KURS E: HELSERETT OG SAKSBEHANDLING
Kurset legges opp som en kombinasjon mellom e-læring, skriftlig innleveringsoppgave og en
seminarbasert kurssamling.
Kursleder: Geir Sverre Braut, e-post: geir.sverre.braut@sus.no
Teknisk arrangør: Norsk samfunnsmedisinsk forening, e-post: kurs.norsam@gmail.com

Gjennomføring
1. Oppstartmøte (digitalt): mandag 25.1.2021 kl 1100-1230 (ca 2 kurstimer)
Introduksjon og gjennomgang av kursopplegget og program. Invitasjon til digitalt møte sendes ut
(Zoom).
2. Individuelle forberedelser (forventet tidsbruk ca 18 kurstimer)
Gjennomføre introkurset til Tilsynsskolen (e-læring) som gir grunnleggende innføring i
saksbehandling, behandling av klager og tilsynssaker og tilsynsmyndighetens ansvar og oppgaver.
3. Hjemmearbeid og skriftlig innlevering (forventet tidsbruk ca 10 kurstimer)
Oppgaven er allerede utført av de fleste som var påmeldt kurset i november 2020
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 i løpet av onsdag 31. mars 2021. Arbeidet med
oppgaven forutsetter 10 timers arbeid.
4. Kurssamling 2 dager (ca 15 kurstimer)
To dagers kurssamling. Forelesninger, gruppearbeid, deltakeraktiviserende undervisning. Detaljert
program vil foreligge til samlingen. Kurssamlingen gjennomføres på Thon Hotel Stavanger.
Kurssamlingen gjennomføres i delt gruppe (inntil 25 deltakere) og man deltar bare på et av
alternativene:
- mandag 26.4 - tirsdag 27.4
- mandag 3.5 - tirsdag 4.5

Omfang
Kurset er normert til 45 kurstimer. Kurssamlingen utgjør ca 15 kurstimer. Forventet tidsbruk til
forberedelser og e-læring vil være ca 30 timer, og skal være gjennomført før kurssamlingen.
Deltakerne må sette av tilstrekkelig tid til dette, og avklare med arbeidsgiver dersom det skal
gjennomføres i arbeidstiden.

Alternativ gjennomføring
Dersom pandemisituasjonen tilsier begrensninger og restriksjoner med hensyn til reisevirksomhet og
arrangementer, vil kurssamlingen bli tilpasset digital gjennomføring. Kurset blir ikke avlyst.
Situasjonen vurderes fortløpende av arrangør og deltakerne holdes oppdatert.
Deltakerne anbefales å avvente bestilling av reise til kursgjennomføring og deltakelse er bekreftet,
eventuelt bestille reise som kan refunderes.

Læringsmål
Kurs E er koblet til følgende læringsmål i ny spesialistutdanning
Spes/LM- LM ID
kode

TEMA/OMRÅDE

LÆRINGSMÅL

SAM

001

Saksbehandling

Ha god kunnskap om lovverket som regulerer offentlig
saksbehandling.

SAM

002

Saksbehandling

Ha god kunnskap om lovverket som regulerer tvang innen
psykisk og somatisk helse.

SAM

005

Råd og veiledning

Ha god kunnskap om lover og forskrifter som har betydning i
samfunnsmedisinsk arbeid.

SAM

036

Helseberedskap, smittevern og
miljørettet helsevern

Ha god kunnskap om lovgrunnlaget og andre styrende
dokumenter for smittevernarbeidet.

Noen av læringsmålene dekkes også av andre kurs.

Anbefalt litteratur
Molven, Olav. Helse og jus. 9. utgave. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 2019.

