikkerhet om samtykket til filming, se Rt. 2006 s.799.  

 

Høyesterett la til grunn at en lege ved Rikshospitalet hadde formidlet taushetsbelagt 

informasjon om en pasient med en genetisk betinget sykdom til et TV-team som laget et 

innslag om forsikringsselskapers bruk av geninformasjon. Høyesterett mente at dialogen med 

pasienten var utilstrekkelig for å kunne konkludere med at pasienten hadde avgitt informert 

samtykke, og at legen ikke kunne bygge på et slikt samtykke. Det ble konkludert med at 

opptaket var brudd på taushetsplikten og en krenkelse av privatlivets fred som ga grunnlag 

for oppreisning.  

 

I den aktuelle saken var det klart at pasienten hadde gitt sin tillatelse til å få besøk av 

statsministeren og helseministeren og at han var kjent med at tilstedeværelsen av TV. Men 

ikke at hans personlige opplysninger ble avslørt.   

 

Det ble lagt til grunn at formidling av informasjon til media må bygge på en tillatelse fra 

pasienten og at det ikke forelå. Et muntlig samtykke er like bindende som et skriftlig, men det 

må være klart at samtykke er avgitt, se lovens forarbeider der samtykkekravet omtalt, 

Ot.prp.nr.13 (1998-1999) s. 86. Gyldighet av samtykket bygger på at pasienten må forstå hva 

samtykket innebærer og hvor stor spredning opplysningene vil få: hvilke opplysninger det vil 

være aktuelt å videreformidle, hvem som skal få opplysningene og hva samtykket skal brukes 

til. Samtykket kan når som helst, helt eller delvis, trekkes tilbake.  

 

Når pasienter mottar helsehjelp kan det være usikkerhet om pasientens evne til å forstå 

informasjon og til å samtykke. En utfordring er at informasjon kan tolkes ulikt, for eksempel 

om risiko knyttet til sosiale medier.  

 

Selv om en pasient har samtykket til opptak kan samtykket være situasjonsbetinget, og 

pasienten selv kan ha dårlige forutsetninger for å se rekkevidden av en spredning av 

informasjon om egen helse til tredjepart. I en slik situasjon vil det være ekstra krevende å 

delta som helsepersonell, hvor man både har ansvar for å respektere pasientens autonomi, 

samtidig som man sitter på den faglige kompetansen og oversikten over hva situasjonen kan 

innebære for pasienten. Fra legens ståsted er det derfor ønskelig med restriktive regler for 

opptak etc., særlig der hvor det helsemessige har en akutt karakter, eller det er emosjonelt 

ladet innhold som tas opp.  

 

Et viktig spørsmål er hvordan man kan sikre pasientene en angrerett og en sikkerhet for at det 

ikke finnes kopier. 
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7. Behandling av barn 

 

Legeforeningen vil også peke på at det oppstår vanskelige situasjoner knyttet til opptak av 

barn.  

 

Dersom barnas krav på fortrolighet og taushet skal settes til side, må som utgangspunkt begge 

foreldre
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 samtykke til dette. I mange tilfeller vil imidlertid lyd- og bildeopptak være en 

spontan handling, som det vil være umulig for legen å stanse i påvente av å innhente barnets 

synspunkter og ev samtykke fra den/de foreldre som ikke er tilstede sammen med barnet. 

Legeforeningen ser med bekymring på hvordan helsepersonells ansvar og plikt til å verne om 

helseopplysningene til barnet, blir utfordret dersom lyd- og bildeopptak i helsetjenesten 

skulle være en ubetinget rettighet som tilligger den enkelte.  I praksis er ethvert opptak av 

barn særlig utfordrende. Dette gjelder også hvor samtykke har vært gitt av foresatte, men 

hvor barnet senere kan reagere hvis opptak gjøres tilgjengelig for en tredje part. Det synes 

generelt vanskelig å kunne akseptere samtykke på vegne av barn, i langt de fleste tilfeller der 

personlige helsespørsmål kan nå ut til en tredjeperson. 

 

Barn har etter Grunnloven § 104 rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og deres 

mening skal tillegges vekt i overensstemmelse med deres alder og utvikling, jf også pasient- 

og brukerrettighetsloven. Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste 

være et grunnleggende hensyn. Barn har rett til vern om sin personlige integritet. Statens 

myndigheter skal legge forholdene til rette for barnets utvikling.   

 

Leger og annet helsepersonell vil i noen situasjoner være pålagt å sette barnets hensyn foran 

foreldres ønsker og interesser da barn har krav på forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp, selv 

om foreldre ønsker helsehjelp eller andre inngrep som er i strid med barnets interesser.  
 

Etter Legeforeningens vurdering er det særskilte behov for å regulere barnets interesser når 

det er kollisjon med foreldres atferd.   

 

8. Forsvarlighet og plikt til omsorgsfull hjelp, hpl. § 4 

Helsepersonelloven § 4, spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 og helse- og omsorgstjenesteloven 

§ 4-1 fastsetter en plikt for helsepersonell og helseforetak til å yte forsvarlig og 

«omsorgsfull» helsehjelp til pasientene. Det innebærer ivaretakelse av ulike sider av 

integritetsvernet.  

Dersom filming og fotografering forstyrrer arbeidet eller er til skade for pasientene, kan dette 

begrunne en begrensning i adgangen. I verste fall kan filming og fotografering utgjøre en 

risiko for pasientsikkerheten. Psykisk helsevernloven § 4-5 og forskrift om rettigheter og 

tvang i rusinstitusjon § 7 gir adgang til å begrense pasientenes eller brukernes forbindelse 

med omverdenen. 

 

Legeforeningen vil understreke at det er viktig med åpenhet og informasjon i dialogen 

mellom legen og pasienten, noe som er regulert av helsepersonelloven § 10 jf. pasient- og 

brukerrettighetsloven § 3-2. Avtalte opptak kan være et ledd i helsehjelpen slik at pasienten 

har dokumentasjon som kan benyttes for å huske hva som er uttalt, og for økt forståelse, ev. 
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 Forutsatt delt foreldreansvar  



 

 

med hjelp av andre. Vi ser også at muligheten til å gjøre opptak kan bidra til større opplevd 

likeverdighet mellom pasient og behandler og etterprøvbar dokumentasjon. Også 

helsepersonellet kan oppleve det positivt at arbeidet som foregår synliggjøres. 

Samtidig må det kunne antas at opptak under en konsultasjon, uten at dette er avtalt, kan føre 

til at pasienten får en mindre åpen og ærlig dialog i risiko for hvordan denne kan misbrukes 

til andre formål. Ikke avtalte opptak kan dessuten være forstyrrende for mulighetene til 

nødvendig dialog. Selve helsehjelpen og muligheten for omsorgsfull hjelp kan dermed 

svekkes. I ytterste konsekvens kan opptak under konsultasjonen føre til at helsehjelpen blir så 

forringet at plikten til å yte forsvarlig helsehjelp ikke oppfylles. 

Legeforeningen frykter videre at en visshet hos legen om at alt kan tas opp av pasienten, vil 

gjøre legen mer tilbakeholden i å gi enkle råd på ekstra problemstillinger pasienten tar opp. 

Filming og lydopptak vil kunne medføre strammere rammer for konsultasjonen, noe som er 

uheldig for pasienten. Noen problemstillinger er utenfor hva det finnes klare medisinske råd 

for og det gis da allment aksepterte råd basert på erfaring og intuisjon. Hvis legen i økende 

grad risikerer at slike råd etterprøves eller spres utenfor sin kontekst, er det nærliggende at 

legen vil unngå å gi disse rådene. 

Ikke avtalte opptak kan føre til at leger opplever ytterligere trusler i behandlerrelasjonen. 

Trusler er allerede en stor utfordring. Det kan være trusler som følge av en pasient ikke får 

sykemelding, resept på vanedannende legemidler, henvisning eller sykemelding. Film og 

lydopptak kan benyttes for å presse leger.  

I akutte situasjoner kan lyd- og bildeopptak virke forstyrrende, særlig der helsepersonellet må 

ty til utradisjonelle metoder for å berge liv. En adgang til opptak vil kunne føre til mer 

defensiv medisin på bekostning av den enkelte pasient, og at helsepersonells fokus blir å 

beskytte seg selv.    

9. Statens ansvar 

 

Staten skal både tilrettelegge for forsvarlig og nødvendig helsehjelp og for ivaretakelse av 

andre sider av pasientens integritetsvern.  

 

Det kan vises til at Finland ble dømt for å ha krenket retten til beskyttelse av privatlivet 

gjennom at journalopplysningene ikke var tilstrekkelig beskyttet, se I mot Finland. 

Application no. 20511/03.  

  

Saken var opprettet etter klage fra en pasient som hadde mottatt behandling for hivsmitte ved 

et sykehus hun selv jobbet ved. Pasienten hevdet at journalen hennes lå tilgjengelig for flere 

ved sykehuset. EMD la til grunn at det ikke er nødvendig å påvise en krenkelse, slik finske 

domstoler forutsatte, og at det er tilstrekkelig at journalopplysninger lå tilgjengelig for andre 

ansatte ved sykehuset.  

 

Det er viktig å merke seg at i denne saken var det ikke nødvendig at det ble påvist krenkelser. 

Det var tilstrekkelig at staten ikke hadde sørget for et tilstrekkelig integritetsvern. EMD 

forutsetter at staten tar ansvar for mer enn lovgivning for å beskytte helseopplysninger.  

 



 

 

10.  Oppsummering  

 

Vi har i dette notatet trukket frem viktige utgangspunkter og aktuelle vurderingstemaer når 

det skal tas stilling til adgangen til lyd- og filmopptak i helsetjenesten.  Begrensninger i å 

kunne filme eller å gjøre opptak i helsetjenesten kan særlig utledes av: 

   

- Taushetsplikten og retten til konfidensialitet  

- Plikten til forsvarlig og omsorgsfull hjelp 

- Tilretteleggingsplikten for staten og for helsevirksomheter 

- Eiendomsretten (som primært fremheves for selvstendig næringsdrivende) 

Pasienters konfidensialitetsvern og taushetsplikten, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 3-6 

jf. helsepersonelloven § 21 og pasientjournalloven § 15, og pliktene til forsvarlig og 

omsorgsfull hjelp er en begrunnelse for at pasienter skal kunne motta helsehjelp uten at 

uvedkommende får informasjon eller at det lages reportasjer der pasienter filmes. Hensynet 

til pasienter kan avskjære ikke bare media, men også for eksempel pårørende, fra å gjøre 

ulike former for opptak.  

Plikten til å yte omsorgsfull og forsvarlig hjelp og faren for at lyd- og bildeopptak påvirker 

utførelsen av helsepersonells arbeid i negativ retning, begrunner begrensninger i adgangen til 

å gjøre film- og lydopptak i helsevirksomheter. Etter Legeforeningens vurdering vil filming 

og fotografering i gitte situasjoner kunne virke så forstyrrende at det utgjør en risiko for 

pasientsikkerheten.  

 

Legeforeningen mener at pliktene for staten, helsevirksomheter og helsepersonell, omfatter at 

risikoen for krenkelser skal reduseres, og kan omtales som et «føre var» prinsipp. Dette 

prinsippet kan i seg selv være tilstrekkelig for å regulere adgangen til å gjøre opptak i 

helsevirksomheter.   

 

Lyd- og bildeopptak som ikke inngår som del av helsehjelpen kan i visse situasjoner være en 

krenkelse av helsepersonellets integritet og privatliv, avhengig av begrunnelsen for opptaket, 

hvordan opptaket gjøres og hvordan det benyttes.   

 

Legeforeningen anser at opptak av selve konsultasjonen som hovedregel bør baseres på en 

avtale mellom pasienten/ev. pasientens pårørende og helsepersonellet, selv om det kan tenkes 

grunner til at det kan gjøres opptak uten slik avtale, for eksempel ved mistillit til den 

helsehjelpen som gis. Ved inngåelsen av en slik avtale bør hensikten med 

opptak/dokumentasjonen også dokumenteres. Dersom materialet skal brukes av pasienten i 

ettertid, bør helsepersonellet gis anledning til å gjennomgå dette i forkant.   

 

Det kan være nødvendig å forby filming og ev andre opptaksformer innenfor 

helsevirksomheten i lokaler der andre pasienter oppholder seg, for å redusere risiko for at 

deres vern av privatlivet blir krenket. Det vises i denne forbindelse til virksomhetens 

tilretteleggingsansvar, herunder aktivitetsplikten om å hindre at uvedkommende kan 

identifisere pasienter og pasientopplysninger. Denne begrunnelsen gjelder ikke dersom de 

aktuelle pasienter har gitt samtykke til filming eller opptak.  
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