Kurs i samfunnsmedisin – Helserett og saksbehandling
Kurs E 5.-8. november 2018
Stavanger, Thon Hotel Maritim
Program (Pausene er ikke skrevet inn, men omtrent hver 45 min skal vi ha pause, alle
hjelper til å minne om det. Slutt kl. 17.00 alle dager unntatt torsdag.)

Mandag 5. november 2018
09.00 Helsetjenesten og helseforvaltning – utviklingstrekk

Geir Sverre Braut

10.30 Juridisk tenkemåte og metode, møtet mellom helsefag og juss

Olav Molven

12.00 Lunsjpause
13.00 Lovverket, helserettslige hovedprinsipper og helserettslig regulering

Olav Molven

14.00 Rett til helse- og omsorgstjenester

Olav Molven

15.30 Kaffepause
16.00 Sosiale tjenester og barneverntjenester

Olav Molven

Tirsdag 6. november 2018
08.30 Taushetsplikt og samarbeid

Olav Molven

09.30 Forsvarlighetskravet

Olav Molven

12.00 Lunsjpause
13.00 Retten til erstatning. NPE.

Olav Molven

15.00 Styringsrett, ytringsfrihet og lojalitetsplikt, (inkl. gruppearbeid ¾ t)

Olav Molven

14.30 Pårørenderollen

Olav Molven

15.30 Kaffepause
16.00 Juss og etikk. Menneskerettigheter

Olav Molven

Onsdag 7. november 2018
08.30 Saksbehandling og forvaltningsrett

Hanne Murstad

12.00 Lunsjpause
13.00 Saksbehandling og forvaltningsrett

Hanne Murstad

15.30 Kaffepause
16.00 Offentlighet. Offentlighetsloven

Hanne Murstad

Torsdag 8. november 2018
08.30 Vergemålsordningen

Ikke avklart

10.00 Meldeplikter

Paul Grude

11.00 Tvang i somatikken og psykiatrien

Paul Grude

12.00 Lunsjpause
13.00 Kommunikasjon; informasjon, medvirkning
Selvbestemmelsesrett/informert samtykke

Paul Grude

14.00 Dokumentasjon og innsyn
Klagerett. Klagerett og tilsyn.
15.00 Oppsummering

Paul Grude
Geir Sverre Braut

15.15 Slutt
Anbefalt litteratur
Molven, Olav. Helse og jus. 8. utgave. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 2015.
Hjemmearbeid før kurset
Ta utgangspunkt i en praktisk problemstilling fra egen virksomhet der det skal fattes en beslutning, i
form av et forvaltningsvedtak eller en konkret avgjørelse om utførelse av en handling, som krever
både medisinsk avveininger og forankring i krav i lovgivningen. Aktuelle emner kan f.eks. hentes fra
tildeling av helsetjenester, bruk av tvangsmidler, miljørettet helsevern, smittevern, klager på
mottatte/tildelte tjenester eller andre forhold som du må håndtere i ditt arbeid.
Gjør kort rede for hva saken dreier seg om. (Unngå beskrivelser som kan identifisere personer.)
Beskriv de medisinske forholdene som må håndteres. Referer de aktuelle lovbestemmelsene og gi en
vurdering av hvilke handlingsmuligheter som lovgivningen åpner opp for. Beskriv til slutt et forslag til
vedtak (dersom forvaltningssak) med begrunnelse, eller argumenter for det handlingsvalget som du
vil foretrekke i praksis.
Oppgaven skal besvares skriftlig, 3-4 sider maskinskrevet kan være et passende omfang å sikte seg
inn på. Skal sendes til kursleder (gsb@sus.no) senest 21. oktober 2018.
Arbeidet med oppgaven forutsetter 10 timers arbeid.

