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1 Innledning 

1.1 Tema og problemstilling 

Temaet for denne avhandlingen er helseopplysninger ved ansettelse. I forbindelse med 

ansettelse av en ny arbeidstaker har arbeidsgiver behov for en del informasjon om den 

enkelte arbeidssøker. Hvor mye og hvilken type informasjon arbeidsgiver har behov for, 

vil variere med den enkelte stilling. For noen stillinger vil det være aktuelt å innhente 

opplysninger om arbeidssøkers helse. Det kan være at arbeidsgiver allerede i 

utlysningen informerer om at det i forbindelse med ansettelsen vil bli innhentet slike 

opplysninger, eller det kan hende arbeidsgiver spør søkeren om helsemessige forhold 

under et intervju. Det kan også være at arbeidsgiver i forbindelse med referansesjekk 

hos en tidligere arbeidsgiver spør om søkeren hadde et høyt sykefravær eller andre 

helseproblemer som gjorde at vedkommende ikke utførte arbeidet på en tilfredsstillende 

måte. For noen stillinger kan det til og med være aktuelt for arbeidsgiver å kreve at 

arbeidssøker gjennomgår en medisinsk undersøkelse, og i noen tilfeller også at søkeren 

på bakgrunn av denne innehar en helseattest som gjennom regelmessige 

helseundersøkelser må fornyes for å kunne fortsette i stillingen.    

 

Det er særlig tre overordnede problemstillinger som er interessante og som tas opp i 

denne avhandlingen. Den første hovedproblemstillingen er i hvilken utstrekning 

arbeidsgiver kan innhente helseopplysninger og kreve helseundersøkelser fra 

arbeidssøkere i forbindelse med ansettelse. Den andre er om arbeidsgiver kan legge 

vekt på de opplysninger som fremkommer om arbeidssøkers helse, ved valg av ny 

arbeidstaker. Den tredje hovedproblemstillingen er hvorvidt arbeidsgiver har adgang til 

å behandle opplysningene etter reglene om behandling av personopplysninger. 

 

Problemstillingene er i utgangspunktet ulike rettsspørsmål som kan behandles 

selvstendig og uavhengig av hverandre. Samtidig er det en nær indre sammenheng 

mellom dem, slik at det er naturlig å behandle alle tre i avhandlingen. Arbeidsgiver 

ønsker jo å innhente opplysninger om arbeidssøker for å kunne ha et best mulig 
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grunnlag for den avveining som må foretas i valget mellom flere arbeidssøkere. Videre 

kan det bli nærmest uinteressant at arbeidsgiver har adgang til å innhente 

helseopplysninger og kreve helseundersøkelser etter arbeidsrettslige regler, dersom 

opplysningene ikke kan brukes eller behandles etter personvernrettslige regler. 

 

1.2 Ulike behov og hensyn på arbeidsgiver- og arbeidssøkersiden 

En rettslig adgang for arbeidsgiver til å kreve helseopplysninger og helseundersøkelser 

av en arbeidssøker utgjør et inngrep i søkerens personlige integritet. Helse og sykdom 

hører til menneskets mest sensitive områder. Et slikt inngrep må begrunnes i et 

dokumentert behov for å ivareta legitime hensyn som vurderes som tungtveiende nok i 

det enkelte tilfellet.
1
 For å kunne foreta de konkrete avveiningene, er det viktig å forstå 

de ulike behov og hensyn både på arbeidsgiver- og arbeidssøkersiden. 

  

Restriksjoner på innhenting og bruk av helseopplysninger er et inngrep i arbeidsgivers 

ansettelsesfrihet og friheten til å tilrettelegge arbeidet på en måte som sikrer 

virksomhetens produktivitet og lønnsomhet.
2
 Arbeidsgiver vil kunne ha behov for 

helseopplysninger for å vurdere om søkeren er «skikket» til arbeidet. Arbeidsgiver skal 

prøve å ansette rett person til rett jobb, og har dermed interesse av å unngå en 

feilansettelse. Arbeidsgiver er pålagt å opprettholde et forsvarlig arbeidsmiljø, og vil 

kunne ha behov for helseopplysninger for å vurdere om arbeidsmiljømessige tiltak og 

konkrete tilpasninger av arbeidsplassen må iverksettes for den aktuelle arbeidssøkeren.
3
 

 

For arbeidssøkeren utgjør, som nevnt, en adgang for arbeidsgiver til å innhente, bruke 

og oppbevare helseopplysninger et inngrep i søkerens integritet og personvern. Den 

personlige integriteten består både av retten til å bestemme over seg selv, og av retten til 

å bestemme over opplysninger om seg selv.
4
 Det som særlig kan være problematisk i en 

ansettelsessituasjon, er det ulike styrkeforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidssøker. 

Arbeidsgiver har en stilling som arbeidssøker ønsker, og i denne ulike styrkesituasjonen 

                                                 

1
  NOU 2001: 4 punkt 3.1.1 og innledningen til kapittel 9. 

2
  NOU 2001: 4 punkt 3.1.1.  

3
  NOU 2001: 4 punkt 9.1.2. 

4
  NOU 2001: 4 punkt 9.1.1.1. 
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er det behov for å beskytte arbeidssøker mot å gi etter for ulovlige spørsmål eller krav 

fra arbeidsgiver.
5
 For arbeidssøker handler det ofte om å få tilgang til arbeidslivet og en 

trygg og interessant jobb.
6
 Når det gjelder avgivelse av helseopplysninger, har 

arbeidssøker på den ene side interesse av å ikke settes til arbeid som er farlig for 

vedkommende. På dette punktet kan det altså være sammenfall med arbeidsgivers 

interesser.
7
 På den annen side ønsker ikke arbeidssøker at irrelevante helseopplysninger 

skal tillegges vekt ved ansettelsesvurderingen.
8
 Det er behov for å hindre at 

opplysningene og resultatene av undersøkelsene brukes som grunnlag for å sortere ut 

arbeidssøkere på en urimelig måte.
9
 

 

De hensyn som på arbeidsgiversiden kan begrunne innhenting av helseopplysninger og 

avkreving av helseundersøkelser, må veie klart tyngre enn den krenkelse som 

arbeidssøkeren eventuelt utsettes for.
10

 Grunnen til dette er at innhenting og behandling 

av slike opplysninger utgjør et inngrep i søkerens personlige sfære, i en situasjon hvor 

denne står i et avhengighetsforhold til den potensielle arbeidsgiveren. Hvor inngripende 

krenkelsen overfor søkeren er, vil variere ettersom det er tale om ett enkelt spørsmål om 

for eksempel tidligere sykefravær, en rekke mer inngripende spørsmål rundt søkerens 

tidligere, nåværende og antatt fremtidig helsesituasjon, eller iverksettelse av en 

medisinsk undersøkelse av søkeren. De hensyn som kan begrunne et inngrep i 

arbeidssøkerens integritet og personvern, kan for det første være hensynet til sikkerhet 

og et forsvarlig arbeidsmiljø. Dette kan være enten av hensyn til arbeidssøkerens egen 

sikkerhet og helse. Eller det kan være av hensyn til eventuelle arbeidskollegers 

sikkerhet og helse, eller også av hensyn til samfunnet generelt.
11

 For det andre kan 

økonomiske hensyn på arbeidsgivers side begrunne inngrep i arbeidssøkerens integritet 

og personvern.
12

 Her er det imidlertid spesielt viktig igjen å påpeke at de økonomiske 

                                                 

5
  Kjølaas 2010 s. 114-115. 

6
  Engelsrud 2009 s. 149. 

7
  NOU 2001: 4 punkt 3.1.1 og 9.1.1.2. 

8
  NOU 2001: 4 punkt 9.1.1.2. 

9
  Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 148. 

10
  NOU 2001: 4 punkt 9.7. 

11
  NOU 2001: 4 punkt 3.1.1. 

12
  NOU 2001: 4 punkt 9.5. 
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hensynene må være så tungtveiende at de kan forsvarliggjøre den krenkelse 

arbeidssøkeren blir utsatt for. 

 

For arbeidsgivers vurdering av arbeidssøkere og adgangen til å vektlegge 

helseopplysninger er formålsbestemmelsen i arbeidsmiljøloven (aml.)
13

 § 1-1 av 

betydning. Lovens formål er blant annet å bidra til et inkluderende arbeidsliv, jf. aml.  

§ 1-1 bokstav e. Viktige forutsetninger for et inkluderende arbeidsliv er at så mange 

som mulig skal kunne få tilgang til og delta i arbeidslivet i henhold til sine personlige 

forutsetninger. For å sikre dette er det viktig at arbeidssøkere ikke blir utsatt for 

utstøting og diskriminering ved ansettelse, og at arbeidsplasser tilrettelegges for 

personer med funksjonsnedsettelser.
14

  

 

I denne forbindelse kan også avtaleverket om inkluderende arbeidsliv nevnes. 

«Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv» ble første gang inngått 3. oktober 

2001 mellom regjeringen og partene i arbeidslivet. Avtalen er blitt fornyet flere ganger 

etter dette, og någjeldende avtale gjelder fra 1. mars 2010 til 31. desember 2013.
15

 

Avtalens overordnede mål er å «forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet 

og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall i arbeidslivet». Ett av de tre 

delmålene i avtalen er økt sysselsetting av personer med redusert arbeidsevne. En 

virksomhet kan velge å inngå «Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv»
16

 

med Arbeids- og velferdsetaten, og får da nyte godt av visse offentlige tilskudd og 

støtteordninger.
17

 

 

1.3 Noen rettskildebemerkninger 

Temaet preges av at det er forholdsvis nye lovregler på området. Den tidligere 

arbeidsmiljøloven av 1977
18

 inneholdt ingen regler om kontrolltiltak overfor verken 

arbeidssøkere eller arbeidstakere. Spørsmålene måtte løses med grunnlag i ulovfestede 

                                                 

13
  Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). 

14
  NOU 2004: 5 s. 141-142. 

15
  Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars 2010 – 31. desember 2013 (IA-avtalen). 

16
  Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv. Revidert versjon, Intensjonsavtale 2010-2013. 

17
  Eidsvaag 2009 s. 50. 

18
  Lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. 
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prinsipper om arbeidsgivers styringsrett og arbeidstakers lojalitetsplikt, den individuelle 

arbeidsavtale og tariffavtalene, sammen med lovfestede og ulovfestede regler om vern 

av den personlige integritet.
19

 Reglene om kontrolltiltak i aml. kapittel 9, deriblant 

reglene i §§ 9-3 og 9-4 om helseopplysninger og helseundersøkelser, var nye med 

arbeidsmiljøloven av 2005. De nye lovreglene er i hovedsak en kodifisering av tidligere 

ulovfestet rett og innebærer slik sett ingen vesentlige materielle endringer i 

rettstilstanden på området.
20

 Tidligere rettspraksis vil derfor fortsatt være relevant. 

 

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (dtl.)
21

 fra 2008 er en generell lov som skal 

sikre like muligheter for alle uavhengig av funksjonsevne og hindre diskriminering på 

grunn av nedsatt funksjonsevne. Et forbud mot diskriminering av arbeidssøkere på 

grunn av nedsatt funksjonsevne ble for første gang vedtatt i 2001 og hjemlet i den 

tidligere arbeidsmiljøloven av 1977. Forbudet ble videreført i arbeidsmiljøloven  

av 2005 kapittel 13. Den nye diskriminerings- og tilgjengelighetsloven innebar ingen 

store realitetsendringer på arbeidslivets område.
22

 I 2009 avga imidlertid 

Diskrimineringsutvalget sin utredning om en samlet diskrimineringslov, så det gjenstår 

å se hvor lenge nåværende lov blir gjeldende.
23

 

 

Personopplysningsloven (pol.)
24

 fra 2000 avløste personregisterloven av 1978
25

, og gir 

generelle bestemmelser om behandling av personopplysninger. Loven bygger på og 

gjennomfører EUs personverndirektiv,
26

 og gjennomfører i stor grad også Europarådets 

personvernkonvensjon.
27

 EU- domstolens avgjørelser om personverndirektivet vil 

                                                 

19
  NOU 2004: 5 s. 412. 

20
  Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 143 og Lenth 2011 s. 424. 

21
  Lov 20. juni 2008 nr. 42 om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne 

(diskriminerings- og tilgjengelighetsloven).  
22

  Eidsvaag 2009 s. 43-45. 
23

  Se NOU 2009: 14. 
24

  Lov 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). 
25

  Lov 9. juni 1978 nr. 48 om personregistre m.m. 
26

  Europaparlaments- og Rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer 

i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger 

(personverndirektivet). 
27

  Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, 

vedtatt av Europarådet 28. januar 1981. Jf. Schartum og Bygrave 2011 s. 111. 
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derfor kunne ha betydning for tolkningen av personopplysningsloven.
28

 Working Party 

on the Protection of Individuals with regard to the Processing of Personal Data  

(artikkel 29-gruppen) er et rådgivende organ opprettet i henhold til personverndirektivet 

som består av representanter fra nasjonale datatilsynsmyndigheter innenfor EØS-

området.
29

 Gruppen har utstedt en rekke uttalelser og rekommandasjoner, deriblant en 

uttalelse om behandling av personopplysinger i arbeidsforhold.
30

 

 

Helseregisterloven (hrl.)
31

 fra 2002 inneholder regler om behandling av 

helseopplysninger i helseforvaltningen og helsetjenesten når formålet med 

behandlingen er å gi helsehjelp eller gi kunnskap i tilknytning til visse administrative og 

forskningsmessige gjøremål. Loven bygger også på EUs personverndirektiv og følger 

langt på vei den begrepsbruk og systematikk som personopplysningsloven anvender.
32

 

Helseregisterloven er et sjeldent eksempel på at selve grunnstrukturen i et lovforslag ble 

endret av Stortinget under stortingsbehandlingen. Av denne grunn må 

odelstingsproposisjonen fra 1999-2000
33

 benyttes med større varsomhet enn vanlig i 

lovtolkingssaker.
34

 

 

Det foreligger lite høyesterettspraksis av relevans for temaet. Hvor stor bruk man bør 

gjøre av underrettspraksis og hvilken rettskildemessig vekt man bør legge på den, har 

vært gjenstand for diskusjon.
35

 Når det i avhandlingen vises til underrettspraksis, er det i 

hovedsak for å belyse stoffet med enkelte praktiske eksempler, men også for å se hen til 

hvilke momenter domstolene legger vekt på ved den konkrete avveiningen i det enkelte 

tilfellet. Av samme grunn vises det også til forvaltningspraksis enkelte steder i 

avhandlingen. Uttalelser fra Sivilombudsmannen er ikke rettslig bindende, men blir som 

regel akseptert av de forvaltningsorganer de er rettet til.
36

 

                                                 

28
  Se bl.a. Rt. 2011 s. 609 (SAS), Rt. 2010 s. 202 (Kystlink) og Rt. 2000 s. 1811 (Finanger I).  

29
  Schartum og Bygrave 2011 s. 98-99. 

30
  Opinion 8/2001 on the processing of personal data in the employment context, 5062/01, vedtatt 13. 

september 2001. 
31

  Lov 18. mai 2001 nr. 24 om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven). 
32

  Schartum og Bygrave 2011 s. 226. 
33

  Ot.prp. nr. 5 (1999-2000). 
34

  Boe 2008 note * i innledningen til kommentarene til helseregisterloven. 
35

  Se for eksempel Eckhoff og Helgesen 2001 s. 162. 
36

  Eckhoff og Helgesen 2001 s. 231. 
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Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK)
37

 art 8 og Den internasjonale 

konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (SP)
38

  art 17 inneholder regler om vern 

av privatliv. Begge konvensjonene gjelder som norsk lov etter menneskerettsloven
39

 § 2 

nr. 1 og 3, og skal ved motstrid gå foran bestemmelser i annen lovgivning, jf. § 3.  

EMK art 8 beskytter primært borgerne mot inngrep fra offentlige myndigheter, i den 

forstand at medlemsstatene har plikt til å avstå fra inngrep i retten til privatliv. Den 

europeiske menneskerettsdomstol (EMD) har imidlertid slått fast at medlemsstatene har 

en positiv forpliktelse til å sikre borgerne en viss grad av vern også overfor private 

rettssubjekter.
40

 Videre har EMD tolket begrepet «privatliv» slik at det også omfatter 

visse aktiviteter på arbeidsplassen.
41

 Urettmessig innhenting og behandling av 

helseopplysninger og urettmessige helseundersøkelser av arbeidssøker kan således 

innebære en krenkelse av retten til beskyttelse mot inngrep i privatlivet etter EMK art 8. 

Det foreligger to avgjørelser fra EMD om rusmiddeltesting av arbeidstakere, men disse 

er ikke av direkte relevans for temaet ettersom sakene gjaldt helseundersøkelser i 

arbeidsforhold.
42

 Relevant praksis etter SP synes ikke å foreligge. 

 

FNs verdenserklæring om menneskerettighetene
43

 art 2 inneholder et aksessorisk 

diskrimineringsforbud, i likhet med Den internasjonale konvensjonen om økonomiske, 

sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK)
44

 art 2 og SP art 2. I tillegg inneholder SP art 26 

et selvstendig diskrimineringsforbud. Funksjonsnedsettelse er ikke uttrykkelig nevnt 

som diskrimineringsgrunn i bestemmelsene, men antas å være omfattet.
45

 FNs 

                                                 

37
  Den europeiske menneskerettskonvensjon, vedtatt av Europarådet 4. november 1950. 

38
  Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, Generalforsamlingsresolusjon 

2200 A (XXI) av 16. desember 1966. 
39

  Lov 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett 

(menneskerettsloven). 
40

  Se bl.a. 8978/80 X and Y v. the Netherlands 26. mars 1985 og 59320/00 Von Hannover v. Germany 

24. juni 2004. 
41

  Se bl.a. 13710/88 Niemietz v. Germany 16. desember 1992, 20605/92 Halford v. the United Kingdom 

25. juni 1997 og 62617/00 Copland v. the United Kingdom 3. april 2007.  
42

  Se 46210/99 Inga-Lill Wretlund v. Sweden 9. mars 2004 og 58341/00 Hans Eigil Madsen v. Denmark 

7. november 2002. 
43

  Universal Declaration of Human Rights, Generalforsamlingsresolusjon 217 A (III) av 10. desember 

1948. 
44

  Den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, 

Generalforsamlingsresolusjon 2200 A (XXI) av 16. desember 1966. 
45

  Se Eidsvaag 2009 s. 65-68. 
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standardregler om like muligheter for mennesker med funksjonshemming
46

 er politiske 

retningslinjer og ikke rettslig bindende. FNs konvensjon om rettigheter for personer 

med funksjonsnedsettelser
47

 ble undertegnet av Norge i 2007, men er enda ikke 

ratifisert. Videre inneholder Den europeiske sosialpakt
48

 del V art E og EMK art 14 

aksessoriske diskrimineringsforbud, og selv om funksjonsnedsettelse ikke er uttrykkelig 

nevnt som diskrimineringsgrunn, antas det å være omfattet i begge bestemmelsene.
49

 

EMK tilleggsprotokoll 12
50

 om et generelt vern mot diskriminering ble undertegnet av 

Norge i 2003, og Diskrimineringsutvalget hadde i sitt mandat å gi en anbefaling av om 

Norge bør ratifisere protokollen. Et flertall på fem av utvalgets medlemmer mener at 

tilleggsprotokollen ikke bør ratifiseres, men et mindretall på fire mener at den bør det.
51

 

Europarådet har vedtatt en rekke rekommandasjoner til utdypning av reglene i 

Europarådets personvernkonvensjon. Blant dem en rekommandasjon om arbeidsgivers 

behandling av personopplysninger i arbeidsforhold
52

, og en rekommandasjon om 

beskyttelse av helseopplysninger
53

. I tillegg inneholder Traktaten om Den Europeiske 

Unions Funksjonsmåte
54

 art 10 en bestemmelse om at EU gjennom sin politikk og 

aktivitet skal ha som mål å bekjempe diskriminering blant annet på grunnlag av 

funksjonsnedsettelse. EUs charter om grunnleggende rettigheter
55

 har i art 7 en 

bestemmelse om rett til respekt for privat- og familieliv, i art 8 en bestemmelse om 

beskyttelse av personopplysninger og i art 21 en bestemmelse om forbud mot 

diskriminering blant annet på grunnlag av funksjonsnedsettelse. EUs rammedirektiv om 

                                                 

46
  Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities, 

Generalforsamlingsresolusjon 48/96 av 20. desember 1993. 
47

  Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Generalforsamlingsresolusjon 61/106 av  

13. desember 2006. 
48

  Den reviderte europeiske sosialpakt, vedtatt av Europarådet 3. mai 1996. 
49

  Eidsvaag 2009 s. 72-75. 
50

  Protocol No. 12 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms av 

4. november 2000. 
51

  NOU 2009: 14 s. 298-301. 
52

  Recommendation No. R (89) 2 of the Committee of Ministers to Member States on the Protection of 

Personal Data used for Employment Purposes, vedtatt 18. januar 1989. 
53

  Recommendation No. R (97) 5 of the Committee of Ministers to Member States on the Protection of 

Medical Data, vedtatt 13. februar 1997. 
54

  The Treaty on the Functioning of the European Union av 13. desember 2007. 
55

  Charter of Fundamental Rights of the European Union (2010/C 83/02).  
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likebehandling i arbeidslivet
56

 kan også nevnes. Relevant praksis etter bestemmelsene 

nevnt i dette avsnittet av betydning for temaet synes imidlertid ikke å foreligge, og jeg 

går ikke nærmere inn på disse i avhandlingen. 

 

Den internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) er en organisasjon under FN som blant 

annet også har engasjert seg i innhenting og beskyttelse av helseopplysninger.
57

 Det 

ville imidlertid føre for langt å gå inn på disse bestemmelsene i avhandlingen. 

 

1.4 Avgrensning 

Avhandlingens tema er helseopplysninger ved ansettelse, og helseopplysninger i 

arbeidsforhold og i forbindelse med oppsigelse vil derfor ikke bli behandlet. 

 

Videre behandles i hovedsak materielle regler, mens formelle saksbehandlingsregler 

kun nevnes kort enkelte steder i avhandlingen. Av den grunn avgrenses det mot en 

helhetlig fremstilling av saksbehandlingsreglene som gjelder ved ansettelse i det 

offentlige. 

 

Det avgrenses mot spørsmålet om en arbeidssøker kan stilles bedre ved ansettelse, det 

vil si om arbeidsgiver kan legge vekt på helseopplysninger om søkeren i positiv retning. 

Fokuset og utgangspunktet for avhandlingen er at arbeidsgiver på den ene side har et 

legitimt behov for opplysninger om arbeidssøkerens helse ved ansettelse og at 

arbeidssøkere med helseproblemer og funksjonsnedsettelser på den annen side har et 

behov for vern i denne situasjonen. Med dette som bakgrunn faller spørsmålet om en 

arbeidssøker med helseproblemer eller funksjonsnedsettelser kan stilles bedre ved 

ansettelse, på siden av temaet for avhandlingen.
58

 

 

                                                 

56
  Rådsdirektiv 2000/78/EF av 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om likebehandling 

med hensyn til beskjeftigelse og erverv. 
57

  Se C161 Occupational Health Services Convention 1985, R171 Occupational Health Services 

Recommendation 1985 og An ILO Code of Practice: Protection of Worker’s Personal Data 1997. 
58

  Se om dette bl.a. i Eidsvaag 2009 s. 259-267 og 356-358. 
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Spørsmål om rettsvirkninger av brudd på bestemmelsene, håndhevelse og sanksjoner 

behandles heller ikke i denne fremstillingen.
59

 

 

1.5 Oversikt over videre fremstilling 

Den videre fremstillingen er delt i fem deler. Kapittel 2 omhandler de ulike reglene som 

kommer til anvendelse når arbeidsgiver skal ansette en arbeidssøker. Utgangspunktet er 

at arbeidsgiver har en ansettelsesfrihet, men fra dette utgangspunktet er det mange 

begrensninger. I kapittel 3 behandler jeg arbeidsgivers adgang til å innhente 

helseopplysninger og kreve medisinske undersøkelser av arbeidssøker. Hovedvekten 

ligger her på en fremstilling av reglene i arbeidsmiljøloven §§ 9-3 og 9-4. Kapittel 4 

omhandler arbeidsgivers adgang til å vektlegge helseopplysninger i 

ansettelsesvurderingen. Det første spørsmålet her er om arbeidsgiver har adgang til å 

legge vekt på helseopplysninger som er innhentet i strid med lovbestemmelsene eller 

som er kjent for arbeidsgiver på annen måte. Det andre spørsmålet er i hvilken 

utstrekning arbeidsgiver kan vektlegge lovlig innhentede opplysninger etter 

diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, og etter saklighetsprinsippet i det offentlige. 

Temaet i kapittel 5 er behandling av helseopplysninger etter personopplysningsloven og 

etter helseregisterloven. Her analyserer jeg forholdet mellom reglene om innhenting av 

helseopplysninger etter arbeidsmiljøloven og reglene om behandling av 

helseopplysninger etter personopplysningsloven, og gjennomgår de reglene som vil 

gjelde for arbeidsgivers behandling av helseopplysninger etter personopplysningsloven. 

Deretter behandles kort helsepersonells adgang til å behandle helseopplysninger etter 

helseregisterloven. I kapittel 6 følger til slutt noen avsluttende bemerkninger og 

konklusjoner. 

                                                 

59
  Se om dette bl.a. i Spångberg 2008 og i Eidsvaag 2009 kapittel IV punkt 4 og kapittel V punkt 5. 
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2 Rettsgrunnlag 

2.1 Innledning 

I dette kapittelet vil jeg behandle de alminnelige reglene som gjelder når arbeidsgiver 

skal ansette en ny arbeidstaker. Spørsmålet er hvilken grad av frihet arbeidsgiver har i 

denne situasjonen, og hvilke begrensninger som gjelder, både ved ansettelse i det 

offentlige og i det private. 

 

2.2 Den alminnelige kontraktsfrihet 

Arbeidsgiver har som utgangspunkt en frihet til å bestemme hvorvidt det skal ansettes 

noen, og eventuelt hvem som skal ansettes. Dette kan sies å følge av den alminnelige 

kontraktsfriheten som gjelder i norsk rett. Kontraktsfriheten omfatter for det første 

friheten til å inngå eller unnlate å inngå kontrakter. For det andre omfatter 

kontraktsfriheten frihet til å velge medkontrahent og sammen med den valgte 

medkontrahent bestemme kontraktens innhold.
60

 En arbeidsavtale er i prinsippet en 

alminnelig kontrakt som inngås etter avtalelovens
61

 regler.
62

 Arbeidsgiver kan velge å 

gi en arbeidssøker et tilbud om ansettelse, og søkeren kan velge å akseptere dette 

tilbudet eller ikke. En bindende arbeidsavtale er inngått når arbeidssøkeren aksepterer 

arbeidsgivers tilbud.
63

 

 

Dette er imidlertid ikke mer enn et utgangspunkt. Arbeidsgiver står for eksempel ikke 

fritt til å velge mellom søkere ved ansettelse. Det er flere begrensninger i avtalefriheten, 

særlig i arbeidsmiljøloven og diskrimineringslovgivningen. Arbeidssøker står ofte i en 

                                                 

60
  Woxholth 2009 s. 27. 

61
  Lov 31. mai 1918 nr. 4 om avslutning av avtaler, om fuldmagt og om ugyldige viljeserklæringer 

(avtaleloven). 
62

  Fougner 2007 s. 94 og Engelsrud 2009 s. 158. Se også Evju 2003 s. 5 om at det liberalistiske prinsipp 

om avtalefrihet ligger til grunn for arbeidsretten. 
63

  Storeng m.fl. 2011 s. 73. 
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svak posisjon ved avtaleinngåelsen, og lovgiver har derfor sett grunn til å verne søkeren 

i denne situasjonen.
64

 Jeg kommer tilbake til de begrensninger som skal beskytte 

arbeidssøker mot at arbeidsgiver gjør bruk av helseopplysninger som ikke er relevante 

ved ansettelse, i punkt 2.4 og 2.5 nedenfor. 

 

2.3 Styringsretten 

Som omtalt i forrige avsnitt er utgangspunktet altså den alminnelige kontraktsfrihet. 

Flere forfattere skriver imidlertid at arbeidsgivers ansettelsesfrihet følger av 

styringsretten.
65

 Spørsmålet er om dette er en treffende betegnelse ved inngåelse av 

arbeidskontrakter. 

 

Arbeidsgivers styringsrett er sentral innen arbeidsretten og anerkjent av rettsordenen 

som en rettslig norm.
66

 Styringsretten har vært formulert noe ulikt i litteraturen. Kristen 

Andersen beskrev i 1967 styringsretten som arbeidsgivers rett «… til å organisere, lede 

og fordele arbeidet, og til å ansette og si opp arbeidstakere …»
67

. Denne formuleringen 

anvendes med enkelte variasjoner av flere senere forfattere.
68

  Evju viser i en artikkel 

om styringsretten fra 2003 til denne «tradisjonelle» formuleringsmåten, men bruker selv 

en videre formulering: «I ’styringsretten’ ligger at ’arbeidsgiveren som utgangspunkt 

har en ensidig rett til å treffe bestemmelser som angår arbeidsforholdet og 

virksomheten’ … Dette har igjen to hovedelementer – retten til å ansette og si opp og til 

å lede, fordele og kontrollere arbeidet, og retten til å beslutte om virksomhetens 

generelle oppgaver, omfang og ressursdisponering.»
69

 Evju tar altså med retten til å 

ansette i sin formulering av styringsretten, men synes samtidig å oppstille en 

reservasjon i forhold til inngåelsen av en arbeidsavtale – ansettelsen – på bakgrunn av et 

skille mellom såkalt autonom og heteronom kompetanse.
70

  

                                                 

64
  Storeng m.fl. 2011 s. 73. 

65
  Se bl.a. Evju 1990 s. 269, Jakhelln 2006 s. 24, Aagaard og Melsom 2006 s. 19, Dege 2009 s. 88, 

Engelsrud 2009 s. 151, Evenrud 2009 s. 225 og Storeng m.fl. 2011 s. 109.  
66

  Evju 2003 s. 10 og 18.  
67

  Andersen 1967 s. 149. 
68

  Se for eksempel Jakhelln 2006 s. 24, Fougner 2007 s. 24 og Dege 2009 s. 77. 
69

  Evju 2003 s. 15. 
70

  Evju 2003 note 23 på s. 17. 
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For å besvare spørsmålet om styringsretten er rettsgrunnlaget for arbeidsgivers 

ansettelsesfrihet, kan det derfor være nyttig å se nærmere på skillet mellom autonom og 

heteronom kompetanse.
71

 Styringsretten – i hvert fall arbeidsgivers rett til å organisere, 

lede, kontrollere og fordele arbeidet
72

 – er en heteronom kompetanse. Med heteronom 

kompetanse siktes det til evnen til å normere med bindende virkning overfor andre. Det 

karakteristiske for arbeidsgivers styringsrett er at arbeidsgiver har kompetanse til 

ensidig å fatte beslutning med bindende virkning for arbeidstakeren.
73

 Arbeidsgiver er 

ikke avhengig av samtykke fra arbeidstakeren eller noen annen form for avtale eller 

godkjennelse for å gjennomføre sin beslutning.  

 

Arbeidsgivers kontraktsfrihet er derimot en autonom kompetanse. Autonom 

kompetanse er evnen til å fastsette normer for seg selv, blant annet særlig evnen til å 

regulere egne forhold gjennom avtale.
74

 I en ansettelsessituasjon har arbeidsgiver 

kompetanse til å treffe beslutninger med virkning for seg selv, men ikke for 

arbeidssøkeren. Arbeidsgiver kan ikke på noen måte forplikte arbeidssøkeren, men er 

avhengig av arbeidssøkerens samtykke. Dermed mangler arbeidsgiveren i denne 

situasjonen den kompetanse som nettopp er det karakteristiske ved styringsretten. Da er 

det ikke treffende å si at arbeidsgivers rett til å bestemme om det skal ansettes noen, og 

i så fall hvem, følger av styringsretten. Dette er tvert imot en autonom kompetanse for 

arbeidsgiver, og slik sett er det mer treffende å si at arbeidsgivers ansettelsesfrihet 

følger av den alminnelige kontraktsfrihet. 

 

I en grunnleggende dom om arbeidsgivers styringsrett, Rt. 2000 s. 1602 (Nøkk), er 

styringsretten formulert slik: «Arbeidsgiveren har i henhold til styringsretten rett til å 

organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet, …».
75

 Høyesterett har altså ikke med 

retten til å ansette i sin formulering av styringsretten. Dette viser at styringsretten ikke 

nødvendigvis skal defineres og forstås slik som i Kristen Andersens «tradisjonelle» 

formulering. Det er uansett ingen tvil om at arbeidsgiver har en frihet til å ansette, 

                                                 

71
  Se nærmere Evju 2003 s. 16-17. 

72
  Jf. Rt. 2000 s. 1602 (Nøkk). 

73
  Evju 2003 s. 16-17. 

74
  Evju 2003 s. 16. 

75
  Rt. 2000 s. 1602 (Nøkk) på s. 1609. Se også Rt. 2001 s. 418 (Kårstø) på s. 427, Rt. 2009 s. 1465 

(Senvakt) avsnitt 35 og Rt. 2011 s. 841 (Omplassering) avsnitt 49 som henviser til Nøkk-dommen. 
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uavhengig av hvorvidt man sier at det følger av den alminnelige kontraktsfrihet eller 

arbeidsgivers styringsrett. 

 

Arbeidsgivers styringsrett er heller ikke mer enn et utgangspunkt. Styringsretten 

begrenses av gjeldende lovgivning, den enkelte arbeidsavtale, eventuelle tariffavtaler og 

ulovfestede allmenne saklighetsnormer.
76

 Hvorvidt styringsretten kan kalles en 

restkompetanse, er det uenighet om, men det er for så vidt ikke relevant her, og jeg går 

ikke nærmere inn på dette.
77

 Det vesentlige er at arbeidsgiver ikke har noen fri rett til å 

velge mellom søkere ved ansettelse.
78

 De begrensningene som skal beskytte 

arbeidssøker mot at arbeidsgiver gjør bruk av helseopplysninger som ikke er relevante 

ved ansettelse, gjennomgås nedenfor i punkt 2.4 og 2.5. 

 

2.4 Lover og forskrifter 

Uansett om det rettslige utgangspunktet er arbeidsgivers kontraktsfrihet eller 

arbeidsgivers styringsrett, så inneholder gjeldende lover og forskrifter begrensninger i 

hva arbeidsgiver kan foreta seg i en ansettelsesprosess.  

 

Arbeidsgivers adgang til å foreta kontrolltiltak er regulert i arbeidsmiljøloven kapittel 9. 

For så vidt gjelder helseopplysninger ved ansettelse, innholder aml. § 9-3 forbud mot å 

innhente andre helseopplysninger enn dem som er nødvendige for stillingen, og aml.  

§ 9-4 oppstiller forbud mot å kreve at medisinske undersøkelser skal foretas annet enn i 

de nevnte tilfellene. Disse bestemmelsene gjennomgås nedenfor i kapittel 3. 

 

Bioteknologiloven (biotl.)
79

 § 5-8 inneholder et forbud mot å be om, besitte, eller bruke 

genetiske opplysninger om en annen person, og innebærer at arbeidsgiver ikke kan be 

om eller legge vekt på genetiske opplysninger om arbeidssøker, jf. nærmere om dette 

nedenfor i kapittel 3 punkt 3.3.2 og punkt 3.4.2. 

 

                                                 

76
  Se bl.a. Rt. 2001 s. 418 (Kårstø) på s. 427, Andersen 1967 s. 150 og Storeng m.fl. 2011 s. 47. 

77
  Høyesterett har anvendt uttrykket i Rt. 2001 s. 418 (Kårstø) på s. 427. For et innblikk i diskusjonen, 

se for eksempel Thorkildsen og Drevland 2010 og Evju 2010. 
78

  Evju 2003 s. 20. 
79

  Lov 5. desember 2003 nr. 100 om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven). 
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Videre inneholder lovgivningen og forskriftene ellers spredte regler om helseattester og 

medisinske undersøkelser for visse yrkesgrupper. Dette kommer jeg tilbake til nedenfor 

i kapittel 3 i punkt 3.4. 

 

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven har i § 4 et forbud mot direkte eller indirekte 

diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne. Arbeidsgiver har etter denne 

bestemmelsen ikke lov til å forskjellsbehandle arbeidssøkere med nedsatt 

funksjonsevne, og bestemmelsen begrenser dermed hvilke hensyn arbeidsgiver lovlig 

kan vektlegge i en ansettelsesprosess.
80

 Hvilke helsemessige hensyn arbeidsgiver kan 

legge vekt på ved valg av arbeidssøker, behandles nedenfor i kapittel 4. For å oppnå et 

mest mulig effektivt diskrimineringsvern er det imidlertid også av stor betydning i 

hvilken utstrekning arbeidsgiver kan innhente opplysninger om arbeidssøkers helse. 

 

I tillegg regulerer personopplysningsloven arbeidsgivers adgang til å behandle 

personopplysninger om arbeidssøkere. Helseopplysninger regnes som sensitive 

personopplysninger etter loven, jf. pol. § 2 nr. 8 bokstav c. Personopplysningslovens 

bestemmelser behandles i kapittel 5 punkt 5.2 nedenfor. 

 

2.5 Ulovfestede saklighetsnormer 

Saklighetsnormer har utviklet seg til et sentralt element innen arbeidsretten og utgjør en 

viktig begrensning for arbeidsgivers disposisjoner. Spørsmålet i dette punktet er 

hvorvidt og eventuelt i hvilken grad et saklighetskrav begrenser arbeidsgivers 

ansettelsesfrihet. 

 

2.5.1 I det offentlige 

I offentlig sektor er det klart at det gjelder et krav om saklighet ved ansettelse.
81

 Dette 

følger imidlertid av det ulovfestede forvaltningsrettslige saklighetsprinsippet. Kravet 

om saklighet i forvaltningsretten, som innebærer et forbud mot å ta usaklige eller 

utenforliggende hensyn, er et generelt ulovfestet prinsipp som gjelder hele 

                                                 

80
  Storeng m.fl. 2011 s. 109. 

81
  Se for eksempel Jakhelln 2006 s. 56 og 215 og Engelsrud 2009 s. 152. 
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forvaltningsretten.
82

 Ansettelse i stat eller kommune er enkeltvedtak etter 

forvaltningsloven (fvl.)
83

 § 2 annet ledd og dermed underlagt kravet om saklighet i 

forvaltningen.
84

 

 

Sentralt i saklighetsvurderingen ved ansettelse står det såkalte 

kvalifikasjonsprinsippet.
85

 Hovedregelen er at den best kvalifiserte søker for stillingen 

skal ansettes.
86

 Kvalifikasjonsprinsippet har for det første som formål å sikre at 

ansettelser finner sted på grunnlag av saklige kriterier. For det andre har det som formål 

å sikre at det offentlige blir besatt med best mulig kvalifisert personell.
87

 Dette bidrar 

igjen til forutberegnelighet for arbeidssøkeren og ivaretar hensynet til tillit i 

befolkningen.
88

 

 

Utgangspunktet for kvalifikasjonsvurderingen vil være den aktuelle stilling og de 

arbeidsoppgaver som inngår i denne.
89

  Sentrale momenter i vurderingen er utdannelse, 

praksis og personlige egenskaper («skikkethet»).
90

 Det må foretas en sammenlignende 

og skjønnsmessig helhetsvurdering av søkerne, og arbeidsgiver har et visst spillerom 

ved vektingen av de nevnte kriteriene.
91

 Dersom to eller flere søkere står tilnærmet likt 

etter en slik kvalifikasjonsvurdering, vil det kunne være legitimt å vektlegge andre 

saklige momenter, som for eksempel sosiale behov hos søkeren. Det er imidlertid viktig 

å holde fast ved utgangspunktet om et restriktivt kvalifikasjonsprinsipp ved ansettelse i 

offentlige sektor.
92

 

 

                                                 

82
  Bernt og Rasmussen 2010 s. 47. 

83
  Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). 

84
  Engelsrud 2009 s. 152. 

85
  Engelsrud 2009 s. 152, Smith 1981 s. 282 og Dege 2009 s. 88. 

86
  Se bl.a. Somb-1995-8, Dege 2009 s. 88 og Engelsrud 2009 s. 152. 

87
  Somb-1995-8. 

88
  Engelsrud 2009 s. 152. 

89
  Smith 1981 s. 282 og Engelsrud 2009 s. 153. 

90
  Somb-1995-8, Dege 2009 s. 88 og Engelsrud 2009 s. 153. 

91
  Engelsrud 2009 s. 153. 

92
  Engelsrud 2009 s. 155-158. 
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Kvalifikasjonsprinsippet ble lovfestet i § 4 i den nye tjenestemannsloven som ble vedtatt i 2005.
93

 

Bestemmelsen lød som følger:  

«(1) I ledig embete eller stilling skal den best kvalifiserte søker for den aktuelle stillingen eller det 

aktuelle embetet ansettes, med mindre noe annet er bestemt i lov eller i medhold av lov. 

(2) Ved vurderingen av hvem som er best kvalifisert, skal det i første rekke legges vekt på 

søkerens utdanning, yrkeserfaring og personlige skikkethet, sammenholdt med de 

kvalifikasjonskrav som er oppstilt i kunngjøringen av stillingen.» 

Loven ble imidlertid opphevet før den trådte i kraft ved lov 21. desember 2005 nr. 136.  

 

2.5.2 I det private 

Som vi har sett i avsnittet ovenfor følger saklighetskravet ved ansettelse i det offentlige 

av forvaltningsrettslige regler. Dette saklighetskravet kan dermed ikke overføres til 

ansettelse i det private. Spørsmålet er om det på annet grunnlag kan oppstilles 

saklighetskrav ved ansettelser i det private. 

 

Et krav om saklighet for arbeidsgivers disposisjoner er velkjent fra stillingsvernsrettens 

område. En arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det er «saklig begrunnet i 

virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold», jf. aml. § 15-7 første ledd.  

Et slikt oppsigelsesvern var imidlertid tidligere ingen selvfølge. Før 1936 var det ikke 

lovfestet noe allment krav om at oppsigelse skulle ha saklig grunn, og en kjent dom i 

Rt. 1935 s. 467 er illustrerende.
94

 En oppsagt skipsreder hevdet at oppsigelsen var 

rettsstridig ettersom den ikke var saklig begrunnet. Til det bemerket Høyesterett:  

«… i et almindelig arbeidsleieforhold kan efter norsk rett utvilsomt en arbeidsgiver si 

op folk fra sitt arbeide efter eget skjønn og godtykke med lovlig frist uten at behøve at 

angi eller paavise noget forsvarlig grunnlag eller nogen grunn overhodet - og uten at 

være underkastet domstolenes kritikk.»
95

 Ved arbeidervernloven 1936
96

 ble det innført 

et visst oppsigelsesvern med krav om saklig grunn, som gjennom senere lover og 

lovrevisjoner har blitt videreutviklet til saklighetskravet som gjelder ved oppsigelse i 

dagens lovgivning.
97

 Dette saklighetskravet innebærer at oppsigelsen skal bygge på et 

                                                 

93
  Lov 17. juni 2005 nr. 103 om statens embets- og tjenestemenn mv.  

94
  Fanebust 2001 s. 41. 

95
  Rt. 1935 s. 467 på s. 471. 

96
  Lov 19. juni 1936 nr. 8 om arbeidervern. 

97
  Se Fanebust 2001 s. 41-44 og Evju 1990 s. 273.  



 18 

riktig og tilstrekkelig faktisk grunnlag, hvor saksbehandlingen inngår som et element. 

Videre omfatter kravet også en interesseavveining mellom arbeidsgivers og 

arbeidstakers interesser, hvor rimelighetsvurderinger kommer inn. Domstolene kan 

prøve alle sider av saken, også om oppsigelsen samlet sett er en rimelig reaksjon.
98

  

 

Når det gjelder innføringen av et generelt krav om saklighet i arbeidsforhold, er 

dommen i Rt. 2001 s. 418 (Kårstø) sentral. Saken gjaldt spørsmålet om når arbeidstiden 

begynner og slutter ved Statoils anlegg på Kårstø, og i den forbindelse rekkevidden av 

arbeidsgivers styringsrett. Høyesterett fant at løsningen ikke fulgte av de individuelle 

arbeidsavtalene og siterte deretter følgende uttalelse fra Rt. 2000 s. 1602 (Nøkk):  

«Arbeidsgiveren har i henhold til styringsretten rett til å organisere, lede, 

kontrollere og fordele arbeidet, men dette må skje innenfor rammen av det 

arbeidsforhold som er inngått. Ved tolkningen og utfyllingen av arbeidsavtalene 

må det blant annet legges vekt på stillingsbetegnelse, omstendighetene rundt 

ansettelsen, sedvaner i bransjen, praksis i det aktuelle arbeidsforhold og hva som 

finnes rimelig i lys av samfunnsutviklingen.»
99

 

 

Videre uttalte Høyesterett i Kårstø-dommen at: 

«Styringsretten begrenses imidlertid også av mer allmenne saklighetsnormer. 

Utøvelse av arbeidsgivers styringsrett stiller visse krav til saksbehandlingen, det 

må foreligge et forsvarlig grunnlag for avgjørelsen, som ikke må være vilkårlig, 

eller basert på utenforliggende hensyn.»
100

 

 

Denne uttalelsen er sitert og opprettholdt av Høyesterett i Rt. 2011 s. 841 

(Omplassering) avsnitt 49 og 57, og til dels også, men implisitt, i Rt. 2008 s. 856 

(Theatercaféen), slik at det må legges til grunn at det gjelder et prinsipp om saklighet 

ved utøvelse av arbeidsgivers styringsrett.
101

  

 

                                                 

98
  Rt. 1984 s. 1058 (Nationaltheatret) på s. 1067, Evju 2003 s. 23-24 og Johansen og Stueland 2011 

 s. 687 og 697. 
99

  Rt. 2000 s. 1602 (Nøkk) på s. 1609. 
100

  Rt. 2001 s. 418 (Kårstø) på s. 427. 
101

  Evju 2003 s. 23 og Evenrud 2009 s. 224.  
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Når det gjelder det nærmere innholdet i dette saklighetskravet, synes Høyesterett å ha 

delt seg i en forvaltningsrettslig og en kontraktsrettslig linje.
102

 Formuleringsmåten i 

Kårstø-dommen peker mot et saklighetskrav lignende det forvaltningsrettslige, hvor det 

er lite plass for rimelighetsvurderinger ettersom spørsmålet er hvorvidt det foreligger 

myndighetsmisbruk og det såkalte frie forvaltningsskjønnet ikke prøves.
103

 

Myndighetsmisbruk vil si at det er tatt utenforliggende hensyn, at det er foretatt usaklig 

forskjellsbehandling eller at vedtaket fremstår som uforholdsmessig tyngende.
104

 Dette 

forvaltningsrettslige synet på saklighetskravet støttes av den ovennevnte 

Omplasseringsdommen, hvor Høyesterett uttalte at: 

«Domstolene skal ikke foreta noen generell overprøving av om arbeidsgivers 

beslutninger innenfor rammene for styringsretten er påkrevde eller optimale. 

Spørsmålet er om det foreligger misbruk av styringsretten.»
105

  

 

Dommene som kan henføres under den kontraktsrettslige linjen, synes å ta 

utgangspunkt i kontraktsrettslig tolkning og utfylling av arbeidsavtalen ved avgrensning 

av styringsretten, supplert med hva som finnes rimelig i lys av samfunnsutviklingen,  

jf. Rt. 2000 s. 1602 (Nøkk) og særlig Rt. 2009 s. 1465 (Senvakt).
106

 Sentrale spørsmål 

vil være om arbeidsgiver har gitt avkall på styringsretten og om det er foretatt en 

vesentlig endring av arbeidsforholdet.
107

 En slik tilnærmingsmåte åpner for at 

domstolene kan overprøve alle sider av saken, også den konkrete rimelighet, slik som 

på stillingsvernsrettens felt.
108

 

 

Det er således usikkert hvilket innhold dette saklighetskravet har, særlig hvorvidt det er 

rom for rimelighetsvurderinger. Når man ser Kårstø-dommen i sammenheng med Nøkk, 

som den jo bygger på, taler det for at saklighetskravet også innebærer en 

interesseavveining.
109

 Videre er det vanskelig å se noen begrunnelse for at dette 

                                                 

102
  Ulseth 2011 s. 5. 

103
  Evju 2003 s. 23 og Ulseth 2011 s. 5. 

104
  Bernt og Rasmussen 2010 s. 353. 

105
  Rt. 2011 s. 841 (Omplassering) avsnitt 58. 

106
  Jf. også Rt. 2002 s. 1586 (Hakon), Rt. 2008 s. 1246 (Statoil) og Rt. 2010 s. 412 (Fokus Bank). 

107
  Ulseth 2011 s. 5. 

108
  Evju 2003 s. 23-24. 

109
  Evju 2003 s. 24.  
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saklighetskravet skal skille seg fra det stillingsvernsrettslige med hensyn til 

prøvelsesretten.
110

 I tillegg kommer at saken i Rt. 2011 s. 841 (Omplassering), hvor 

Høyesterett for første gang uttrykkelig uttalte at domstolene ikke skal foreta noen 

generell overprøving av arbeidsgivers beslutning, gjaldt en offentlig arbeidsgiver. Det 

kan dermed tenkes at løsningen ville blitt en annen dersom det hadde vært tale om en 

privat arbeidsgiver, og det er således ikke gitt at man kan overføre dommens standpunkt 

til det private. I det private er det konstitusjonelt sett ingenting i veien for at domstolene 

ikke skal kunne prøve arbeidsgivers beslutning fullt ut. 

 

Før jeg går nærmere inn på spørsmålet om det kan sies å gjelde et saklighetskrav ved 

ansettelse i det private, kan det være interessant først å se på hvilket innhold et slikt 

krav eventuelt vil ha. Det ulovfestede forvaltningsrettslige saklighetsprinsippet ved 

ansettelse går som nevnt ut på at valg av arbeidstaker skal bygge på kvalifikasjoner. En 

arbeidssøker har rett til å bli ansatt hvis han/hun er best kvalifisert etter en vurdering av 

utdanning, praksis og personlige egenskaper.
111

 Et eventuelt saklighetskrav ved 

ansettelse i det private kan ikke være like omfattende som dette kvalifikasjonskravet i 

det offentlige. Det ville være å gripe for langt inn i arbeidsgivers frie 

beslutningsmyndighet, som tradisjonelt har rådet i det private, jf. nedenfor. Dersom det 

skulle oppstilles et saklighetskrav for privat arbeidsgiver ved ansettelse, måtte det være 

i form av et forbud mot å legge negativ vekt på forhold som må anses irrelevante, slik at 

saklighetskravet i det private handler om hva som ikke skal vektlegges.
112

  

 

Dersom det legges til grunn at et saklighetskrav ved ansettelse i det private ikke kan 

eller skal være like inngripende for arbeidsgiver som i det offentlige, oppstår det 

imidlertid et paradoks i forhold til domstolenes prøvelsesrett. Når det gjelder 

arbeidsgivers ansettelsesvedtak i det offentlige, kan domstolene prøve om arbeidsgiver 

har lagt vekt på de momentene som følger av det ulovfestede kvalifikasjonsprinsippet, 

men som hovedregel ikke prøve den konkrete avveiningen – det såkalte frie 

                                                 

110
  Ulseth 2011 s. 5. Med den tilføyelse at det må stilles strengere krav til saklighet ved oppsigelse, da det 

anses å være mer inngripende å si opp en arbeidstaker enn å foreta visse endringer i arbeidsforholdet, 

jf. Storeng m.fl. 2011 s. 411. 
111

  Eidsvaag 2009 s. 328 og Engelsrud 2009 s. 166. 
112

  Eidsvaag 2009 s. 328 og Engelsrud 2009 s. 166. 
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forvaltningsskjønnet – med mindre det er tale om myndighetsmisbruk. Hvis det kan 

oppstilles et saklighetskrav for ansettelse i det private, med et innhold som beskrevet 

ovenfor, vil domstolene derimot kunne prøve arbeidsgivers ansettelsesbeslutning fullt 

ut. At domstolenes prøvelsesrett av arbeidsgivers ansettelsesbeslutninger skulle rekke 

lenger i det private enn i det offentlige, rimer imidlertid dårlig med ideen om å vise 

forsiktighet med å gripe inn i det som tradisjonelt har vært arbeidsgivers frie 

beslutningsmyndighet i det private.  

 

Om det kan sies å gjelde et krav om saklighet ved ansettelse i det private, er det delte 

meninger om i teorien. Evju uttaler at det muligens kan stilles visse krav til saklig grunn 

ved ansettelse, med støtte i den tidligere arbeidsmiljøloven av 1977 § 55 A og «mer 

almene saklighetsnormer».
113

 Jakhelln karakteriserer saklighetskravet som et generelt 

arbeidsrettslig prinsipp og synes å legge til grunn at det gjelder et krav om saklighet for 

arbeidsgivers vurdering også ved ansettelse.
114

 Denne konklusjonen kommer han til på 

bakgrunn av det han mener er en generell tendens i regelverket til at arbeidsgiver må 

legge til grunn saklige kriterier i arbeidsforhold.
115

 Engelsrud synes også å mene at det 

gjelder et saklighetskrav ved ansettelse, men med et noe annet innhold:
116

 

«Det arbeidsrettslige saklighetskravet beskytter enkeltindividet mot brudd på 

integritet, menneskeverd, retten til legal livsførsel etc. ved ansettelse. Men etter 

min mening gir ikke dette ulovfestede saklighetskravet hjemmel for å legge 

ytterligere begrensninger på en privat arbeidsgiver. Det krever holdepunkter i 

lov.»
117

   

 

Det foreligger ingen høyesterettsdommer som tar stilling til hvorvidt det gjelder et slikt 

krav ved ansettelse. Dommene om et saklighetskrav nevnt ovenfor gjaldt for det første 

kun rekkevidden av arbeidsgivers beslutningsmyndighet i bestående arbeidsforhold. 

Avgjørelsene gir dermed ingen egentlige føringer for hvorvidt det gjelder et 

saklighetskrav ved ansettelse. For det andre gjaldt sakene avgrensning av arbeidsgivers 

                                                 

113
  Evju 1990 s. 270. 

114
  Jakhelln 2006 s. 50, 56 og 217. 

115
  Jakhelln 2006 s. 56. 

116
  Evenrud 2009 s. 226. 

117
  Engelsrud 2009 s. 161. 
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styringsrett. Jeg har konkludert ovenfor i punkt 2.2 og 2.3 med at det er mer treffende å 

si at arbeidsgivers ansettelsesfrihet følger av den alminnelige kontraktsfrihet, og da er 

det ikke uten videre gitt at styringsrettens saklighetskrav kan overføres til også å gjelde 

ved ansettelse.
118

 Videre er det, som vi har sett ovenfor, også betydelig usikkerhet rundt 

innholdet i styringsrettens saklighetskrav.  

 

Både Melsom
119

 og Eidsvaag
120

 trekker frem Rt. 1992 s. 1039 ved drøftelsen av hvorvidt det 

gjelder et saklighetskrav ved ansettelse. Saken gjaldt om arbeidsgiver ved valget mellom flere 

fortrinnsberettigede etter den tidligere aml. 1977 § 67 var forpliktet til å anvende tilsvarende 

kriterier som ved oppsigelse etter aml. 1977 § 60 nr. 2. Høyesterett uttalte: «En regel om at 

arbeidsgiveren plikter å etterleve saklighetsnormen i arbeidsmiljøloven § 60 nr 2 også ved valget 

mellom fortrinnsberettigede arbeidstakere ved gjeninntakelse etter arbeidsmiljøloven § 67, ville 

legge en byrde på arbeidsgiveren. … Ved avgjørelsen av ansettelsesspørsmålet ville det kunne 

oppstå vanskelige avveininger mellom hensynet til å vareta bedriftens produksjonsinteresser og 

hensynet til å unngå erstatningssaker og erstatningsansvar i forhold til arbeidstakere som mente 

seg forbigått. Likevel kan det selvsagt hevdes at dette er en nødvendig pris å betale for et effektivt 

stillingsvern. Det som for meg er avgjørende, er at vurderingen av disse spørsmål naturlig hører 

under lovgiveren.» Saken gjaldt altså spørsmål om å overføre saklighetskravet ved oppsigelse til et 

annet felt, og gir ingen egentlig støtte, verken i den ene eller andre retning, til spørsmålet om det 

gjelder et saklighetskrav ved ansettelse. 

 

Hensynet bak og begrunnelsen for et krav om saklighet er heller ikke fullt så treffende 

ved ansettelse som i bestående arbeidsforhold.
121

 Saklighetskravet i arbeidsforhold kan 

ses som en konsekvens av det underordningsforhold som arbeidsavtalen etablerer, og 

for at rettsordenen skal kunne akseptere til dels inngripende beslutninger i et slikt 

underordningsforhold, må det stilles krav om at de ikke er preget av usaklige hensyn fra 

arbeidsgivers side.
122

  

 

                                                 

118
 Evenrud 2009 s. 227-228 mener at saklighetskravet må kunne gjelde uavhengig av på hvilket 

rettsgrunnlag arbeidsgivers beslutning treffes. Drøftelsen gjelder imidlertid beslutninger i bestående 

arbeidsforhold. 
119

  Melsom 1993 s. 39-40. 
120

  Eidsvaag 1998 s. 519. 
121

  Evenrud 2009 s. 227 og Engelsrud 2009 s. 159. 
122

  Jakhelln 2006 s. 50. 
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Tradisjonelt har retten til å ansette i det private hørt under arbeidsgivers frie 

beslutningsmyndighet.
123

 Illustrerende i denne forbindelse er en uttalelse fra 

departementet i forbindelse med forslag om en ny regel mot etnisk diskriminering i den 

tidligere arbeidsmiljøloven av 1977:    

«Når det gjelder omfanget av diskrimineringsvernet har departementet merket seg 

de høringsinstanser som mener at det bør innføres et generelt saklighetskrav ved 

ansettelser i privat sektor, etter mønster fra offentlig sektor. Arbeidsgivers rett til å 

velge sine ansatte er tradisjonelt en viktig del av arbeidsgivers styringsrett. Dette 

er særlig viktig i bedrifter hvor det er et tett og personlig forhold mellom 

arbeidsgiver og de ansatte. Hensynet til et velfungerende samarbeid på 

arbeidsplassen kan være avgjørende for driften og ivaretakelse av arbeidstakernes 

interesser. Innskrenkninger i styringsretten bør derfor etter departementets 

vurdering bare foretas når det er særlige grunner for det, og det er i dag ikke 

grunnlag for å innføre et alminnelig krav om saklighet ved ansettelser i det private 

næringsliv. Når det gjelder etnisk diskriminering tilsier imidlertid målsettingen 

om like muligheter for alle og våre internasjonale forpliktelser at det stilles krav 

til saklighet.»
124

 

 

Uttalelsen er fra 1997 og kan kanskje ikke sies å være helt dekkende for dagens 

rettstilstand. Siden den gang har vi fått en ny arbeidsmiljølov med nye regler for 

innhenting av helseopplysninger ved ansettelse, og mye har skjedd innenfor feltet 

diskrimineringsvern. Det er på denne bakgrunn at flere forfattere mener at det må kunne 

oppstilles et saklighetskrav ved ansettelse, jf. ovenfor. Jeg kan imidlertid ikke se at det 

finnes nok tungtveiende holdepunkter til å kunne fravike det tradisjonelle 

utgangspunktet om arbeidsgivers frie ansettelsesmyndighet i det private. 

Innskrenkninger i ansettelsesfriheten bør bare foretas der det foreligger særlige grunner 

for det, og bør ha forankring i lov. Lovgiver har så langt valgt å innføre enkeltstående 

regler for arbeidsgiver i en ansettelsessituasjon, men intet generelt saklighetskrav.  

 

                                                 

123
  Ot.prp. nr. 67 (1996-97) s. 46, Fougner 2007 s. 94 og Evenrud 2009 s. 226. 

124
  Ot.prp. nr. 67 (1996-97) s. 46. 
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Som jeg kommer til nedenfor i kapittel 4 punkt 4.2, kan det imidlertid utledes et slags 

saklighetskrav for så vidt gjelder helseopplysninger ved ansettelse fra aml. § 9-3, i form 

av et forbud mot å legge negativ vekt på unødvendige helseopplysninger ved ansettelse.  
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3 Innhenting av helseopplysninger ved ansettelse 

3.1 Innledning 

I det forrige kapittelet har jeg behandlet spørsmålet om hvilke regler som gjelder når 

arbeidsgiver skal ansette en ny arbeidstaker. Utgangspunktet er altså at arbeidsgiver har 

en ansettelsesfrihet, men at det gjelder mange begrensninger. I dette kapittelet skal jeg 

se nærmere på begrensningene i arbeidsgivers adgang til å innhente helseopplysninger 

og kreve medisinske undersøkelser ved ansettelse. 

 

3.2 Arbeidssøkers opplysningsplikt 

Før jeg kommer til hvilke helseopplysninger arbeidsgiver kan spørre om og innhente, er 

det relevant å se på om arbeidssøker har en plikt til å opplyse om enkelte helseforhold 

ved ansettelse, og hvor langt denne plikten i så fall rekker. 

 

Arbeidsmiljøloven har ingen regel om opplysningsplikt ved ansettelse. En norm om 

opplysningsplikt for arbeidssøker følger imidlertid av ulovfestet rett.  

 

At det eksisterer en alminnelig lojalitetsplikt i arbeidsforhold er slått fast av Høyesterett 

blant annet i Rt. 1990 s. 607: «Det må legges til grunn at det foreligger en alminnelig og 

ulovfestet lojalitets- og troskapsplikt i ansettelsesforhold.»
125

 Denne alminnelige 

lojalitetsplikten i arbeidsforhold innebærer at arbeidstaker lojalt plikter å fremme 

arbeidsgivers interesser, og er begrunnet i det tillitsforhold som etableres mellom 

arbeidsgiver og arbeidstaker ved inngåelse av en arbeidsavtale.
126

  

 

                                                 

125
  Rt. 1990 s. 607 på s. 614. 

126
  Jakhelln 2006 s. 302-303. 
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Dege mener at en opplysningsplikt ved ansettelse følger av den alminnelige 

lojalitetsplikten i arbeidsforhold.
127

 Selv om resultatet antakelig blir det samme, mener 

jeg det er det mer treffende å si som Eidsvaag at arbeidssøkers opplysningsplikt følger 

av den alminnelige ulovfestede prekontraktuelle lojalitetsplikten.
128

 Lojalitetsplikten i 

prekontraktuelle prosesser går ut på at partene i en kontraktsforhandling i rimelig 

utstrekning plikter å ta hensyn til hverandres interesser.
129

 Den alminnelige 

arbeidsrettslige lojalitetsplikten treffer ikke arbeidssøker, da vedkommende ikke har 

inngått noen arbeidsavtale med arbeidsgiver og dermed ikke kan sies å ha noen plikt til 

å fremme arbeidsgivers interesser. Arbeidsavtalen er, som tidligere nevnt, i prinsippet 

en alminnelig kontrakt som inngås basert på avtalelovens regler.
130

 Arbeidssøker har 

derfor en opplysningsplikt basert på den avtalerettslige lojalitetsplikten i 

prekontraktuelle forhold. 

 

Spørsmålet er videre hvor langt arbeidssøkers opplysningsplikt rekker. Utgangspunktet 

etter den alminnelige ulovfestede avtalerettslige lojalitetsplikten er den annen parts 

«berettigede forventninger».
131

 For å avgjøre hva som kan sies å være arbeidsgivers 

berettigede forventninger om arbeidssøkers helseopplysninger, kan det finnes 

veiledning i rettspraksis og teori. 

 

For det første må opplysningene være relevante for stillingens karakter.
132

 Arbeidssøker 

må opplyse om forhold rundt sin egen helse dersom dette er relevant for utførelsen av 

arbeidet. Illustrerende her er dommen inntatt i NAD 1988 s. 539 (Gulating). Saken 

gjaldt hvorvidt det var saklig grunn til å si opp arbeidstakeren A fra hennes stilling ved 

Skånevik godsekspedisjon, Brynjulf Hus. Arbeidsgiveren anførte flere forhold som 

grunnlag for oppsigelse, blant annet at A ved ansettelsen hadde holdt tilbake 

opplysninger om at hun led av leddgikt. A var på ansettelsestiden forespeilet 

kontorarbeid, men ble på et senere tidspunkt satt til å utføre forefallende arbeid på 

                                                 

127
  Dege 2009 s. 98. 

128
  Eidsvaag 2009 s. 303. Også Evju 1990 s. 270 henviser til avtalerettslige prinsipper i forbindelse med 

arbeidssøkers plikt til å legge frem opplysninger. 
129

  Simonsen 1997 s. 7. 
130

  Fougner 2007 s. 94. 
131

  Simonsen 1997 s. 171 ff., Woxholth 2009 s. 322 og Eidsvaag 2009 s. 303. 
132

  Dege 2009 s. 98 og Eidsvaag 2009 s. 304. 
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kaien. Lagmannsretten kom til at forholdene i saken ikke ga grunnlag for oppsigelse. 

Om arbeidsgivers anførsel om at A hadde tilbakeholdt opplysninger, uttalte retten at: 

«På bakgrunn av at lagmannsretten finner at A ved sin tiltredelse kun var 

forespeilet kontorarbeid, kan lagmannsretten heller ikke se at det var noe 

kritikkverdig i at hun på det daværende tidspunkt ikke opplyste om leddgikten, 

som må ha vært uten relevans for hennes utførelse av kontorarbeid.» 

 

Avgjørelsen viser at arbeidssøker må vurdere konkret om egen helsetilstand er relevant 

for utførelsen av den aktuelle stilling, og at vurderingen således er relativ ut fra hvilken 

stilling det søkes om. Videre må opplysningene antakelig være av vesentlig betydning 

for ansettelsesvurderingen, i den forstand at arbeidsgiver ville lagt avgjørende vekt på 

dem.
133

 

 

For at arbeidssøker skal kunne ta stilling til hvilke helseopplysninger det må opplyses 

om, er det viktig at arbeidsgiver redegjør for hvilke forventninger han/hun har og hvilke 

kvalifikasjoner som kreves i stillingen.
134

 Illustrerende er dommen inntatt i  

RG 1989 s. 787 (Frostating). Saken gjaldt oppsigelse av en ingeniør som var ansatt i et 

elektrisitetsverk. Han ble oppsagt som følge av at han led av epilepsi. De epileptiske 

anfallene som gjorde at han en tid var ute av kontroll, kunne ha katastrofale følger i 

bestemte arbeidssituasjoner. Lagmannsretten kom til at oppsigelsen var saklig 

begrunnet. Av interesse her er imidlertid lagmannsrettens uttalelse om at ingeniøren 

ikke kunne bebreides for ikke å ha avklart at han led av epilepsi: 

«Lagmannsretten vil kort bemerke at A ikke kan bebreides noe at disse forhold 

ikke var avklart da han ble ansatt. A var i den situasjon at han følte at hans 

epilepsi gjennom ganske mange år hadde vært helt kontrollert og at han kunne 

leve et normalt liv. Han hadde da også et lengre ansettelsesforhold i Televerket 

hvor epilepsien ikke hadde vært noe problem. Han hadde også førerkort for bil. På 

grunn av den tekst annonsen hadde og de opplysninger A fikk om stillingen kan 

en ikke se at han hadde noen direkte foranledning til selv å redegjøre nærmere for 

at han led av epilepsi. Han var svakstrømsingeniør, og det var det det var søkt 

                                                 

133
  Evju 1990 s. 270, Eidsvaag 2009 s. 304-305 og Dege 2009 s. 98.  

134
  Dege 2009 s. 98 og 111. 
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etter, slik at det var naturlig at det var denne kompetanse han først og fremst 

hadde for øye da han søkte stillingen, og at det ikke var noe som skulle tilsi at 

hans epilepsi ville føre til problemer i denne stillingen.»
135

 

  

Her ser vi altså at den måten arbeidsgiver formulerer stillingsannonsen og ellers 

redegjør for hvilke krav som stilles til den som skal inneha stillingen, vil ha betydning 

for arbeidssøkers opplysningsplikt. 

 

Arbeidsgiver har også en generell undersøkelsesplikt, og denne går antakelig foran 

arbeidssøkers opplysningsplikt. Det er i utgangspunktet arbeidsgiveren som må avgjøre 

og ha ansvar for å avgjøre om virksomheten er tjent med å ansette arbeidssøkeren, og 

hvilke undersøkelser som må gjøres i denne sammenheng. Hvis arbeidsgiver gjennom 

enkle undersøkelser kunne fått frem opplysninger som han/hun mener ville vært av 

avgjørende betydning for ansettelsen, kan ikke arbeidsgiver senere benytte disse 

opplysningene som grunnlag for å heve avtalen.
136

 

 

Arbeidsmiljøloven § 9-3 setter imidlertid en grense for hva arbeidsgiver kan spørre 

arbeidstaker om når det gjelder helse, jf. nedenfor i punkt 3.3. Utgangspunktet for 

arbeidssøkers opplysningsplikt er som nevnt arbeidsgivers berettigede forventninger. 

Arbeidsgiver kan ikke sies å ha noen berettiget forventning om å få helseopplysninger 

som det er forbudt å spørre om og legge vekt på etter aml. § 9-3.
137

 Arbeidssøker har 

således ikke plikt til å opplyse om forhold det er forbudt å spørre om etter denne 

bestemmelsen. 

 

For at arbeidsavtalen skal kunne anses ugyldig på grunnlag av opplysningssvikt, må det 

stilles opp et subjektivt vilkår. For at arbeidssøker kan sies å ha brutt sin lojalitetsplikt, 

må arbeidssøker enten bevisst ha fortiet helseopplysninger, jf. avtaleloven § 30, eller 

fortiet helseopplysninger som arbeidssøker forsto eller burde ha forstått var av 

betydning for ansettelsesvurderingen, jf. avtaleloven § 33.
138

 

                                                 

135
  RG 1989 s. 787 (Frostating) på s. 794. 

136
  Dege 2009 s. 110. 

137
  Eidsvaag 2009 s. 323-324. 

138
  Dege 2009 s. 98-99, Eidsvaag 2009 s. 307-309 og Jakhelln 2006 s. 206. 



 29 

Dersom arbeidssøkeren tilbakeholder relevante opplysninger, blir spørsmålet hvilke 

følger dette får. Dette spørsmålet oppstår også dersom arbeidssøkeren bevisst gir 

uriktige opplysninger på spørsmål som arbeidsgiver har adgang til å stille etter reglene i  

aml. § 9-3, jf. nedenfor i punkt 3.3. I disse situasjonene vil det foreligge brudd på den 

alminnelige ulovfestede prekontraktuelle lojalitetsplikten, og arbeidsavtalen vil være 

inngått på bristende forutsetninger.
139

 Kjennelsen i Rt. 1988 s. 766 (Simlenes) er 

illustrerende her. Saken gjaldt en kvinne som ble ansatt i et fire måneders vikariat. Hun 

hadde i søknaden ikke opplyst om at hun var gravid, men opplyste om dette ved aksept 

av tilbudet. Høyesteretts kjæremålsutvalg kom til at virksomheten ikke var bundet av 

jobbtilbudet etter læren om bristende forutsetninger: 

«Den bristende forutsetning er at den kjærende part i sin søknad om vikariatet på 

4 måneder ikke har opplyst at hun p g a svangerskap bare ville kunne fungere i 

stillingen i en måned. Etter kjæremålsutvalgets mening er det ikke noen uriktig 

tolking av en lovforskrift at bristende forutsetninger fra kommunens side kunne 

medføre at den kjærende part etter omstendighetene ikke var tilsatt i stillingen.»
140

 

 

Kjennelsen er i ettertid blitt tolket slik at arbeidsforhold kan bringes til opphør etter 

avtalerettslige ugyldighetsregler før arbeidstakeren har tiltrådt.
141

 Denne tolkningen 

støttes nå av dommen inntatt i Rt. 2004 s. 76, hvor Høyesterett uttalte at dette fremgår 

forutsetningsvis av Simlenes-dommen.
142

 Saken gjaldt en mann A som var blitt fast 

ansatt som allmennlærer, men det viste seg senere at han ikke oppfylte kravene for 

stillingen. Spørsmålet var om arbeidsforholdet måtte bringes til opphør etter 

arbeidsmiljølovens regler, eller om det var tilstrekkelig å anvende avtalerettslige 

ugyldighetsregler. Høyesterett anså det som klart at kommunen kunne brakt forholdet til 

opphør uten å gå veien om arbeidsmiljølovens bestemmelser, dersom As manglende 

kompetanse hadde blitt avdekket før han tiltrådte stillingen. Høyesterett uttalte 

imidlertid videre at: 

                                                 

139
  Dege 2009 s. 98-99 og Monsen 2011 s. 457. 

140
  Rt. 1988 s. 766 (Simlenes) på s. 769. Resultatet ville imidlertid ikke blitt det samme i dag. 

Likestillingsloven § 4 forbyr arbeidsgiver å be om opplysninger rundt graviditet, og heving av en 

arbeidsavtale på grunn av graviditet ville innebære ulovlig forskjellsbehandling etter loven. 

Resonnementet er imidlertid fortsatt interessant, jf. Aas 2010 s. 58. 
141

  Aas 2010 s. 7. 
142

  Rt. 2004 s. 76 avsnitt 47. 
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«Etter at arbeidstakeren har begynt i arbeidet, kommer imidlertid dette spørsmålet 

i en annen stilling. Reelle hensyn taler for at arbeidsforholdet da må avvikles etter 

arbeidsmiljølovens regler. De hensyn som ligger bak arbeidsmiljølovens 

stillingsvernsregler, gjør seg i all hovedsak gjeldende også i disse tilfeller. 

Stillingsvernsreglene synes å gi en hensiktsmessig og tilstrekkelig fleksibel 

regulering hvor arbeidstakeren, til tross for en opprinnelig ugyldig arbeidsavtale, 

likevel tiltrer stillingen. Hvis arbeidstakeren er sterkt å bebreide - for eksempel 

ved bevisst å ha gitt uriktige opplysninger som var avgjørende for ansettelsen - vil 

dette etter omstendighetene kunne gi grunnlag for avskjed etter arbeidsmiljøloven 

§ 66, som må forstås slik at den kan anvendes i slike tilfeller. I andre situasjoner 

vil arbeidstakerens forhold i forbindelse med ansettelsen kunne trekkes inn i 

vurderingen av om det er saklig grunn til oppsigelse etter arbeidsmiljøloven § 60, 

og også ved vurderingen av om han skal fratre stillingen under en tvist om 

gyldigheten av oppsigelsen.  

Jeg er kommet til at tiltredelsen i utgangspunktet må være avgjørende for om 

arbeidsmiljølovens stillingsvernsregler her skal anvendes. Å la løsningen avhenge 

av hvor lang tid vedkommende har vært i arbeidet, kan jeg ikke se at det er 

grunnlag for. Et slikt tidsmessig skille ville også være i strid med hensynet til 

forutberegnelighet og klare rettstekniske hensyn. Om det likevel her må gjelde et 

slags utvidet re integra-prinsipp for tilfeller hvor forholdet oppdages få dager etter 

at arbeidsforholdet er tiltrådt, har jeg ikke foranledning til å ta stilling til.»
143

  

 

3.3 Arbeidsgivers adgang til å innhente helseopplysninger 

3.3.1 Introduksjon 

Som nevnt innledningsvis i kapittel 1, har arbeidsgiver før ansettelse behov for 

informasjon om søkeren, og opplysninger om søkerens helse kan ha betydning for de 

arbeidsoppgaver som stillingen innebærer. Arbeidsgivers behov for informasjon om 

arbeidssøkers helsetilstand kan oppfylles på flere måter. I det foregående har jeg 

behandlet spørsmålet om hvorvidt arbeidssøker selv har plikt til å opplyse om enkelte 

helseforhold ved ansettelse. Problemstillingen i det følgende er hvorvidt arbeidsgiver 

                                                 

143
  Rt. 2004 s. 76 avsnitt 48 og 49. 
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kan innhente opplysninger om arbeidssøkers helsetilstand. Arbeidssøkeren kan 

selvfølgelig uoppfordret gi opplysninger om egen helsetilstand, også slike som ikke er 

relevante for stillingen. Det er ikke opplysningene som er forbudte eller irrelevante, det 

er måten å fremskaffe dem på som har sine begrensninger.
144

 Hvorvidt arbeidsgiver kan 

kreve at det skal foretas en medisinsk undersøkelse av arbeidssøker, er en selvstendig 

problemstilling som behandles nedenfor i punkt 3.4. 

 

Innhenting av helseopplysninger ved ansettelse reguleres av arbeidsmiljøloven § 9-3: 

«(1) Arbeidsgiver må ikke i utlysningen etter nye arbeidstakere eller på annen 

måte be om at søkerne skal gi andre helseopplysninger enn dem som er 

nødvendige for å utføre de arbeidsoppgaver som knytter seg til stillingen. 

Arbeidsgiver må heller ikke iverksette tiltak for å innhente helseopplysninger på 

annen måte.  

(2) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om hvilke 

opplysninger som kan innhentes etter denne paragraf.» 

 

Jeg vil nedenfor blant annet drøfte hvorvidt det i tillegg må foretas en 

forholdsmessighetsvurdering etter generalklausulen i aml. § 9-1 første ledd, som lyder: 

«Arbeidsgiver kan bare iverksette kontrolltiltak overfor arbeidstaker når tiltaket 

har saklig grunn i virksomhetens forhold og det ikke innebærer en 

uforholdsmessig belastning for arbeidstakeren.»  

 

Bestemmelsen i § 9-3 var ny med arbeidsmiljøloven av 2005. Sammen med 

kodifiseringen av generalklausulen om kontrolltiltak i aml. § 9-1 var det behov for 

særskilt å regulere arbeidsgivers adgang til å innhente helseopplysninger i en 

ansettelsesprosess.
145

 Et av momentene som talte for en slik særskilt lovbestemmelse, 

var at opplysningene i en ansettelsesprosess ofte vil bli innhentet muntlig, og at 

personopplysningsloven dermed ikke kommer til anvendelse.
146

  Bestemmelsen har som 

formål å hindre at arbeidstakere på urimelig grunnlag holdes ute fra arbeidslivet, og må 

således sees i sammenheng med prinsippet om et inkluderende arbeidsliv, jf. aml. § 1-1 

                                                 

144
  Kjølaas 2010 s. 117. 

145
  NOU 2004: 5 s. 440.  

146
  NOU 2004: 5 s. 441 og nedenfor i kapittel 5 punkt 5.2.2. 
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bokstav e.
147

 Samtidig er bestemmelsen også ment å anerkjenne og imøtekomme 

arbeidsgivers behov for å avklare visse sider ved arbeidssøkerens helsetilstand av 

betydning for stillingen.
148

 

 

Enkelte lover har særskilte regler om helsemessige krav til visse yrkesgrupper, for 

eksempel skipssikkerhetsloven,
149

 petroleumsloven,
150

 luftfartsloven
151

 og 

smittevernloven.
152

 Jeg behandler disse bestemmelsene nedenfor i punkt 3.4 om 

helseundersøkelser, da det gjerne er tale om at arbeidssøkerne må gjennomgå en 

medisinsk undersøkelse og eventuelt få utstedt og fremvise en helseattest eller annen 

type sertifikat på bakgrunn av denne. 

 

I det følgende skal jeg først, i punkt 3.3.2, si noe om hvilke opplysninger som omfattes 

av begrepet «helseopplysninger» i aml. § 9-3. Deretter behandles arbeidsgivers adgang 

til å innhente helseopplysninger fra arbeidssøker (punkt 3.3.3). Videre skal jeg ta for 

meg hvorvidt arbeidsgiver kan innhente opplysninger om arbeidssøkers helse fra 

tidligere arbeidsgiver og fra helsepersonell (punkt 3.3.4 og 3.3.5). 

 

3.3.2 Begrepet «helseopplysninger» 

Begrepet helseopplysninger i aml. § 9-3 skal forstås på samme måte som i 

Breisteinutvalgets
153

 forslag til legaldefinisjon.
154

 Med helseopplysninger menes 

«informasjon som kan bidra til å kartlegge personers nåværende og mulig fremtidige 

helsetilstand.»
155

 Såkalte personlighetstester og helsekrav i forbindelse med sertifikater 

faller utenfor begrepet.
156

 Breisteinutvalget viser også til definisjonen av 

helseopplysninger i helseregisterloven § 2: «… taushetsbelagte opplysninger i henhold 

                                                 

147
  Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 148 og Jakhelln 2006 s. 204. 

148
  Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 148. 

149
  Lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven). 

150
  Lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet (petroleumsloven). 

151
  Lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven). 

152
  Lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven). 

153
  Utvalget som utredet helseopplysninger i arbeidslivet i NOU 2001: 4. 

154
  Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 314. 

155
  NOU 2001: 4 punkt 11.1.2.1. 

156
  NOU 2004: 5 s. 438 og Monsen 2011 s. 458. 
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til helsepersonelloven § 21 og andre opplysninger og vurderinger om helseforhold eller 

av betydning for helseforhold, som kan knyttes til en enkeltperson.» Videre viser 

utvalget også til forarbeidene til helseregisterloven § 2, hvor det uttales at:  

«Opplysninger om helseforhold skal forstås på samme måte som i forslag til lov 

om behandling av personopplysninger § 2 nr. 8 bokstav c. Det fremgår av 

merknadene til definisjonen i nevnte bestemmelse at uttrykket «helseforhold» 

omfatter opplysninger om en persons tidligere, nåværende og fremtidige fysiske 

eller psykiske tilstand, inkludert opplysninger om medisin og narkotikamisbruk. 

Videre uttales at også opplysninger om sosiale forhold kan falle inn under 

«helseforhold», dersom de sosiale forholdene påvirker helsen.»
157

 

 

Begrepet helseopplysninger synes etter dette også å omfatte tidligere sykdom og 

sykefravær. I tillegg lar det seg antakelig vanskelig gjøre å innhente opplysninger om en 

persons tidligere sykefravær uten at det dermed også fremkommer opplysninger om 

arbeidssøkerens nåværende helsetilstand.
158

   

 

Både fysiske, psykiske og kognitive funksjonsnedsettelser omfattes av begrepet 

helseopplysninger i aml. § 9-3.
159

 Begrepet omfatter dermed forhold som er vernet av 

diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4, men rekker også videre. 

 

Som det fremgår av sitatet fra forarbeidene ovenfor, omfattes også sosiale forhold, som 

for eksempel overvektsproblematikk, alkoholvaner, røyking, vanskelige familieforhold 

og andre lignende sosiale forhold, dersom disse påvirker helsen.
160

  

 

Videre omfatter «helseopplysninger» i aml. § 9-3 også genetiske opplysninger. Her må 

§ 9-3 imidlertid sees i sammenheng med og avgrenses mot bioteknologiloven § 5-8,  

jf. § 5-1. Bioteknologiloven § 5-8 inneholder et absolutt forbud mot bruk av genetisk 

informasjon utenfor helsetjenesten. Det er forbudt for arbeidsgiver å innhente, motta 

eller besitte genetiske opplysninger om arbeidssøker. Den restriktive lovgivningen er 
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  Ot.prp. nr. 5 (1999-2000) s. 179.  
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  Monsen 2011 s. 459-460. 
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  Eidsvaag 2009 s. 311-312. 
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  Monsen 2011 s. 458. 
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valgt fordi slik informasjon anses å være svært sensitiv informasjon som vedkommende 

selv skal ha full råderett over, og av frykt for at genetiske opplysninger kan bli brukt til 

diskriminering av grupper eller enkeltpersoner.
161

 Dessuten gir genetiske tester i de 

fleste tilfeller kun risikotall eller sannsynligheter, og opplysningene vil derfor antakelig 

være for usikre til bruk i arbeidslivet.
162

 En genetisk test er en analyse av arvestoff med 

sikte på å oppdage gener som disponerer for bestemte egenskaper, jf. biotl. § 5-1 første 

ledd, og da særlig sykdom. Genetiske tester for sykdom kan brukes til å stille en 

sykdomsdiagnose, til å undersøke om man har en sykdom før den bryter ut i familier 

hvor det er en kjent genetisk sykdom, til å si noe om risiko for å utvikle sykdom i 

fremtiden, og videre til å finne ut om personen er bærer av gener for sykdommer som 

kan slå ut i senere generasjoner og til å bestemme kjønnstilhørighet, se biotl. § 5-1  

annet ledd bokstav a, b og c.
163

 Forbudet i biotl. § 5-8 omfatter undersøkelser som nevnt 

i biotl. § 5-1 annet ledd bokstav b og opplysninger fremkommet ved systematisk 

kartlegging av arvelig sykdom i en familie, og omfatter altså ikke genetiske 

undersøkelser for å stille sykdomsdiagnose, sml. § 5-1 annet ledd bokstav a. Grensen 

mellom sykdom i bokstav a og sykdomsanlegg i bokstav b går antakelig ved om det 

foreligger en slik grad av symptomer at det er naturlig å karakterisere tilstanden som 

sykdom.
164

 

 

Opplysninger om graviditet var lenge et noe uklart og omstridt spørsmål.
165

 Dette er nå 

løst i likestillingsloven § 4 tredje ledd:  

«I ansettelsesprosessen, herunder under intervju, må ikke arbeidsgiver be om at 

søker, uavhengig av kjønn, skal gi opplysninger om graviditet, adopsjon eller 

familieplanlegging. Arbeidsgiver må heller ikke iverksette tiltak for å innhente 

slike opplysninger på annen måte.» 

 

Arbeidsgiver har altså ikke lov til å spørre arbeidssøker om forhold knyttet til graviditet, 

adopsjon eller familieplanlegging, uavhengig av om søkeren er kvinne eller mann.  

                                                 

161
  NOU 2001: 4 punkt 8.5. 

162
  NOU 2001: 4 punkt 8.1.1.2 og 2.4.2.2. 

163
  NOU 2001: 4 punkt 8.1.1.2. 

164
  Eidsvaag 2009 s. 190. 

165
  Se Johansen og Stueland 2011 s. 288. 
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3.3.3 Innhenting av helseopplysninger fra arbeidssøker 

Når det gjelder spørsmålet om innhenting av helseopplysninger fra arbeidssøker selv, er 

det særlig aml. § 9-3 første ledd første punktum som er relevant: «Arbeidsgiver må ikke 

i utlysningen etter nye arbeidstakere eller på annen måte be om at søkerne skal gi andre 

helseopplysninger enn dem som er nødvendige for å utføre de arbeidsoppgaver som 

knytter seg til stillingen.» Meningen her må være, mer presist, å si at arbeidsgiver bare 

kan innhente helseopplysninger som er nødvendige for å vurdere om arbeidssøker kan 

utføre stillingens arbeidsoppgaver.
166

 

 

Samtykke er ikke et eget hjemmelsgrunnlag ved siden av aml. § 9-3. Arbeidsgiver kan 

ikke gjennom arbeidssøkers samtykke innhente helseopplysninger og på den måten 

omgå bestemmelsen. Bakgrunnen for dette er at arbeidssøker ofte vil føle at han/hun er i 

en tvangssituasjon slik at et samtykke vil kunne fremstå som mer eller mindre 

illusorisk.
167

 

 

Det følger av aml. § 9-3 første ledd annet punktum at arbeidsgiver ikke må iverksette 

tiltak for å innhente helseopplysninger på annen måte. Dette har særlig betydning for 

spørsmålet om arbeidsgiver kan henvende seg til tidligere arbeidsgivere eller til 

helsepersonell og å få utlevert helseopplysninger om arbeidssøker. Dette skal jeg derfor 

behandle nedenfor i punkt 3.3.4 og 3.3.5. 

 

I det følgende vil jeg gjennomgå de enkelte vilkårene i aml. § 9-3, og også stille 

spørsmål ved om det i tillegg kreves en forholdsmessighetsvurdering etter § 9-1, selv 

om det ikke fremgår uttrykkelig av bestemmelsen. Til slutt tar jeg opp spørsmål om 

følgen av at arbeidssøker nekter å svare på arbeidsgivers rettmessige spørsmål, og 

hvorvidt søkeren har adgang til å lyve dersom arbeidsgiver stiller spørsmål som det ikke 

er adgang til å stille. 
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  Eidsvaag 2009 s. 313. 
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  NOU 2004: 5 s. 441 og Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 148. 
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a. Hvem som omfattes av bestemmelsen 

Aml. § 9-3 gjelder kun ved ansettelse og dermed kun for arbeidssøkere («søkerne»). 

Begrepet «arbeidssøker» er ikke definert i arbeidsmiljøloven, men omtales i 

Breisteinutvalgets utredning. Her beskrives arbeidssøker som en person som 

- har vist interesse for å arbeide i en virksomhet hvor vedkommende enten ikke er 

ansatt fra før; eller  

- søker arbeid internt i virksomheten; og 

- er aktuell for stillingen ut fra generelle krav til utdanning, sertifikater, alder.
168

 

 

Arbeidsgiver må ikke «i utlysningen» etter nye arbeidstakere eller «på annen måte» be 

om at søkerne skal gi andre helseopplysninger enn de som er nødvendige for å utføre 

stillingens arbeidsoppgaver. Begrensningen gjelder altså gjennom hele 

ansettelsesprosessen, for eksempel i utlysningen, i telefonsamtale, under intervju og 

under forhandlingsmøte.
169

  

 

Breisteinutvalget foreslo å lovfeste at arbeidsgiver ikke kunne innhente 

helseopplysninger med mindre det var positivt angitt i stillingsutlysningen.
170

 

Arbeidslivslovutvalget og departementet ville imidlertid ikke lovfeste dette som et 

absolutt krav, ettersom det ofte kan være behov for å avklare om arbeidssøker er i stand 

til å utføre de aktuelle arbeidsoppgavene uten at det er naturlig å presisere dette i 

utlysningen.
171

  

 

b. Nødvendighetskravet 

Arbeidsgiver har kun anledning til å etterspørre nødvendige helseopplysninger. 

Nødvendighetskriteriet ble valgt fordi det syntes å harmonere best med 

personopplysningsloven, jf. pol. §§ 8 og 9.
172

 Breisteinutvalget uttalte at uttrykket 
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  NOU 2001: 4 punkt 3.2.5.4. 
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  Monsen 2011 s. 459. 
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«nødvendig» skal tolkes snevert.
173

 Arbeidslivslovutvalget mente imidlertid at det ikke 

var behov for å gi et slikt tolkningssignal.
174

 Det som ligger i kravet til nødvendighet, er 

at det kun er de strengt saklige formål som kan ivaretas. Samtidig er det også viktig at 

det gis en romslig fortolkning slik at arbeidsgivers legitime behov blir ivaretatt.
175

     

 

Kravet om nødvendighet relaterer seg til arbeidssøkers evne til å utføre de 

arbeidsoppgaver som knytter seg til stillingen. Spørsmålene må altså knytte seg til 

arbeidssøkers arbeidsevne, og ikke til funksjonsevne generelt.
176

 Arbeidsgiver kan ikke 

stille arbeidssøker generelle spørsmål om risiko for fremtidige sykdommer eller 

helseproblemer.
177

 Følgende erklæring var klart ulovlig etter tidligere ulovfestet rett, og 

vil også være det etter aml. § 9-3: 

«Jeg erklærer med dette at jeg er frisk. Dette betyr at jeg pr. dato ikke er kjent 

med å ha noen alvorlige sykdommer. Med alvorlige sykdommer menes kroniske 

lidelser som vil føre til gjentatt bruk av sykemelding/egenmelding, smittsomme 

eller dødelige sykdommer. Jeg har heller ikke barn/ektefelle som er alvorlig syk. 

Jeg er innforstått med at jeg kan bli sagt opp ifra min stilling hvis jeg har unnlatt å 

fortelle sannheten om min eller min families tilstand. Jeg er innforstått med at jeg 

selv må si opp min stilling hvis jeg i ettertid av denne erklæringen blir 

smittebærer av en alvorlig smittsom sykdom.»
178

 

  

Det synes særlig aktuelt for arbeidsgiver å etterspørre helseopplysninger ut fra to 

formål. For det første kan slike opplysninger være nødvendige for å sile ut 

arbeidssøkere som ikke vil kunne utføre stillingens arbeidsoppgaver på en 

tilfredsstillende måte. For det andre kan helseopplysninger være nødvendige for 

eventuelt å tilrettelegge arbeidsplassen slik at arbeidssøkeren skal kunne utføre 

arbeidsoppgavene ved tiltredelse.
179

 Arbeidsgiver kan spørre om arbeidssøkeren er i 
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stand til å greie de fysiske og psykiske oppgaver som stillingen innebærer. Arbeidsgiver 

kan også spørre om forhold som vil ha betydning for tilpasning av arbeidsmiljøet, 

herunder om søkeren lider av en sykdom som er uforenelig med den aktuelle stilling.
180

 

 

Hvilke helseopplysninger som er nødvendige å avkreve, vil således være relativt ut fra 

stillingens art og må vurderes konkret i den enkelte sak. Som Jakhelln skriver vil det 

stilles helt andre krav til helse for en fotballspiller på landslaget og dermed til hvilke 

helseopplysninger som kan avkreves, enn om det er tale om stillesittende 

kontorarbeid.
181

 

 

Dommen inntatt i Rt. 1988 s. 959 (Henki) kan være av interesse i denne forbindelse. Saken gjaldt 

blant annet spørsmål om det forelå saklig grunn til å avskjedige en barkeeper på grunn av hiv-

smitte (som på domstidspunktet hadde utviklet seg til aids). Høyesterett kom til at avskjeden ikke 

var rettmessig, og at det heller ikke var saklig grunn til å si opp barkeeperen. Retten la til grunn at 

barkeeperen ikke utgjorde noen reell smittefare i sitt arbeid, i alle fall ikke hvis enkelte 

forsiktighetsregler ble overholdt. Ubegrunnet smittefrykt fra andre ansatte i baren kunne, slik 

denne saken lå an, ikke være grunnlag for oppsigelse.
182

 Både Arbeidslivslovutvalget og 

litteraturen uttaler at det ut fra dette er nærliggende å slutte at ettersom bedriften ikke hadde saklig 

grunn til å si opp arbeidstakeren, så ville bedriften også vært avskåret fra å stille spørsmål og be 

om dokumentasjon om hiv/aids, med unntak for stillinger der slike opplysninger vil være av særlig 

betydning.
183

 Arbeidslivslovutvalget påpeker imidlertid også at slutningen er noe usikker. 

Dommen gjaldt avslutning av et arbeidsforhold, og det kan ikke tas for gitt at avgjørelsen har 

direkte overføringsverdi til ansettelsessaker.
184

 Hva som utgjør en legitim interesse på 

arbeidsgivers side, vil kunne være forskjellig i ansettelsessaker og i arbeidsforhold, herunder 

oppsigelsessaker. En grunn til dette er at arbeidsgiver er pålagt andre og mer omfattende plikter 

overfor arbeidstakere etter arbeidsmiljølovgivningen enn overfor arbeidssøkere. 

 

Når det gjelder spørsmål om tidligere sykefravær, er dette også omfattet av 

nødvendighetsbegrensningen, jf. ovenfor om at dette må betraktes som 

helseopplysninger.
185

 For at arbeidsgiver skal kunne spørre søkeren om tidligere 
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sykefravær, må det altså være nødvendig for å vurdere hvorvidt søkeren vil være i stand 

til å utføre de arbeidsoppgaver som knytter seg til den nye stillingen.
186

 For eksempel 

dersom søkeren har hatt sykefravær som følge av fysisk eller psykisk påkjenning, og 

stillingen krever slik fysisk eller psykisk styrke, må arbeidsgiver kunne stille spørsmål 

om dette.
187

 

 

Aml. § 9-3 annet ledd gir departementet hjemmel til å gi nærmere bestemmelser om 

hvilke opplysninger som kan innhentes, det vil si hvilke opplysninger som må anses å 

være nødvendige. Noen slik forskrift er foreløpig ikke gitt. 

 

c. Forholdsmessighetsvurdering? 

Selv om det kan karakteriseres som nødvendig å innhente helseopplysninger fra en 

arbeidssøker for å kunne vurdere om vedkommende kan utføre stillingens 

arbeidsoppgaver, kan det være et selvstendig spørsmål om innhentingen likevel må 

anses å være for inngripende overfor søkeren etter en forholdsmessighetsvurdering. 

Aml. § 9-3 inneholder etter sin ordlyd intet forholdsmessighetskrav. Spørsmålet er om 

det likevel må oppstilles et slikt krav på annet grunnlag.  

 

Eidsvaag mener at innhenting av helseopplysninger er underlagt et krav om 

forholdsmessighet. Hun viser for det første til at inngrep i arbeidssøkers personvern er 

underlagt et forholdsmessighetskrav, og for det andre at det er klart forutsatt i 

forarbeidene.
188

 

 

I omtalen av §§ 9-3 og 9-4 i NOU 2004: 5 og Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) sies det ikke 

noe eksplisitt om hvorvidt det gjelder et forholdsmessighetskrav etter disse 

bestemmelsene, eller hvorvidt generalklausulen i § 9-1 gjelder i tillegg til disse 

særbestemmelsene.
189

 Flere forfattere hevder at § 9-1 gjelder i tillegg til § 9-4 for 

medisinske undersøkelser av arbeidssøkere og arbeidstakere, men begrunner ikke dette 
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noe nærmere.
190

 Antakelig bygger standpunktet på bestemmelsenes forhistorie og 

generelle uttalelser i forarbeidene.
191

 For det første er det slik at § 9-1 kodifiserer 

tidligere ulovfestet rett, og det var ikke ment å gjøre noen vesentlige endringer i 

rettstilstanden på området, rent bortsett fra at man fant det hensiktsmessig å særregulere 

helseopplysninger og helseundersøkelser.
192

 Etter tidligere ulovfestet rett gjaldt det et 

ulovfestet prinsipp for arbeidsgivers adgang til å kreve helseopplysninger og 

helseundersøkelser. Dette prinsippet innebar at adgangen måtte begrenses til det som 

var saklig/nødvendig, og tiltaket måtte ikke være uforholdsmessig.
193

 At det ikke var 

ment å gjøre vesentlige endringer i rettstilstanden, kan tyde på at det må stilles krav om 

nødvendighet/saklighet og forholdsmessighet ved innhenting av helseopplysninger og 

helseundersøkelser. For det andre brukes helse- og rusmiddelundersøkelser som 

eksempler ved forarbeidenes omtale av kravet til saklig grunn i § 9-1.
194

 Eksemplene 

gjelder altså helseundersøkelser, som kan tyde på at i hvert fall § 9-1 også gjelder for 

slike kontrolltiltak i tillegg til særregelen i § 9-4. 

 

Jeg ser ingen grunn til at det samme ikke også må gjelde for § 9-3. For det første var det 

ikke ment å gjøre noen vesentlige endringer i rettstilstanden, og det må gjelde både for 

§§ 9-3 og 9-4. For det andre må det være slik at arbeidssøker skal ha samme rettslige 

vern som en arbeidstaker. Når det gjelder innhenting av helseopplysninger fra 

arbeidstakere, reguleres dette ikke av § 9-3, men av § 9-1. Her vil det da gjelde et krav 

om saklighet og forholdsmessighet. En slik forskjell mellom innhenting av 

helseopplysninger fra arbeidssøkere og arbeidstakere kan ikke ha vært tilsiktet. Det må 

derfor antakelig være slik at § 9-1 gjelder i tillegg til § 9-3, og dermed gjelder det et 

forholdsmessighetskrav ved innhenting av helseopplysninger ved ansettelse. Kravet i  

§ 9-1 om at arbeidsgiver bare kan iverksette kontrolltiltak når tiltaket har «saklig grunn 

i virksomhetens forhold», må i denne sammenheng sies å være ivaretatt gjennom 

vurderingen «nødvendig for å utføre de arbeidsoppgaver som knytter seg til stillingen» i 

§ 9-3. Kriteriene «saklighet», «relevans» og «nødvendighet» ble alle vurdert som 
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tenkelige kriterier for § 9-3, men nødvendighetskriteriet ble foretrukket da det syntes å 

harmonere best med personopplysningsloven.
195

 

 

Istedenfor å si at § 9-1 gjelder i tillegg til § 9-3, kan en annen løsning være å innfortolke 

et krav om forholdsmessighet i selve nødvendighetskravet i § 9-3. Denne løsningen vil 

være i samsvar med slik begrepet «nødvendig» i EMK art 8 annet ledd er blitt tolket i 

EMDs praksis, og slik behandlingsgrunnlaget «nødvendig» i personopplysningsloven 

§§ 8 og 9 er blitt tolket i litteraturen. Jørstad mener at nødvendighetskravet i 

personopplysningsloven etter en språklig tolkning for det første innebærer at det må 

være et reelt og kvalifisert behov for behandling av personopplysninger. For det andre 

mener han at nødvendighetsbegrepet også innebærer en forholdsmessighetsvurdering.
196

 

Schartum og Bygrave mener at kriteriet må tolkes i tråd med EMDs praksis. Det vil 

altså si at «nødvendig» uttrykker et påtrengende samfunnsmessig behov («pressing 

social need») og at det må være forholdsmessig ut fra behandlingens formål 

(«proportionate to the legitimate aim pursued»), jf. EMK art 8 annet ledd, jf. nedenfor i 

kapittel 5 punkt 5.2.4 (c).
197

  

 

Uansett hvilken løsning som velges, må det sies å gjelde et krav om forholdsmessighet 

for arbeidsgivers innhenting av helseopplysninger fra arbeidssøkere. Spørsmålet som 

må stilles er om arbeidsgivers interesse i å innhente opplysninger om arbeidssøkers 

helse er tilstrekkelig tungtveiende til å gjøre inngrep i arbeidssøkers integritetsvern.
198

 

Her som ellers må det foretas en konkret vurdering ved den enkelte ansettelse, ettersom 

interessene på arbeidsgiversiden og arbeidssøkersiden som regel vil være forskjellige 

fra sak til sak. På arbeidsgiversiden vil det særlig ha betydning om stillingen innebærer 

en risiko for arbeidstakeren selv eller for tredjepersoner, eller om stillingen på annen 

måte er av en slik art at det stilles spesielle krav til innehaverens fysiske eller psykiske 

tilstand.
199

 På arbeidssøkersiden har det betydning om den sykdommen eller de 

helseforhold arbeidsgiver ønsker opplysninger om, er sosialt stigmatiserende, eller om 
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de helseopplysninger som innhentes, vil gi tilleggsinformasjon om arbeidssøkeren eller 

dennes familie.
200

 

 

d. Kort om følgen av at arbeidssøker nekter å svare og arbeidssøkers 

adgang til å lyve 

Dersom en arbeidssøker nekter å svare på spørsmål som arbeidsgiver har adgang til å 

stille etter aml. § 9-3, blir det spørsmål om hvilke følger dette kan få. Spørsmålet 

berøres ikke i lovforarbeidene, men omtales i Breisteinutvalgets utredning. Utvalget 

antar at arbeidsgiver vil kunne vektlegge dette forholdet på lik linje med andre 

opplysninger om den arbeidssøkendes kvalifikasjoner. Arbeidssøkere vil kunne bli satt 

ut av betraktning med den begrunnelse at disse opplysningene ikke er gitt.
201

  

 

Så kan det være slik at arbeidsgiver stiller spørsmål som det ikke er adgang til å stille 

etter aml. § 9-3. Arbeidssøker vil i en slik situasjon alltid ha mulighet til å nekte å svare 

på spørsmålet, men risikerer da å bli satt ut av betraktning på urettmessig grunnlag. 

Hensynet til effektiviteten i forbudet mot å innhente helseopplysninger i § 9-3 kan tilsi 

at arbeidssøker i slike tilfelle vil ha en rett til å lyve.
202

  

 

3.3.4 Innhenting av helseopplysninger fra tidligere arbeidsgiver 

I forbindelse med ansettelse er det ikke uvanlig å foreta en referansesjekk hos tidligere 

arbeidsgivere. Det kan være at arbeidsgiver ønsker å spørre om arbeidssøkers helse og 

tidligere sykefravær. Dette reiser to spørsmål. For det første om arbeidsgiver har rett til 

å innhente helseopplysninger fra tidligere arbeidsgiver. For det andre om tidligere 

arbeidsgiver kan utlevere slike opplysninger om forhenværende arbeidstakere.
203

 

 

Når det gjelder spørsmålet om arbeidsgiver kan innhente helseopplysninger fra tidligere 

arbeidsgiver, er aml. § 9-3 første ledd annet punktum sentral: «Arbeidsgiver må heller 
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ikke iverksette tiltak for å innhente helseopplysninger på annen måte». Forbudet i § 9-3 

gjelder således også for innhenting av opplysninger fra tidligere arbeidsgiver.
204

 Det 

kan synes noe uklart hvorvidt det er et absolutt forbud mot at arbeidsgiver spør tidligere 

arbeidsgiver om arbeidssøkers helse, eller om det kun er forbudt å spørre tidligere 

arbeidsgiver om andre opplysninger enn dem som er nødvendige, jf. aml. § 9-3 første 

ledd første punktum. Ordlyden og sammenhengen mellom bestemmelsens første og 

annet punktum trekker i retning av at det er ment å være et absolutt forbud. En uttalelse 

i Breisteinutvalgets utredning peker også i retning av en slik konklusjon: 

«Helseopplysninger skal heller ikke kunne innhentes på annen måte enn ved å spørre 

arbeidssøkeren, for eksempel ved bruk av andre kilder, helsepersonell, oppgitte 

referanser mv».
205

 Dette taler for at arbeidsgiver er helt avskåret fra å spørre tidligere 

arbeidsgiver om arbeidssøkers helseforhold. 

 

Spørsmålet om tidligere arbeidsgiver kan utlevere helseopplysninger om forhenværende 

arbeidstakere, må løses etter regler om taushetsplikt og utlevering av 

personopplysninger. Det finnes ingen spesiell regel om taushetsplikt for tidligere 

arbeidsgiver. Arbeidsgiver i det offentlige kan imidlertid ha taushetsplikt om tidligere 

arbeidstakers helseforhold i medhold av forvaltningsloven § 13 første ledd, som sier at 

enhver som utfører arbeid for et forvaltningsorgan plikter å hindre at andre får 

kjennskap til det han får vite om «noens personlige forhold».
206

 Det er gjort unntak fra 

taushetsplikten i § 13 a nr. 1 dersom den som har krav på taushet samtykker. Når det 

gjelder innhenting av helseopplysninger ved ansettelse, kan samtykke ikke oppheve 

tidligere arbeidsgivers taushetsplikt etter fvl. § 13. For det første vil et slikt samtykke 

antakelig ikke oppfylle kravet om frivillighet.
207

 For det andre vil det være uforenelig 

med regelen aml. § 9-3, hvor samtykke ikke er et eget hjemmelsgrunnlag, jf. ovenfor i 

punkt 3.3.3.
208

 Arbeidsgiver i det offentlige plikter således å bevare taushet om tidligere 

arbeidstakers helse overfor fremtidige arbeidsgivere, og løses ikke fra taushetsplikten 

gjennom tidligere arbeidstakers samtykke. 
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Personopplysningsloven har ingen særskilte regler om adgangen til å utlevere 

personopplysninger til andre enn den registrerte selv, i dette tilfellet til den tidligere 

arbeidstakeren.
209

 Så lenge tidligere arbeidsgiver kun uttaler seg muntlig om personlige 

inntrykk uten å sjekke dette nærmere i bedriftens database eller register, er man 

antakelig også utenfor virkeområdet til personopplysningsloven, jf. § 3.
210

 Om tidligere 

arbeidsgiver kan utlevere registrerte helseopplysninger, må løses etter pol. § 11 første 

ledd bokstav c, som sier at opplysningene ikke kan brukes senere til formål som er 

uforenelige med det opprinnelige formålet. Å utlevere registrerte helseopplysninger om 

en tidligere arbeidstaker, som ofte vil være samlet inn for å vurdere individuelle 

oppfølgingstiltak, til fremtidig arbeidsgiver, kan vanskelig sies å være forenelig med det 

opprinnelige formålet.
211

 For at tidligere arbeidsgiver skal kunne utlevere 

opplysningene, må den tidligere arbeidstakeren da samtykke til dette, jf. pol. § 11 første 

ledd bokstav c. Også her vil det for det første være slik at kravet om frivillig samtykke 

neppe kan anses å være oppfylt, jf. pol. § 2 nr. 7 og nedenfor i kapittel 5 punkt 5.2.4 (b). 

Det vil i tillegg være uforenelig med regelen i aml. § 9-3 å tillate samtykke som 

grunnlag for utlevering av helseopplysninger.  

 

For de tilfellene hvor det ikke følger noe forbud av reglene om taushetsplikt eller 

personopplysninger mot at tidligere arbeidsgiver utleverer helseopplysninger om 

forhenværende arbeidstakere, kan man antakelig oppstille et forbud etter aml. § 9-3. Når 

fremtidig arbeidsgiver er avskåret fra å spørre tidligere arbeidsgiver om arbeidssøkers 

helseforhold, kan man hevde at det også må gjelde et tilsvarende forbud for tidligere 

arbeidsgiver mot å besvare disse spørsmålene. 

 

3.3.5 Innhenting av helseopplysninger fra helsepersonell 

Opplysninger om arbeidssøkers helse kan ligge hos den alminnelige helsetjenesten, for 

eksempel hos arbeidssøkerens fastlege. For det første blir det et spørsmål om 

arbeidsgiver kan innhente opplysninger om arbeidssøkers helse fra helsepersonell som 

har disse opplysningene. Løsningen følger av aml. § 9-3 første ledd annet punktum: 
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«Arbeidsgiver må heller ikke iverksette tiltak for å innhente helseopplysninger på annen 

måte». Jeg konkluderte i punktet ovenfor med at bestemmelsen innebærer et absolutt 

forbud mot å innhente helseopplysninger på annen måte enn å spørre arbeidssøkeren 

selv.
212

 Dermed er arbeidsgiver helt avskåret fra å spørre for eksempel arbeidssøkers 

fastlege om arbeidssøkers helse. 

 

For det andre blir det et spørsmål om hva helsetjenesten kan utlevere av 

helseopplysninger. Etter helsepersonelloven
213

 § 21 har helsepersonell taushetsplikt om 

«folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i 

egenskap av å være helsepersonell». Taushetsplikten gjelder ikke dersom den som har 

krav på taushet, samtykker, jf. § 22. Utgangspunktet er altså at helsepersonell kan 

utlevere opplysninger om arbeidssøker helse dersom han/hun samtykker. Som nevnt 

ovenfor vil det imidlertid være uforenelig med regelen i aml. § 9-3 å tillate samtykke 

som grunnlag for utlevering av helseopplysninger til arbeidsgiver.
214

 Helsepersonell kan 

dermed ikke utlevere opplysninger om arbeidssøkers helse til potensiell arbeidsgiver. 

 

I helsepersonelloven § 28 er departementet gitt fullmakt til å gi forskrift om adgangen til å gi 

opplysninger om arbeidstakers helseforhold videre til arbeidsgiveren, i den grad opplysningene 

gjelder arbeidstakerens skikkethet til et bestemt arbeid eller oppdrag. Slik forskrift er til nå ikke 

blitt gitt. Fullmakten er uansett begrenset til å gjelde de forhold som har betydning for skikkethet 

opp mot arbeidets karakter. Med det menes at opplysningene som helsepersonell kan gi til 

arbeidsgiver, kun vil være om arbeidstakeren er skikket eller uskikket til arbeidet.
215

  

 

3.4 Arbeidsgivers adgang til å kreve medisinske undersøkelser 

3.4.1 Introduksjon 

I punktene ovenfor har jeg behandlet arbeidssøkers opplysningsplikt og arbeidsgivers 

adgang til å etterspørre helseopplysninger. For enkelte stillinger kan arbeidsgiver ønske 

at det skal foretas en medisinsk undersøkelse av arbeidssøker. Formålet med 

undersøkelsen vil som regel være å vurdere om arbeidssøker er helsemessig skikket til å 
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inneha den aktuelle stillingen. Hvorvidt arbeidsgiver kan kreve at arbeidssøker skal 

gjennomgå en slik undersøkelse, reguleres av arbeidsmiljøloven § 9-4:  

«(1) Arbeidsgiver kan bare kreve at medisinske undersøkelser skal foretas: 

a) når det følger av lov eller forskrift, 

b) ved stillinger som innebærer særlig risiko, 

c) når arbeidsgiver finner det nødvendig for å verne liv eller helse.  

(2) Departementet kan gi forskrift om vilkårene for å kreve medisinske 

undersøkelser etter denne paragraf.»  

 

Også denne bestemmelsen var ny med arbeidsmiljøloven av 2005. Bakgrunnen for 

lovreguleringen er at alle typer helsekontroller i utgangspunktet må betraktes som 

inngrep i arbeidssøkers eller arbeidstakers integritet, og slik kontroll bør derfor 

begrenses til det som er strengt nødvendig i forhold til virksomhetens behov. 

Bestemmelsen er ment å balansere og ivareta hensynet til arbeidssøkers/arbeidstakers 

integritet, samtidig som viktige hensyn sett fra virksomhetens og samfunnets side også 

blir ivaretatt.
216

   

 

Jeg har ovenfor i punkt 3.3.3 (c), konkludert med at hovedbestemmelsen om 

kontrolltiltak i § 9-1 gjelder i tillegg til særregelen i § 9-4 om medisinske undersøkelser. 

Arbeidsmiljøloven § 9-1 første ledd lyder: 

«Arbeidsgiver kan bare iverksette kontrolltiltak overfor arbeidstaker når tiltaket 

har saklig grunn i virksomhetens forhold og det ikke innebærer en 

uforholdsmessig belastning for arbeidstakeren.» 

 

Det er altså ikke tilstrekkelig for å kunne gjennomføre en helseundersøkelse at ett av 

vilkårene i § 9-4 første ledd bokstav a-c er oppfylt. I tillegg må det foretas en vurdering 

av undersøkelsens saklighet og forholdsmessighet etter § 9-1.
217

  

 

                                                 

216
  Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 149 og Borgerud 2010 note 274 til aml. § 9-4. 

217
  Borgerud 2010 note 274 til aml. § 9-4. 
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Vilkårene som fremgår av §§ 9-4 og 9-1 er uttømmende. Arbeidsgiver kan ikke 

gjennom samtykke fra arbeidssøker skaffe seg hjemmel til å kreve at arbeidssøker skal 

foreta en medisinsk undersøkelse.
218

 

 

Etter aml. § 9-4 annet ledd kan departementet gi forskrift om vilkårene for å kreve 

medisinske undersøkelser etter bestemmelsens første ledd bokstav b og c. 

Arbeidslivslovutvalget hadde ikke foreslått noen slik forskriftshjemmel, men 

departementet mente det kunne være behov for å foreta en klargjøring i forskrift.
219

 Slik 

forskrift er foreløpig ikke gitt. 

 

I det følgende skal jeg først, i punkt 3.4.2, si noe om hvilke opplysninger som omfattes 

av begrepet «medisinske undersøkelser» i aml. § 9-4. Videre behandles de enkelte 

vilkår i §§ 9-4 og 9-1 (punkt 3.4.3 og 3.4.4). Til slutt tar jeg for meg arbeidssøkers 

eventuelle plikt til å medvirke til undersøkelse (punkt 3.4.5). 

 

3.4.2 Begrepet «medisinsk undersøkelse» 

Begrepet «medisinsk undersøkelse» i aml. § 9-4 er ikke definert i arbeidsmiljøloven, 

men kommenteres av Breisteinutvalget: 

«I dagligtale brukes ofte uttrykket helsekontroll om medisinske undersøkelser. 

Det er en undersøkelse av en person – en pasient – med tanke på å avdekke en 

mulig sykdom, skade eller lyte, med sikte på å behandle eller forebygge sykdom, 

eller utskriving av attest, bekreftelse eller erklæring om vedkommendes helse.»
220

 

 

Begrepet medisinsk undersøkelse omfatter for det første samtale om sykdom i familien, 

sosiale forhold, tidligere sykdommer, aktuelle symptomer og sykdommer, 

kroppsfunksjoner og levevaner.
221

 

 

                                                 

218
  Ot.prp. nr. 49 (2005-2005) s. 149. 

219
  Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 149 og Monsen 2011 s. 466. 

220
  NOU 2001: 4 punkt 3.2.2. 

221
  NOU 2001: 4 punkt 3.2.2. 
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Videre omfattes kliniske undersøkelser. Dette er utvendige undersøkelser, som for 

eksempel å lytte på hjerte og lunger, undersøke syn eller hørsel, eller foreta 

røntgenundersøkelse. Psykiatriske undersøkelser, som tar sikte på å avdekke psykiske 

tilstander, er også en klinisk undersøkelse og omfattes av begrepet medisinske 

undersøkelser i aml. § 9-4. Rene personlighetstester uten medisinsk forankring faller 

utenfor definisjonen.
222

  

 

Biologiske undersøkelser er også en type medisinsk undersøkelse. Dette er 

undersøkelser av biologisk materiale fra en person, for eksempel urinprøver, 

blodprøver, vevsprøver og utåndingsprøver. Alkohol- og rusmiddeltesting omfattes 

således av begrepet medisinsk undersøkelse.
223

 

 

Det vanligste er nok at biologisk materiale brukes til å stille en sykdomsdiagnose. 

Biologisk materiale kan imidlertid også brukes i en genetisk undersøkelse.
224

 Her blir 

det da nødvendig å avgrense begrepet «medisinsk undersøkelse» i arbeidsmiljøloven  

§ 9-4 mot bioteknologiloven § 5-8, jf. § 5-1 om forbud mot bruk av genetisk 

informasjon utenfor helsetjenesten. Som omtalt ovenfor i punkt 3.3.2 omfatter forbudet 

i biotl. § 5-8 undersøkelser som nevnt i § 5-1 annet ledd bokstav b, og opplysninger 

fremkommet ved systematisk kartlegging av arvelig sykdom i en familie, men ikke 

genetiske undersøkelser for å stille sykdomsdiagnose, sml. biotl. § 5-1 annet ledd 

bokstav a. Genetiske undersøkelser for å stille en konkret sykdomsdiagnose vil således 

være omfattet av arbeidsmiljøloven § 9-4. 

 

3.4.3 Vilkår for medisinsk undersøkelse etter arbeidsmiljøloven § 9-4 

a. Hvem som omfattes av bestemmelsen 

Det fremgår av overskriften til aml. § 9-4 at bestemmelsen gjelder for både 

arbeidssøkere og arbeidstakere. Her behandler jeg bare medisinske undersøkelser i 

                                                 

222
  NOU 2001: 4 punkt 3.2.2. 

223
  NOU 2001: 4 punkt 3.2.3, NOU 2004: 5 s. 442 og Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 149.  

Om rusmiddeltesting i arbeidsforhold, se van der Lagen 2008. 
224

  NOU 2001: 4 punkt 3.2.3. 
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forbindelse med ansettelse. Begrepet «arbeidssøker» må forstås på samme måte her som 

i punkt 3.3.3 (a); det er en person som 

- har vist interesse for å arbeide i en virksomhet hvor vedkommende enten ikke er 

ansatt fra før; eller  

- søker arbeid internt i virksomheten; og 

- er aktuell for stillingen ut fra generelle krav til utdanning, sertifikater, alder.
225

 

 

b. Hvem som skal foreta den medisinske undersøkelsen 

Når arbeidsgiver krever at arbeidssøker må gjennomgå en helseundersøkelse, blir 

spørsmålet hvem som skal foreta undersøkelsen. Dette er ikke regulert i 

arbeidsmiljøloven. Breisteinutvalget foreslo at regler om den praktiske 

gjennomføringen av helseundersøkelser, taushetsplikt og journalføring skulle inntas i 

arbeidsmiljøloven, jf. forslagets §§ 30D, 30E og 30F.
226

 Arbeidslivslovutvalget mente 

at det ville være uheldig med slike bestemmelser som i stor grad ville være 

overlappende med helsepersonellovgivningen, og mente at arbeidsmiljøloven skulle 

rendyrkes som en regulering av relasjonen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
227

 Det 

ble derfor ikke inntatt noen regler i arbeidsmiljøloven om gjennomføring av medisinske 

undersøkelser.  

 

Selv om det ikke er uttalt direkte i helsepersonellovgivningen, må det anses å være et 

alminnelig krav at medisinske undersøkelser skal utføres av «autorisert 

helsepersonell».
228

 Dette var også uttrykkelig uttalt i Breisteinutvalgets forslag § 30D, 

og slik jeg tolker Arbeidslivlovutvalgets uttalelser, var de ikke uenige i det materielle 

innholdet i Breisteinutvalgets forslag til bestemmelser, men i plasseringen av dem.
229

 

Hvilke som regnes som autorisert helsepersonell, fremgår av helsepersonelloven § 3,  

jf. §§ 48 og 49. Helsepersonellet skal utføre undersøkelse i samsvar med de krav til 

                                                 

225
  NOU 2001: 4 punkt 3.2.5.4. 

226
  NOU 2001: 4 punkt 11.1.2.4-11.1.2.6. 

227
  NOU 2004: 5 s. 440. 

228
  NOU 2001: 4 punkt 9.6.1. 

229
  NOU 2004: 5 s. 440. 
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faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra kvalifikasjoner, 

undersøkelsens karakter og situasjonen for øvrig, jf. § 4. 

 

I enkelte typer av stillinger kreves det at personen gjennomgår en helseundersøkelse og 

innehar en helseattest, jf. punkt c nedenfor. For å utstede slike helseattester er det i noen 

tilfeller ikke tilstrekkelig å være autorisert helsepersonell etter helsepersonelloven. Etter 

forskrift om helseundersøkelse på skip
230

 § 8 skal helseundersøkelse og utstedelse av 

erklæringer utføres av godkjent sjømannslege. Helseundersøkelser og utstedelse av 

helseattester skal etter forskrift om helsekrav for personer til havs
231

 § 6 utføres av 

enten godkjent petroleumslege eller godkjent dykkerlege. Utstedelse av legeattester til 

tjenestegjørende på luftfartøy må gjøres av godkjent og oppnevnt flylege, jf. forskrift 

om medisinske krav på luftfartøy
232

 §§ 4 og 5. 

 

Utenom de tilfeller hvor arbeidssøker må undersøkes av slikt spesielt helsepersonell 

som nevnt i avsnittet ovenfor, kan det stilles spørsmål om arbeidssøker kan velge 

hvilken lege som skal foreta undersøkelsen, eller om arbeidsgiver kan bestemme 

hvilken lege søkeren må oppsøke, for eksempel bedriftslegen.  

 

Breisteinutvalgets forslag § 30 D tredje ledd inneholdt en regel om at «[a]rbeidstaker 

som må gjennomgå pliktige undersøkelser, kan velge å la undersøkelsen bli foretatt av 

annet personell enn virksomhetens».
233

 Ettersom Arbeidslivslovutvalget mente det var 

uheldig med slike bestemmelser som i stor grad var overlappende med 

helselovgivningen,
234

 må en eventuell rett til valg av lege hjemles i generelle regler om 

pasienters rettigheter. Pasientrettighetsloven
235

 § 3-1 inneholder en grunnleggende 

bestemmelse om pasienters rett til medvirkning og kan kanskje sies å hjemle en valgrett 

for arbeidssøker. I tillegg inneholder lovens § 2-4 en rett til valg av sykehus. Reelle 

                                                 

230
  Forskrift 19.10.2001 nr. 1309 om helseundersøkelse av arbeidstakere på skip. 

231
  Forskrift 20.12.2010 nr. 1780 om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i 

petroleumsvirksomheten til havs. 
232

  Forskrift 19.06.2008 nr. 617 om gjennomføring av felleseuropeiske bestemmelser om medisinske 

krav for tjenestegjørende på luftfartøy, BSL JAR-FCL 3 (Flight Crew Licencing) endring 5. 
233

  NOU 2001: 4 punkt 11.1.2.4. 
234

  NOU 2004: 5 s. 440. 
235

  Lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven). 
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hensyn kan også tale for at søkeren må kunne velge hvilken lege som skal foreta 

helseundersøkelsen. For best mulig behandling i helsevesenet er det viktig med et godt 

tillitsforhold mellom lege og pasient. I tillegg kommer at arbeidsgivers adgang til å be 

om helseundersøkelse er en inngripen i arbeidssøkerens integritet og personvern, og 

dersom søkeren selv kan velge lege, derunder sin faste lege, vil dette kanskje kunne 

oppleves som mindre inngripende. Viktig er imidlertid, som kommentert av 

Breisteinutvalget, at dersom søkeren velger en annen lege enn virksomhetens eget 

personell, må legen inneha den spesialkompetanse som er nødvendig for å kunne utføre 

en tilfredsstillende undersøkelse, samt kunne vurdere undersøkelsen og resultatet i 

forhold til formålet.
236

 Breisteinutvalget foreslo også en regel i § 30 D fjerde ledd om at 

«kostnader ved undersøkelser etter denne paragrafen skal dekkes av arbeidsgiveren».
237

 

Arbeidslivslovutvalget fant det imidlertid overflødig å lovfeste dette spesielt, da det er 

klart at arbeidsgiver også etter gjeldende rett plikter å bære kostnadene ved slike 

undersøkelser.
238

 

 

Om helsepersonells adgang til å behandle, herunder utlevere, opplysningene som 

fremkommer ved den medisinske undersøkelsen av arbeidssøker, se nedenfor i  

kapittel 5 punkt 5.3. 

 

c. Lov eller forskrift 

Ifølge aml. § 9-4 første ledd bokstav a kan arbeidsgiver kreve at medisinske 

undersøkelser skal foretas når det følger av lov eller forskrift. Bestemmelsen i § 9-4 

lovfester i utgangspunktet en adgang for arbeidsgiver til å kreve at arbeidssøker skal 

gjennomgå en helseundersøkelse. Men i de tilfellene hvor det følger av lov eller 

forskrift at det skal foretas en medisinsk undersøkelse, er det som regel ikke bare en 

adgang for arbeidsgiver til å kreve dette, men også en plikt.
239

 Det finnes en god del 

lover og forskrifter som hjemler helseundersøkelser. Jeg tilsikter ikke å gi en 

uttømmende oversikt over disse, bare enkelte eksempler.  

                                                 

236
  NOU 2001: 4 punkt 11.2.4. 

237
  NOU 2001: 4 punkt 11.1.2.4. 

238
  NOU 2004: 5 s. 440. 

239
  van der Lagen 2008 s. 22 og 29. 
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I de fleste av disse lovene og forskriftene er det bare tale om undersøkelse av eller 

helseattest fra arbeidstaker, i motsetning til aml. § 9-4 som uttrykkelig gjelder både 

arbeidssøkere og arbeidstakere. Jeg velger likevel å omtale de aktuelle reglene her 

ettersom det må antas at ordlyden ikke vil utgjøre noen egentlig realitetsforskjell. Om 

arbeidsgiver velger å avkreve medisinsk undersøkelse og helseattest av arbeidssøkere 

på et tidlig stadium i ansettelsesprosessen, eller gir et tilbud om ansettelse til én 

arbeidssøker betinget av at det kan fremvises tilfredsstillende helseattest før eller etter 

tiltredelse, kan variere.
240

 Det blir bare et spørsmål om når arbeidsgiver velger å 

avkreve undersøkelse og helseattest, mens realiteten er at personen, som da enten har 

status som arbeidssøker eller arbeidstaker, uansett må kunne vise til tilfredsstillende 

helseattest for å kunne utføre det aktuelle arbeidet.  

 

Det må foreligge en klar hjemmel for at det skal kunne sies at det følger av lov eller 

forskrift at arbeidsgiver kan kreve at det skal foretas en medisinsk undersøkelse.
241

 

Eksempler på lovhjemmel i arbeidsmiljøloven kan være ivaretakelse av arbeidsgivers 

plikter etter kapittel 3 og 4. Hvilke plikter det kan være tale om, belyses i forarbeidene. 

Breisteinutvalget foreslo at samtykke til helsekontroll lovlig skulle kunne gis i to 

tilfeller, hvor altså arbeidsgiver skulle kunne «tilby» helseundersøkelse. For det første 

når forhold i arbeidsmiljøet gjorde det rimelig og hensiktsmessig av hensyn til 

arbeidstakeren, jf. arbeidsmiljøloven 1977 § 14 andre ledd bokstav c.
242

 Denne 

bestemmelsen svarer til nåværende aml. § 3-1 annet ledd bokstav g, hvor det heter at 

arbeidsgiver skal sørge for løpende kontroll med arbeidsmiljøet og arbeidstakernes 

helse når risikoforholdene i virksomheten tilsier det. Arbeidslivslovutvalget mente 

imidlertid at dersom helsekontroll var nødvendig for å ivareta arbeidsgivers plikt etter 

denne bestemmelsen, så ville kontrollen ha tilstrekkelig hjemmel i lov slik at den 

uansett ville være lovlig etter det som nå er aml. § 9-4 første ledd bokstav a.
243

  

 

                                                 

240
  Det kan imidlertid være at det må trekkes en grense for hvor mange av arbeidssøkerne arbeidsgiver 

kan avkreve helseundersøkelser fra og på hvilket tidspunkt i ansettelsesprosessen det kan gjøres, se 

Eidsvaag 2009 s. 314. 
241

  Monsen 2011 s. 464. 
242

  NOU 2001: 4 punkt 11.1.2.3 og NOU 2004: 5 s. 442. 
243

  NOU 2004: 5 s. 442. 
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For det andre skulle arbeidsgiver kunne «tilby» helseundersøkelse når det var 

nødvendig i forbindelse med rehabilitering av arbeidstaker til arbeid, jf. 

arbeidsmiljøloven 1977 § 13, og i forbindelse med tilrettelegging av arbeidet for 

arbeidstakeren etter arbeidsmiljøloven 1977 § 14 annet ledd bokstav f.
244

 Den første 

bestemmelsen tilsvarer nåværende aml. § 4-6 om tilrettelegging for arbeidstakere med 

redusert arbeidsevne, og den andre tilsvarer nåværende aml. § 4-2 annet ledd bokstav b 

om at det i utformingen av den enkeltes arbeidssituasjon skal arbeidet organiseres og 

tilrettelegges under hensyn til den enkelte arbeidstakers arbeidsevne, kyndighet, alder 

og øvrige forutsetninger. Også her mente Arbeidslivslovutvalget at dersom 

helseundersøkelse faktisk var nødvendig etter disse bestemmelsene, måtte arbeidsgiver 

anses å ha lovhjemmel for tiltaket.
245

  

 

Det finnes også flere lover og forskrifter utenfor arbeidsmiljølovens område som 

hjemler helseundersøkelser. Skipssikkerhetsloven § 17 med tilhørende forskrift om 

helseundersøkelse på skip krever at den som har sitt arbeid om bord på skip, må være 

fysisk og psykisk skikket til tjenesten. Arbeidstakeren må gjennomgå en 

helseundersøkelse av en sjømannslege og legge frem helseerklæring som må fornyes 

etter nærmere regler i forskriften § 5. Etter petroleumsloven og forskrift om helsekrav 

for personer til havs må personer som arbeider på innretninger i 

petroleumsvirksomheten til havs, foreta en helseundersøkelse hos en petroleumslege 

eller dykkerlege og kunne fremvise en helseerklæring som må fornyes med jevne 

mellomrom. Den som skal gjøre tjeneste på luftfartøy, må også la seg undersøke av en 

flylege og inneha en legeattest som viser at man er fysisk og psykisk skikket for å 

tjenestegjøre om bord, jf. luftfartsloven § 5-3 og forskrift om medisinske krav på 

luftfartøy. Videre krever jernbaneloven
246

 § 3 d og forskrift om helsekrav til 

jernbanepersonell
247

 at jernbanepersonell med særskilte oppgaver skal gjennomføre 

                                                 

244
  NOU 2001: 4 punkt 11.1.2.3 og NOU 2004: 5 s. 442. 

245
  NOU 2004: 5 s. 442-443. 

246
  Lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og 

forstadsbane m.m. (jernbaneloven). 
247

  Forskrift 18.12.2002 nr. 1678 om krav til helse for personell med arbeidsoppgaver av betydning for 

trafikksikkerheten ved jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. 

(helsekravforskriften). 
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periodiske helseundersøkelser. Dette er alle yrker hvor det kreves høy grad av sikkerhet 

ved utføring av arbeidsoppgavene. 

 

Smittevernloven med forskrifter kan også nevnes. Det følger av smittevernloven § 3-2 

at når smittede personer kan utgjøre en alvorlig fare for overføring av smittsom sykdom 

i sitt arbeid og hensynet til smittevernet krever det, kan departementet i forskrift 

fastsette at arbeidssøkere eller arbeidstakere skal gjennomgå en helseundersøkelse. 

Ifølge forskrift om antibiotikaresistente bakterier
248

 § 4 kan helsepersonell måtte 

gjennomgå undersøkelse av antibiotikaresistente sykdomsfremkallende bakterier før 

tiltredelse eller gjeninntredelse i stilling i helseinstitusjon. Etter forskrift om 

tuberkulosekontroll
249

 § 3-1 kan personer som skal tiltre eller gjeninntre i stilling i 

helse- og omsorgstjenesten, i lærerstillinger eller andre stillinger knyttet til barneomsorg 

ha plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse. 

 

Lovavdelingen ga i 2002 en tolkningsuttalelse om hiv-testing som betingelse for å tjenestegjøre i 

fredsoperasjoner etter anmodning fra Utenriksdepartementet.
250

 Lovavdelingen vurderte blant 

annet om hiv-testing etter forskrift om tjenestegjøring i internasjonale fredsoperasjoner
251

 § 5 

tredje ledd er i strid med EMK art 8 om rett til privatliv. Lovavdelingen fant at et pålegg om hiv-

testing antakelig måtte anses som et inngrep i privatlivet etter art 8 første ledd, og drøftet deretter 

om inngrepet likevel kunne anses legitimt etter art 8 annet ledd. Det ble lagt til grunn at lovskravet 

var oppfylt og at forskriften ivaretok legitime hensyn. Spørsmålet var så om obligatorisk hiv-

testing kunne anses å være «nødvendig i et demokratisk samfunn». Lovavdelingen viste til at FN i 

flere uttalelser har gitt uttrykk for at det ikke er bevis for at hiv-smittede ikke kan anses fysisk eller 

psykisk skikket til å tjenestegjøre i det militære, sykehus eller luftfart. Hiv-testing kunne derfor 

ikke anses som nødvendig i et demokratisk samfunn med den begrunnelse at hiv-smittede generelt 

ikke er fysisk skikket til å tjenestegjøre i fredsbevarende operasjoner. Også når det gjaldt hensynet 

til å hindre smitte, mente Lovavdelingen på bakgrunn av uttalelser fra FN, at det kunne være 

tvilsomt om hiv-testing av personell i fredsbevarende operasjoner fullt ut er tilstrekkelig til å 

forhindre spredning av viruset. Lovavdelingen kom etter dette til at et generelt påbud om hiv-

testing ville kunne komme i strid med EMK art 8. 
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  Forskrift 05.07.1996 nr. 700 om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innen helsevesenet – 

antibiotikaresistente bakterier. 
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  Forskrift 13.02.2009 nr. 205 om tuberkulosekontroll. 
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251

  Forskrift 11.09.1998 nr. 870 om tjenestegjøring i internasjonale fredsoperasjoner. 
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I denne forbindelse kan også bestemmelsen i aml. § 10-11 syvende ledd nevnes. 

Bestemmelsen sier at arbeidstaker som hovedsakelig utfører nattarbeid skal gis tilbud 

om helsekontroll før tiltredelse og deretter jevnlig kontrolleres, jf. også tilsvarende i  

§ 11-4 for ungdom som settes til nattarbeid. I disse tilfellene kan arbeidsgiver imidlertid 

ikke «kreve» medisinsk undersøkelse, jf. ordlyden i § 9-4, men bare gi et tilbud til 

arbeidssøkeren/arbeidstakeren.
252

 

 

d. Stillinger som innebærer særlig risiko 

Dersom arbeidsgiver ikke har hjemmel i lov eller forskrift til å kreve medisinsk 

undersøkelse av arbeidssøker, kan arbeidsgiver etter aml. § 9-4 første ledd bokstav b 

kreve dette dersom det er tale om en stilling «som innebærer særlig risiko». Om dette 

alternativet uttales det i forarbeidene at: 

«Med «stillinger som innebærer særlig risiko» i bokstav b) menes stillinger der 

utøveren rutinemessig kommer i situasjoner hvor konsekvensene av feil i 

utførelsen er særlig store, enten for arbeidstakeren selv, for tredjeperson eller har 

store samfunnsmessige konsekvenser og hvor det derfor må stilles særlige krav til 

aktsomhet og oppmerksomhet.»
253

 

 

Et første spørsmål er hva slags risiko det er tale om. Etter forarbeidenes uttalelser synes 

alternativet å omfatte både risiko for liv eller helse, altså sikkerhetsrisiko, og risiko for 

store materielle skader, det vil si økonomisk risiko.
254

 Men i motsetning til 

sikkerhetsrisiko fører ikke økonomisk risiko til integritetskrenkelse av en person, og da 

skal det antakelig mer til for å kunne begrunne en slik integritetskrenkelse som en 

medisinsk undersøkelse innebærer.
255

  

 

Breisteinutvalget nevner enkelte typer av arbeid som medfører særlig fare eller risiko, 

eller hvor det stilles særlige krav til sterk psyke for å håndtere krisesituasjoner. Dette 

gjelder for eksempel rederinæringen (utenriksfart og offshore servicefartøyer), offshore 
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og luftfart (kabin- og cockpitpersonale).
256

 Som vi har sett i forrige punkt vil 

helseundersøkelser for disse yrkene ofte være regulert i lov og forskrift. Men som 

Breisteinutvalget påpeker, finnes det også flere andre bransjer som er spesielt utsatt for 

risikoer for alvorlige skader av ulike slag.
257

 I de tilfellene hvor arbeidsgiver ikke har 

hjemmel i en særskilt lov eller forskrift, vil aml. § 9-4 første ledd bokstav b kunne gi 

grunnlag for helsekontroll i slike bransjer.  

 

Det fremgår av forarbeidenes uttalelser ovenfor at bestemmelsen kun omfatter 

arbeidstakere som rutinemessig kan komme opp i risikosituasjoner. Det vil være tilfelle 

for arbeidstakere som står overfor særlig risiko ved utførelse av sine daglige 

arbeidsoppgaver.
258

 

 

EMDs avgjørelse i saken Wretlund vs. Sweden kan illustrere at selv om en stilling i 

utgangspunktet ikke har viktige sikkerhetsoppgaver, kan stillingen likevel på grunn av 

virksomhetens art innebære en særskilt risiko.
259

 Saken gjaldt hvorvidt rusmiddeltesting av en 

renholder ved et kjernekraftverk var i strid med EMK art 8. Domstolen kom til at inngrepet ikke 

var i strid med bestemmelsen. Ved vurderingen av om rusmiddeltestingen kunne anses 

«nødvendig i et demokratisk samfunn», uttalte domstolen at selv om renholderen i utgangspunktet 

ikke hadde adgang til områder hvor det var nødvendig med høy sikkerhet, kunne omorganiseringer 

føre til at arbeidstakere måtte flyttes fra arbeidsområder med liten sikkerhetsrisiko til områder med 

høyere risiko. EMD viste også til at dersom det skulle skje en ulykke i virksomheten, kunne det 

kreves at arbeidstakeren måtte påta seg sikkerhetsoppgaver som vedkommende i utgangspunktet 

ikke hadde.  

 

Et annet spørsmål er hva som menes med særlig risiko. Det må bety at risikoen må være 

av et visst omfang.
260

 Størrelsen av risikoen må stå i forhold til den integritetskrenkelse 

en medisinsk undersøkelse innebærer.
261
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e. Nødvendig for å verne liv eller helse 

Aml. § 9-4 første ledd bokstav c hjemler medisinsk undersøkelse dersom «arbeidsgiver 

finner det nødvendig for å verne liv eller helse». Dette alternativet er aktuelt dersom det 

ikke foreligger krav til helse i lov eller forskrift, jf. bokstav a, og stillingen i seg selv 

ikke innebærer særlig risiko, jf. bokstav b, men hvor det likevel kan oppstå konkrete 

situasjoner der medisinske undersøkelser er nødvendig for å verne liv eller helse. Som 

Eidsvaag påpeker, kan det stilles spørsmål ved hvor praktisk dette alternativet egentlig 

er i forhold til medisinske undersøkelser av arbeidssøkere.
262

 Helseundersøkelse av 

arbeidssøker vil nok være mest aktuelt der det stilles krav om helseattest i lov eller 

forskrift, og ellers hvor det ikke er fastsatt slike krav i lovgivningen, men stillingen 

likevel innebærer en særlig risiko. Konkrete situasjoner hvor det er nødvendig med 

helseundersøkelse for å verne liv eller helse, vil antakelig være mest relevant for 

arbeidstakere i arbeidsforhold. 

 

Ifølge forarbeidene omfatter begrepet «liv eller helse» både arbeidstakeren selv, andre 

arbeidstakere og tredjeperson.
263

 I yrker hvor det er fare for liv eller helse, stilles det 

strenge krav til sikkerhet. Visse helsetilstander, som for eksempel epilepsi og diabetes 

og bruk av nødvendige medikamenter, kan svekke aktsomheten på en slik måte at liv 

eller helse settes i fare. I disse tilfellene vil det være nødvendig å avdekke slike 

tilstander av sikkerhetsmessige hensyn.
264

  

 

EMDs avgjørelse i saken Madsen vs. Denmark kan tjene som illustrasjon her. Saken gjaldt 

spørsmål om rusmiddeltesting av arbeidstakere om bord på et cruiseskip eid av DFDS. EMD kom 

til at inngrepet ikke var i strid med EMK art 8. Om hvorvidt en tilfeldig urintest var «nødvendig i 

et demokratisk samfunn», uttalte domstolen at hele besetningen om bord på skipet var en del av 

sikkerhetsbesetningen. Selv om det sjelden var en del av det daglige arbeidet, var det helt 

essensielt at besetningen til enhver tid var i stand til å utføre sikkerhetsmessige oppdrag, som ved 

en katastrofal ulykke kunne innebære krevende oppgaver. Domstolen påpekte at det var 

alminnelig kjent at inntak av alkohol og bruk av narkotika har en direkte innvirkning på en 

persons evne til å fungere mentalt og fysisk. Hensynet til «public safety» og beskyttelse av «the 
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rights and freedoms of others» ble dermed funnet å veie tyngre enn hensynet til arbeidstakernes 

vern om deres personlige integritet.
265

 

 

Nødvendighetsbegrepet skal imidlertid tolkes snevert. Faren må være alvorlig og 

fremstå som konkret, nærliggende og sannsynlig.
266

 «Alvorlig» tilsier at 

skadepotensialet må være av en viss størrelse. At faren skal være «konkret» må bety at 

den er forutsigbar og en naturlig konsekvens av en handling. Videre må «nærliggende 

og sannsynlig» bety at faren er en påregnelig konsekvens av handlingen og at 

konsekvensene av handlingen mest sannsynlig vil inntreffe.
267

  

 

Etter ordlyden kan det synes som om det er arbeidsgivers subjektive vurdering som skal 

legges til grunn, jf. «når arbeidsgiver finner det nødvendig». Det må imidlertid være 

klart at det er en objektiv vurdering som skal legges til grunn.
268

 En subjektiv vurdering 

ville medføre stor fare for at arbeidssøkers integritet og personvern ble tilsidesatt på 

bekostning av arbeidsgivers interesser.
269

  

 

3.4.4 Krav om saklighet og forholdsmessighet etter arbeidsmiljøloven § 9-1 

a. Saklighetskravet 

Selv om arbeidsgiver har hjemmel i ett av alternativene i aml. § 9-4 første ledd bokstav  

a, b eller c til å kreve at arbeidssøker skal gjennomgå en medisinsk undersøkelse, må i 

tillegg kravene til saklighet og forholdsmessighet i aml. § 9-1 være oppfylt. Jeg skal her 

først se på saklighetskravet, mens forholdsmessighetsvurderingen omtales nedenfor i 

neste punkt. 

 

Det første vilkåret i § 9-1 er altså at den medisinske undersøkelsen har «saklig grunn i 

virksomhetens forhold». Saklighetskravet omtales relativt utførlig i forarbeidene. 

Kravet inneholder to hovedelementer. For det første må det foreligge et saklig formål 
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bak kontrolltiltaket, i dette tilfellet helseundersøkelsen, som er forankret i virksomheten 

som sådan. Arbeidslivslovutvalget og departementet fant at det ikke var mulig å angi 

uttømmende de formålene som kan tenkes å oppfylle kravet til saklig grunn, men 

nevner som eksempler teknologiske, økonomiske, sikkerhets-, arbeidsmiljø- og 

helsemessige forhold. Det samme gjelder særlige samfunnshensyn som virksomheten 

har et medansvar for å ivareta, for eksempel sosiale og organisatoriske forhold.
270

 Det 

kan imidlertid trekkes en negativ grense: Kontrolltiltak som ikke er klart knyttet til 

virksomhetens behov, men som bare kan begrunnes i andre hensyn, for eksempel 

alminnelige samfunnsinteresser, faller utenfor. At det er et samfunnsmessig mål at folk 

skal slutte å røyke, spise sunt og holde seg i form, gir ikke arbeidsgiver saklig grunn til 

å foreta undersøkelser av arbeidssøkere og arbeidstakere, selv om virksomheten aktivt 

støtter denne målsettingen og ønsker å ha friske og sunne arbeidstakere.
271

 Men dersom 

arbeidsgiver først har hjemmel i ett av alternativene i aml. § 9-4 først ledd bokstav a, b 

eller c til å foreta medisinsk undersøkelse av arbeidssøker, vil vel også kravet om et 

saklig formål som er forankret i virksomheten, i § 9-1 første ledd være oppfylt. 

 

For det andre må det foreligge saklig grunn til å foreta medisinsk undersøkelse i forhold 

til den enkelte arbeidssøker. En helseundersøkelse vil kunne være saklig begrunnet 

overfor en eller flere arbeidssøkere, samtidig som det ikke vil være det overfor andre 

arbeidssøkere til samme virksomhet.
272

 Som eksempel nevner forarbeidene at et 

flyselskap vil kunne ha saklig grunn til å pålegge rusmiddeltesting av flyvere, men ikke 

nødvendigvis grunnlag for å pålegge kontorpersonalet den samme kontrollen.
273

 

 

Saklighetskravet skal således leses som et krav om tilstrekkelig saklig grunn, slik som 

ved saklighetsnormen for oppsigelser. Dette innebærer at dersom en medisinsk 

undersøkelse er begrunnet i for eksempel ivaretakelse av sikkerheten i virksomheten, 

må undersøkelsen også være egnet til å avdekke og forebygge de sikkerhetsrisikoer som 

det tas sikte på å eliminere. I dette ligger blant annet et krav om nøyaktighet. Et saklig 

og tungtveiende behov for helsekontroll av arbeidssøkere til særlig risikoutsatte 
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stillinger, vil ikke nødvendigvis utgjøre tilstrekkelig saklig grunn dersom undersøkelsen 

på grunn av usikre testresultater ikke er egnet til å avdekke de risikofaktorene som 

ønskes forebygget. Videre er det også et moment i kravet om tilstrekkelig saklig grunn 

hvorvidt det aktuelle formålet kan ivaretas på en annen og mindre belastende måte. 

Dette momentet er sentralt ved et slikt inngripende tiltak som en medisinsk 

undersøkelse innebærer.
274

 

 

Videre innebærer vilkåret om saklig grunn et krav om vedvarende saklighet. Vilkåret 

må være oppfylt fra det tidspunkt hvor undersøkelsen skal iverksettes og frem til 

resultatet av undersøkelsen foreligger.
275

  

 

b. Forholdsmessighetsvurderingen 

Det andre vilkåret i aml. § 9-1 er at kontrolltiltaket ikke innebærer en «uforholdsmessig 

belastning overfor arbeidstakeren». Jeg har så vidt omtalt innholdet i 

forholdsmessighetskravet ovenfor i punkt 3.3.3 (c). Forholdsmessighetskravet oppstiller 

dels et krav til forholdsmessighet mellom arbeidsgivers interesse i å kreve en 

helseundersøkelse og den krenkelse av arbeidssøkers integritetsvern som en slik 

undersøkelse innebærer, og dels en begrensning av omfanget, utformingen og 

praktiseringen av helseundersøkelsen.
276

  

 

Ved forholdsmessighetsvurderingen vil de momenter som er nevnt ovenfor under 

behandlingen av saklighetskriteriet også være relevante i vurderingen av om en saklig 

begrunnet helseundersøkelse likevel vil medføre en uforholdsmessig ulempe for 

arbeidssøkeren.
277

 

 

Videre vil helsekontrollens formål, det vil si hvor tungtveiende virksomhetens behov er, 

og kontrollens art, om det er tale om en enkeltstående eller vedvarende kontroll, være 

sentrale ved vurderingen av tiltakets forholdsmessighet. I tillegg må det tas hensyn til 
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hvordan undersøkelsen praktisk skal gjennomføres, hvilket inngrep eller grad av 

inngrep i arbeidssøkers personvern det er tale om, samt om sentrale personvernhensyn 

blir ivaretatt gjennom forsvarlige metoder som sikrer klare testresultater. Det er også 

relevant om arbeidsgiver kun har begrenset tilgang til de opplysningene som 

fremkommer ved helseundersøkelsen.
278

 Det kan for eksempel være tillatt for 

arbeidsgiver å få konklusjonen på en legeundersøkelse, et ja/nei svar på hvorvidt 

arbeidssøker er helsemessig skikket til stillingen, men ikke å forlange å få se den 

utfyllende legeerklæringen.
279

  

 

En medisinsk undersøkelse vil være et inngrep i rettsgoder som personlig integritet og 

verdighet, privatlivets fred og legemets ukrenkelighet. I slike tilfeller vil, ifølge 

forarbeidene, vilkårene for å gjennomføre kontrollen i utgangspunktet bare unntaksvis 

være oppfylt.
280

 Dette betyr ikke at det er tilnærmet umulig å kreve at arbeidssøker 

gjennomgår en helsekontroll, men at det kreves tungtveiende interesser på 

arbeidsgiverssiden for at de nevnte rettsgodene skal kunne tilsidesettes.  

 

3.4.5 Har arbeidssøker en medvirkningsplikt? 

Selv om arbeidsgiver har hjemmel etter aml. §§ 9-4 og 9-1 til å pålegge arbeidssøker å 

gjennomgå en helseundersøkelse, innebærer dette ikke at arbeidsgiver på noen måte kan 

tvangsgjennomføre undersøkelsen. Tvangsgjennomføring av en helseundersøkelse vil 

kreve en særskilt og klar lovhjemmel.
281

  

 

Etter aml. § 2-3 har en arbeidstaker en generell plikt til å medvirke ved utforming, 

gjennomføring og oppfølging av virksomhetens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.  Det 

følger av dette at arbeidstaker har plikt til å medvirke til lovlige kontrolltiltak som 

arbeidsgiver iverksetter i medhold av aml. kap. 9. Spørsmålet her er om arbeidssøker 

har en plikt til å medvirke til gjennomføring av en pålagt helseundersøkelse.  
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Arbeidstakers medvirkningsplikt etter aml. § 2-3 kan vel begrunnes i den alminnelige 

lojalitetsplikten i arbeidsforhold. Som nevnt er arbeidssøker ikke bundet av den 

alminnelige lojalitetsplikten i arbeidsforhold, jf. ovenfor i punkt 3.2. Arbeidssøkers 

plikter i en ansettelsesprosess kan eventuelt hjemles i alminnelige kontraktsrettslige 

regler, dersom ikke noe annet er særskilt regulert i for eksempel arbeidsmiljøloven.  

 

Som omtalt ovenfor i punkt 3.2, har arbeidssøker med hjemmel i den avtalerettslige 

prekontraktuelle lojalitetsplikten en plikt til å opplyse om vesentlige forhold ved egen 

helse som er relevante for den aktuelle stillingen. Hvis arbeidssøker fortier slike 

opplysninger og blir ansatt til tross for at vedkommende ikke er helsemessig skikket, vil 

det kunne medføre risiko for farlige situasjoner for arbeidssøker selv og andre. Dersom 

arbeidsgiver pålegger arbeidssøker å gjennomgå en medisinsk undersøkelse og 

arbeidssøker nekter dette, vil det antakelig medføre at søkeren ikke blir ansatt. Det er 

derfor ikke det samme behovet for å pålegge arbeidssøker en plikt til å medvirke til 

undersøkelse. En arbeidssøker må ha frihet til å nekte å gjennomføre helsekontroll med 

den virkning at vedkommende ikke blir ansatt.  Det følger av dette at arbeidssøker ikke 

har en plikt til å medvirke til en medisinsk undersøkelse som arbeidsgiver vil pålegge 

etter §§ 9-4 og 9-1 i en ansettelsesprosess. Det blir da ikke nødvendig å drøfte hvorvidt 

arbeidssøker kan nekte helseundersøkelse han/hun mener er ulovlig. 

 

Løsningen kan tenkes å bli annerledes dersom en arbeidssøker blir ansatt på den betingelse at 

han/hun gjennomgår en helseundersøkelse på et senere tidspunkt fastsatt av arbeidsgiver, enten 

før, ved eller etter tiltredelse. Jakhelln mener at arbeidstakers generelle lojalitetsplikt må antas å 

oppstå allerede ved arbeidsavtalens inngåelse.
 282

 Dersom dette legges til grunn, vil en plikt til å 

medvirke til helseundersøkelse oppstå når arbeidssøkeren signerer arbeidsavtalen. 

 

3.5 Kommer arbeidsmiljøloven § 9-2 til anvendelse overfor arbeidssøkere? 

Arbeidsmiljøloven § 9-2 inneholder en regel om drøfting, informasjon og evaluering av 

kontrolltiltak.  
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Bestemmelsen lyder: 

«(1) Arbeidsgiver plikter så tidlig som mulig å drøfte behov, utforming, gjennomføring og 

vesentlig endring av kontrolltiltak i virksomheten med arbeidstakernes tillitsvalgte.  

(2) Før tiltaket iverksettes, skal arbeidsgiver gi de berørte arbeidstakerne informasjon om:  

a) formålet med kontrolltiltaket,  

b) praktiske konsekvenser av kontrolltiltaket, herunder hvordan kontrolltiltaket vil bli 

gjennomført,  

c) kontrolltiltakets antatte varighet.  

(3) Arbeidsgiver skal sammen med arbeidstakernes tillitsvalgte jevnlig evaluere behovet for de 

kontrolltiltak som iverksettes.» 

 

Bestemmelsen gjelder etter sin ordlyd kun overfor arbeidstakere og arbeidstakeres 

tillitsvalgte. Spørsmålet er om bestemmelsen også bør gjelde tilsvarende overfor 

arbeidssøkere.  

 

Bestemmelsens første og tredje ledd vil kun gjelde overfor arbeidstakeres tillitsvalgte i 

virksomheter med slike,
283

 og er således ikke av særlig interesse i denne forbindelse. 

Derimot kan bestemmelsens annet ledd om hva arbeidsgiver plikter å informere 

arbeidstakere om, være aktuell. Informasjonsplikt overfor arbeidssøkere ser ikke ut til å 

være vurdert i forarbeidene. Reelle hensyn tilsier imidlertid at arbeidsgiver også bør gi 

berørte arbeidssøkere slik informasjon som listet opp i bokstavene a til c før innhenting 

av helseopplysninger eller iverksettelse av medisinske undersøkelser. At det foreligger 

en informasjonsplikt overfor den registrerte, som i dette tilfellet vil være 

arbeidssøkeren, ved innsamling av opplysninger etter personopplysningsloven §§ 19  

og 20, taler også for at aml. § 9-2 annet ledd bør gjelde tilsvarende overfor 

arbeidssøkere. Aml. § 9-2 er ment å være en spesialregel om informasjonsplikt som går 

foran reglene om informasjonsplikt i personopplysningsloven, jf. aml. § 9-1 annet ledd 

om at personopplysningsloven gjelder for arbeidsgivers behandling av opplysninger om 

arbeidstakere i forbindelse med kontrolltiltak «med mindre annet er fastsatt i denne …. 

lov», jf. også pol. § 5.  Bestemmelsen er uansett en ordensforskrift; overtredelse av 

informasjonsplikten ikke vil innebære at tiltaket er ulovlig. Ifølge forarbeidene vil  
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manglende informasjon derimot være et moment i den alminnelige 

saklighetsvurderingen og vil etter omstendighetene kunne medføre at tiltaket blir ansett 

for å være ulovlig.
284

   

                                                 

284
  Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 314. 



 65 

 

4 Vektlegging av helseopplysninger ved ansettelse 

4.1 Innledning 

I kapittel 3 har jeg drøftet arbeidsgivers adgang til å innhente helseopplysninger og 

kreve medisinske undersøkelser av arbeidssøker. Når arbeidsgiver har opplysninger om 

arbeidssøkers helse, blir det et selvstendig spørsmål om arbeidsgiver kan vektlegge 

disse opplysningene ved valg av arbeidstaker. Dette er temaet i det følgende. 

 

Det finnes ingen regler som regulerer dette spørsmålet direkte, slik at løsningen må 

finnes gjennom en tolkning av andre lovregler og alminnelige ulovfestede prinsipper. 

Ovenfor i kapittel 2 har jeg slått fast at utgangspunktet ved ansettelse er at arbeidsgiver 

har frihet til å bestemme hvem som skal ansettes.  Dette utgangspunktet begrenses 

imidlertid av regler blant annet i arbeidsmiljøloven og diskrimineringslovgivingen, og 

når det gjelder offentlige stillinger også av det ulovfestede forvaltningsrettslige 

saklighetsprinsippet.  

 

Jeg behandler først arbeidsgivers adgang til å legge vekt på opplysninger som 

arbeidsgiver aktivt har innhentet i strid med lovbestemmelsene om innhenting av 

helseopplysninger, eller som arbeidsgiver er kjent med på annen måte (punkt 4.2). 

Deretter vil jeg i punkt 4.3 behandle arbeidsgivers adgang til å vektlegge opplysninger 

som er innhentet på lovlig måte. 

 

4.2 Vektlegging av helseopplysninger innhentet i strid med lovbestemmelsene 

eller kjent for arbeidsgiver på annen måte  

Problemstillingen i det følgende er hvorvidt arbeidsgiver ved ansettelse kan legge vekt 

på opplysninger om arbeidssøkers helse som arbeidsgiver har innhentet fra arbeidssøker 

eller andre i strid med reglene i aml. § 9-3, § 9-4 eller biotl. § 5-8, eller som 

arbeidsgiver på annet vis har fått kjennskap til. Det kan for eksempel være at det er 
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opplysninger som arbeidsgiver kjenner fra tidligere, det kan være at arbeidssøker 

uoppfordret gir arbeidsgiver opplysninger om egen helse som ikke er relevante for 

stillingen, eller det kan hende at helseproblemene er åpenbare og synlige. 

 

Dersom arbeidsgiver besitter genetiske opplysninger om arbeidssøker i strid med 

bioteknologiloven § 5-8, følger det av bestemmelsen at det er forbudt å «bruke» slike 

opplysninger. Det betyr at arbeidsgiver ikke har adgang til å legge vekt på slike 

opplysninger i valget mellom arbeidssøkere. Det gjelder enten arbeidsgiver aktivt har 

innhentet disse opplysningene, jf. «be om», eller passivt har mottatt dem fra 

arbeidssøker selv eller andre personer med kjennskap til arbeidssøkers genetiske 

tilstand, jf. «motta».  

 

Hvis arbeidsgiver aktivt har innhentet helseopplysninger i strid med arbeidsmiljøloven 

§§ 9-3 eller 9-4, blir det et spørsmål om disse bestemmelsene også innebærer et forbud 

mot at arbeidsgiver vektlegger opplysningene. Når det gjelder § 9-3, er bestemmelsen i 

ordlyden formulert som et forbud mot at arbeidsgiver innhenter annet enn nødvendige 

helseopplysninger, og mot å iverksette tiltak for å innhente opplysninger på annen måte. 

Formålet med bestemmelsen er imidlertid å hindre at arbeidstakere holdes ute fra 

arbeidslivet på urimelig grunnlag.
285

 Bestemmelsens formål og hensynet til å oppnå et 

effektivt vern mot utstøting av arbeidstakere kan tale for at bestemmelsen også må 

forstås som et forbud mot å legge vekt på andre helseopplysninger enn de som omfattes 

av etterspørringsretten.
286

  

 

I denne sammenheng er dommen i Rt. 2001 s. 248 (Olderdalen) viktig. Saken gjaldt 

spørsmål om ansettelse i forbindelse med virksomhetsoverdragelse av 

ambulansetjeneste, og om konsekvensen av at den nye ansvarlige stilte som vilkår for 

ansettelse at de to aktuelle arbeidstakerne ikke fagorganiserte seg. Det siste er det 

sentrale. Arbeidsmiljøloven 1977 § 55 A første ledd satte forbud mot at arbeidsgiver «i 

utlysningen etter nye arbeidstakere eller på annen måte» krevde at søkerne skulle gi 

opplysninger om de var medlemmer av lønnstakerorganisasjoner. Arbeidsgiver måtte 

                                                 

285
  Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 148. 

286
  Eidsvaag 2009 s. 328 og Jakhelln 2006 s. 204. 
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heller ikke «iverksette tiltak for å innhente slike opplysninger på annen måte». 

Høyesterett kom til at betingelsen om at arbeidstakerne ikke organiserte seg, var 

urettmessig. Retten la vekt på at formålet med bestemmelsen var å forhindre at 

arbeidsgiveren ved ansettelse la vekt på opplysninger om slike forhold, og uttalte 

videre: 

«Olderdalen Ambulanse AS har ikke direkte etterspurt opplysninger om Mos og 

Dalviks eventuelle medlemskap i slike organisasjoner, men den betingelse som 

ble stilt for ansettelse, må etter min mening anses urettmessig. Betingelsen er klart 

i strid med formålet for § 55A første ledd. Den er egnet til å få frem opplysninger 

om hvorvidt en søker er eller ikke er organisert, og jeg ser betingelsen nærmest 

som en omgåelse av de forbud lovbestemmelsen inneholder.»
287

 

 

Arbeidsmiljøloven av 1977 § 55A, som tilsvarer nåværende lovs § 13-4, ble således 

antatt å måtte forstås som et forbud mot å legge noen vekt på slike opplysninger.
288

  

Aml. § 9-3 er formulert på tilsvarende måte som disse bestemmelsene, og det taler for at 

bestemmelsen må forstås på samme måte. Dersom arbeidsgiver urettmessig etterspør 

helseopplysninger, vil det være forbudt å legge vekt på dem. Det samme må gjelde for 

aml. § 9-4. Dersom arbeidsgiver urettmessig krever at arbeidssøker skal gjennomgå 

helseundersøkelse, må det være forbudt for arbeidsgiver å legge vekt på de 

opplysningene som fremkommer ved undersøkelsen. 

 

For helseopplysninger som arbeidsgiver kjenner fra tidligere, som arbeidssøker 

uoppfordret opplyser om eller som på annen måte er tilflytt arbeidsgiver, og som ikke er 

«nødvendige for å utføre de arbeidsoppgaver som knytter seg til stillingen», taler 

formålet bak bestemmelsen i aml. § 9-3 for at det også her må gjelde et forbud mot at 

arbeidsgiver vektlegger disse opplysningene ved ansettelse.
289

 Det kan være tilfeldig på 

hvilken måte arbeidsgiver får opplysninger om arbeidssøkers helse, og dette bør ikke 

være avgjørende for hvorvidt det gjelder et vektleggingsforbud eller ikke.
290

 

 

                                                 

287
  Rt. 2001 s. 248 (Olderdalen) på s. 259.  

288
  Jakhelln 2006 s. 204 og Eidsvaag 2009 s. 328. Se også Dege 2009 s. 97 tilsvarende om aml. § 13-4. 

289
  Jakhelln 2006 s. 204. 

290
  Eidsvaag 2009 s. 329. 
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For ulovlig innhentede helseopplysninger og helseopplysninger som arbeidsgiver er 

kjent med på annen måte, og som ikke er nødvendige, eksisterer det dermed et slags 

saklighetskrav. Det er ikke snakk om en ren saklighetsnorm, men et forbud mot å legge 

negativ vekt på unødvendige helseopplysninger ved ansettelse. Dette forbudet gjelder 

både i det offentlige og i det private. I det offentlige vil det imidlertid fanges opp av det 

ulovfestede forvaltningsrettslige saklighetsprinsippet ved ansettelse, slik at forbudet får 

størst betydning som begrensning ved ansettelse i det private. 

  

4.3 Vektlegging av helseopplysninger innhentet på lovlig måte 

Problemstillingen i det følgende er arbeidsgivers adgang til å vektlegge opplysninger 

om arbeidssøkers helse som er innhentet på lovlig måte, både i offentlige og private 

ansettelsesforhold. Nærmere bestemt er spørsmålet om det gjelder noen begrensninger 

for arbeidsgiver til å legge vekt på helseopplysninger som er innhentet etter aml. §§ 9-3 

og 9-4, som generelt betyr at helseopplysningene har vært nødvendige for å vurdere 

arbeidssøkers skikkethet til stillingen.  

 

Som omtalt ovenfor i kapittel 2 gjelder det flere begrensninger i utgangspunktet om 

arbeidsgivers frihet til å bestemme hvem som skal ansettes. Arbeidsgivers frihet, både i 

det offentlige og i det private, begrenses av reglene i diskriminerings- og 

tilgjengelighetsloven, som innebærer at arbeidsgiver ikke kan diskriminere 

arbeidssøkere på grunn av nedsatt funksjonsevne. I det offentlige begrenses dette 

utgangspunktet også av det ulovfestede forvaltningsrettslige saklighetsprinsippet.  

 

Nedenfor vil jeg gjennomgå i hvilke situasjoner det vil være saklig å legge vekt på 

arbeidssøkers helse, først etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (punkt 4.3.1), 

og så etter det forvaltningsrettslige saklighetsprinsippet i det offentlige (punkt 4.3.2). 

 

Spørsmålet om en arbeidssøker kan stilles bedre ved ansettelse, det vil si om 

arbeidsgiver kan legge vekt på helseopplysninger om søkeren i positiv retning, går jeg 

ikke inn på, jf. kapittel 1 punkt 1.4. 
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4.3.1 Utvelgelse av arbeidssøkere etter diskriminerings- og 

tilgjengelighetsloven 

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven legger en begrensning på arbeidsgivers 

adgang til å vektlegge arbeidssøkers nedsatte funksjonsevne så vel i det offentlige som i 

det private. Loven sier noe om hva arbeidsgiver ikke kan legge vekt på ved ansettelse av 

arbeidstaker. Problemstillingen er i hvilke tilfeller arbeidsgiver kan legge vekt på 

arbeidssøkers nedsatte funksjonsevne etter denne loven. 

 

Forbudet mot diskriminering i lovens § 4 lyder: 

«Direkte og indirekte diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne er forbudt. 

Med direkte diskriminering menes at en handling eller unnlatelse har som formål eller virkning at 

personer på grunn av nedsatt funksjonsevne blir behandlet dårligere enn andre blir, er blitt eller 

ville blitt behandlet i en tilsvarende situasjon.  

Med indirekte diskriminering menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, 

praksis, handling eller unnlatelse som fører til at personer på grunn av nedsatt funksjonsevne 

stilles dårligere enn andre.  

Forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål, og som ikke er 

uforholdsmessig inngripende overfor den eller dem som forskjellsbehandles, anses ikke som 

diskriminering etter loven her. Forskjellsbehandling i arbeidslivet må i tillegg være nødvendig for 

utøvelsen av arbeid eller yrke.  

Forbudet mot diskriminering i paragrafen her omfatter diskriminering på grunn av funksjonsevne 

som er nedsatt, antas å være nedsatt, har vært nedsatt eller vil kunne bli nedsatt, samt 

diskriminering av en person på grunn av dennes forhold til en person med nedsatt funksjonsevne.  

Det er forbudt å medvirke til brudd på diskrimineringsforbudet i paragrafen her.  

Diskriminering som skyldes mangelfull fysisk tilrettelegging, er uttømmende regulert i §§ 9  

og 12.» 

 

Diskrimineringsbegrepet inneholder flere elementer. Utgangspunktet er at det må 

foreligge forskjellsbehandling som er knyttet til et diskrimineringsgrunnlag, i dette 

tilfellet nedsatt funksjonsevne. Forskjellsbehandlingen må videre være av negativ 

karakter. Forskjellsbehandlingen må også mangle saklig grunn og/eller ha en 

uforholdsmessig konsekvens for å kunne karakteriseres som diskriminering. 

Diskriminering er således forskjellsbehandling av negativ karakter, uten saklig grunn 

og/eller med uforholdsmessig negativt resultat.
291
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  NOU 2005: 8 s. 39-40. 

http://websir.lovdata.no/lex/lov/nl/hl-20080620-042.html#9
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Det finnes ingen generell plikt til å ansette personer med funksjonsnedsettelser i Norge, 

slik som i enkelte andre land.
292

 Ett av IA-avtalens delmål er imidlertid å øke 

sysselsettingen av personer med nedsatt funksjonsevne. Evalueringer av avtalen har vist 

at dette målet foreløpig ikke er nådd. Blant annet av denne grunn la regjeringen nylig 

frem en ny jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne.
293

 

 

Nedenfor vil jeg først kort behandle hva som ligger i begrepet «nedsatt funksjonsevne», 

og hva som menes med direkte og indirekte diskriminering av arbeidssøker. Deretter vil 

jeg gjennomgå tilretteleggingspliktens betydning for hvorvidt arbeidsgiver kan legge 

vekt på arbeidssøkers funksjonsnedsettelse. Videre behandler jeg i hvilke tilfeller 

forskjellsbehandling av arbeidssøker med funksjonsnedsettelse likevel kan være 

legitimt ut fra unntaket i dtl. § 4 fjerde ledd. Til slutt går jeg kort inn på arbeidsgivers 

opplysningsplikt i ansettelsessaker. 

 

a. Nedsatt funksjonsevne 

Dtl. § 4 forbyr diskriminering på grunnlag av «nedsatt funksjonsevne». Begrepene 

nedsatt funksjonsevne og funksjonsnedsettelse er å regne som synonymer.
294

 

Bestemmelsen erstattet aml. § 13-1 sitt tidligere forbud mot diskriminering på grunn av 

«funksjonshemming».
295

 Funksjonshemmingen oppstår hvor det er et gap mellom 

individets forutsetninger og omgivelsenes krav. Forståelsen er relasjonell i den forstand 

at opplevelsen av å være funksjonshemmet avhenger av funksjonsnedsettelse og krav til 

funksjonsnivå i den gitte situasjon. Det er ikke en selvfølge at personer med nedsatt 

funksjonsevne blir funksjonshemmet, og funksjonsnedsettelse trenger ikke resultere i 

begrensninger i samfunnsmessig deltakelse.
 296

 

 

                                                 

292
  For eksempel i tysk rett, hvor arbeidsgiver har en offentligrettslig plikt til å ansette 

«Schwerbehinderte» i en viss andel av arbeidsstokken, jf. Schwerbehindertengesetz (SchwbG) § 71 

og Buchner 2009 s. 420-421. 
293

  Jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne, vedlegg til Prop. 1 S (2011-2012) – 

Statsbudsjettet 2012. 
294

  Ot.prp. nr. 44 (2007-2008) s. 90. 
295

  Kirkøen 2010 note 16 til dtl. § 4. 
296

  Ot.prp. nr. 44 (2007-2008) s. 90. Se også NOU 2005: 8 s. 36-38. 
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Begrepet «nedsatt funksjonsevne» er ikke definert i diskriminerings- og 

tilgjengelighetsloven. Ifølge forarbeidene menes «tap av eller skade på en kroppsdel 

eller i en av kroppens funksjoner».
297

 Som eksempler nevnes nedsatt bevegelses-, syns- 

eller hørselsfunksjon, nedsatt kognitiv funksjon, eller ulike funksjonsnedsettelser som 

følge av allergi, hjerte- eller lungesykdommer. Nedsatt funksjonsevne kan også omfatte 

psykiske lidelser. Det er ikke oppstilt noe krav om varighet og alvorlighetsgrad. Det 

forutsettes likevel at forbigående og bagatellmessige forhold som ikke påvirker 

funksjonsevnen i nevneverdig grad, ikke omfattes.
298

 

 

Loven verner ikke bare personer med nedsatt funksjonsevne. Forarbeidene uttaler at det 

avgjørende skal være om diskrimineringen knytter seg til nedsatt funksjonsevne. Det er 

uten betydning om det dreier seg om eksisterende, fortidige eller fremtidige forhold. 

Det samme gjelder antakelser om at funksjonsevnen er nedsatt; det skal være uten 

betydning om antakelsen var riktig eller ikke.
299

 Derfor er funksjonsevne som antas å 

være nedsatt, har vært nedsatt eller vil kunne bli nedsatt, samt diskriminering av en 

arbeidssøker på grunn av dennes forhold til en person med nedsatt funksjonsevne 

vernet, jf. dtl. § 4 femte ledd. Eksempler på antatt nedsatt funksjonsevne er antakelser 

om fremtidig sykdomsutvikling hos en hiv-positiv arbeidssøker, og feilaktige antakelser 

om at en overvektig arbeidssøker har mye sykdom og fravær. Slike antakelser kan ha 

like diskriminerende virkning som det å bli diskriminert på grunn av eksisterende 

nedsatt funksjonsevne. Et eksempel på at tidligere nedsatt funksjonsevne kan virke 

diskriminerende, er vektlegging av forhenværende høyt fravær hos en arbeidssøker på 

grunn av tidligere sykdom. Når det gjelder funksjonsevne som vil kunne bli nedsatt, kan 

det for eksempel være at arbeidsgiver har informasjon om arbeidssøkers fremtidige 

sykdomsbilde og benytter denne på en diskriminerende måte. Personer som er i en 

omsorgssituasjon, kan også oppleve å bli diskriminert. For eksempel kan det hende at 

en arbeidssøker blir forbigått fordi arbeidsgiver frykter høyt fravær som følge av at 

søkeren har barn, ektefelle eller andre nære med nedsatt funksjonsevne.
300

 Alle disse 

tilfellene er altså vernet etter dtl. § 4 femte ledd. 
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b. Direkte diskriminering 

«Direkte diskriminering» på grunn av nedsatt funksjonsevne er forbudt. Med direkte 

diskriminering menes etter dtl. § 4 annet ledd at «en handling eller unnlatelse har som 

formål eller virkning at personer på grunn av nedsatt funksjonsevne blir behandlet 

dårligere enn andre blir, er blitt eller ville blitt behandlet i en tilsvarende situasjon».  

 

Diskriminering kan altså skje ved aktive handlinger eller i form av unnlatelser.
301

 

Unnlatelse av å innkalle en arbeidssøker med funksjonsnedsettelse til intervju kan for 

eksempel anses som direkte diskriminering. Det vil også være direkte diskriminering 

om arbeidsgiver velger bort arbeidssøkere med fysiske avvik fordi han frykter negative 

reaksjoner fra publikum, kunder eller andre arbeidstakere.
302

 Det gjelder ikke noe krav 

om at det har vært arbeidsgivers hensikt eller intensjon å diskriminere arbeidssøker.
303

 

Arbeidsgiver kan mene at han/hun har valgt ut arbeidssøkere etter objektive kriterier, 

men i realiteten har handlet ut fra ubevisste fordommer. En mulig fordom kan være at 

hjerneskade hos en person som påvirker bevegelses- og taleevne, også påvirker 

intelligensen.
304

 

 

Virkningen av handlingen eller unnlatelsen må være at personen behandles dårligere 

enn andre. Vurderingen forutsetter en sammenligning som kan gjøres enten med en 

faktisk eller hypotetisk person i en tilsvarende situasjon. Hva som utgjør en tilsvarende 

situasjon, må vurderes konkret.
305

 Ved ansettelse må dette bety at det skal foretas en 

sammenligning av de enkelte arbeidssøkernes kvalifikasjoner.
306

 Dersom en 

arbeidssøker med nedsatt funksjonsevne med samme eller bedre kvalifikasjoner enn 

andre arbeidssøkere ikke blir innstilt, innkalt til intervju eller ansatt, vil det foreligge 

dårligere behandling enn av andre arbeidssøkere i tilsvarende situasjon. 
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Det må foreligge årsakssammenheng mellom diskrimineringsgrunnlaget, nedsatt 

funksjonsevne, og den negative virkningen, forbigåelsen i ansettelsesprosessen, jf. «på 

grunn av».
307

 Illustrerende for kravet om årsakssammenheng er en dom fra Eidsivating 

lagmannsrett av 6. juli 2007, LE-2006-189239. Saken gjaldt en blind kvinne som ikke 

ble tilsatt i musikklærerstillinger som hun søkte ved en videregående skole. Hun krevde 

blant annet oppreisningserstatning på grunn av det hun hevdet var diskriminering av 

henne som blind. Lagmannsretten fant, i likhet med tingretten, at den reelle grunnen til 

at hun ikke ble tilsatt, var skolens vurdering av hennes personlige egnethet, basert på 

erfaringer om konflikter og samarbeidsproblemer fra de to tidligere årene hun hadde 

arbeidet ved skolen. Dermed fantes det ingen holdepunkter for at kvinnen hadde vært 

utsatt for diskriminering. 

 

Selv om det konstateres dårligere behandling, kan behandlingen likevel være legitim, 

dersom forskjellsbehandlingen har saklig grunn, ikke er uforholdsmessig inngripende 

og er nødvendig for utøvelsen av arbeid og yrke, jf. nedenfor i (e).
308

  

 

c. Indirekte diskriminering 

Videre er «indirekte diskriminering» på grunn av nedsatt funksjonsevne forbudt. Med 

indirekte diskriminering menes «enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, 

praksis, handling eller unnlatelse som fører til at personer på grunn av nedsatt 

funksjonsevne stilles dårligere enn andre», jf. dtl. § 4 tredje ledd. Kjennetegnet er altså 

at det tilsynelatende ikke er noe (formelt) galt med bestemmelsen, betingelsen, 

praksisen, handlingen eller unnlatelsen, men at det i praksis får den virkning at personer 

med nedsatt funksjonsevne stilles dårligere enn andre.
309

 Det er ikke krav om at 

indirekte diskriminering på grunn av funksjonsnedsettelse rammer en større gruppe av 

personer. Det finnes mange ulike former for funksjonsnedsettelser, som også innbyrdes 

kan gi seg utslag på veldig forskjellige måter. Grunnen til at en person settes i en 

dårligere stilling kan være knyttet til den konkrete og individuelle funksjonsnedsettelsen 

som vedkommende har. Videre kreves det ikke statistisk materiale for at forskjellige 
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grupper av mennesker med nedsatt funksjonsevne kommer dårligere ut som følge av 

bestemmelsen, betingelsen, praksisen, handlingen eller unnlatelsen.
310

  

 

I forbindelse med ansettelse vil forbudet mot indirekte diskriminering være særlig 

aktuelt der det foreligger generelle kvalifikasjonskrav for stillingen.
311

 Slike generelle 

krav til for eksempel helse, innehavelse av sertifikater og lignende vil kunne føre til at 

personer med funksjonsnedsettelse stilles dårligere enn andre. Et eksempel er 

Likestillings- og diskrimineringsnemndas uttalelse i sak LDN-2010-51. Saken gjaldt en 

søker, A, til lokomotivførerutdanningen ved Norsk jernbaneskole. As helse ble vurdert 

til «ikke godkjent» etter forskrift om helsekrav til jernbanepersonell § 10. Legen 

konkluderte med at det forelå svekket dømmekraft hos A. Han fikk derfor avslag på 

søknaden om opptak til lokomotivførerutdanningen. Spørsmålet var om A ble 

diskriminert på grunn av funksjonsnedsettelse. Nemnda uttalte blant annet at: 

«Nemnda viser til at selv om jernbaneskolens krav i henhold til helseforskriften 

gjelder for alle søkere, medfører helsekravene at det er vanskeligere for personer 

med nedsatt funksjonsevne å få opptak til lokomotivførerutdanningen enn andre. 

Søkere med nedsatt funksjonsevne har ved slike spesifikke helsekrav ikke samme 

muligheter for å oppfylle inntakskravene som andre, og de stilles derfor på grunn 

av sin nedsatte funksjonsevne, dårligere enn andre søkere ved opptak til 

utdanning. Nemnda finner ut fra dette at det som utgangspunkt foreligger 

indirekte diskriminering.»  

 

Nemnda kom imidlertid til at unntaket i dtl. § 4 fjerde ledd kom til anvendelse og at 

forskjellsbehandlingen dermed var legitim, jf. nedenfor i (e). 

 

Manglende tilrettelegging for mennesker med nedsatt funksjonsevne kan også sees som 

en form for indirekte diskriminering. Retningslinjer og praksis kan «tilrettelegges» eller 

endres for hindre at mennesker stilles dårligere på grunn av nedsatt funksjonsevne. 

                                                 

310
  Ot.prp. nr. 44 (2007-2008) s. 102-103, jf. NOU 2005: 8 s. 171. 

311
  NOU 2005: 8 s. 170. 



 75 

Forbudet mot indirekte diskriminering omfatter således også at mangel på slik 

tilrettelegging medfører diskriminering.
312

 

 

Det må også ved indirekte diskriminering foreligge årsakssammenheng mellom 

diskrimineringsgrunnlaget, nedsatt funksjonsevne, og den negative virkningen, 

forbigåelsen i ansettelsesprosessen, jf. «på grunn av».
313

 

 

Selv om det konstateres dårligere behandling, kan behandlingen likevel være legitim 

etter unntak i dtl. § 4 fjerde ledd, jf. LDN-2010-51 ovenfor og nedenfor i (e).
314

  

 

d. Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt 

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt er en viktig del av diskrimineringsvernet for personer 

med nedsatt funksjonsevne.
315

 Det følger av dtl. § 12 første ledd første punktum at 

«arbeidsgiver skal foreta rimelig individuell tilrettelegging av arbeidsplass og 

arbeidsoppgaver for å sikre at en arbeidstaker eller arbeidssøker med nedsatt 

funksjonsevne kan få eller beholde arbeid, ha tilgang til opplæring og annen 

kompetanseutvikling samt utføre og ha mulighet til fremgang i arbeidet på lik linje med 

andre».  

 

Departementet presiserer i forarbeidene at krav til dokumentasjon ikke skal gå lenger 

enn det som er nødvendig for å vurdere behovet for individuell tilrettelegging.
316

 Dette 

må forstås slik at det må tolkes i samsvar med arbeidsmiljøloven § 9-3 om innhenting 

av helseopplysninger ved ansettelse.
317

 

 

Arbeidsgivers plikt omfatter ikke tilrettelegging som innebærer en «uforholdsmessig 

byrde», jf. dtl. § 12 femte ledd. Ved vurderingen skal det etter bestemmelsen legges 

særlig vekt på «tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer, 
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de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen og virksomhetens ressurser».  Det er 

viktig å understreke at utgangspunktet er at det skal tilrettelegges slik at den konkrete 

arbeidssøkers behov imøtekommes, og at uforholdsmessighetsvurderingen må sees på 

som en sikkerhetsventil.
318

  

 

Beskyttelsen av arbeidssøkere innebærer at arbeidsgiver må vurdere hvilke 

tilretteleggingstiltak som eventuelt vil bli nødvendige ved vurderingen av en 

arbeidssøker med nedsatt funksjonsevne.
319

 Arbeidsgiver må foreta en hypotetisk 

tilretteleggingsvurdering og vurdere den funksjonsnedsatte arbeidssøkeren slik 

vedkommende ville fungere i arbeidet etter at arbeidsgiver har oppfylt sin 

tilretteleggingsplikt.
 320

 Arbeidsgiver skal se bort fra søkers vansker med å utføre 

arbeidet så langt pliktig tilrettelegging ville ha kompensert for dette.
321

 Det betyr i 

praksis at et behov for rimelig individuell tilrettelegging (opp til grensen for 

«uforholdsmessig byrde») ikke vil være legitim grunn til å avvise en arbeidssøker med 

nedsatt funksjonsevne.
322

 

 

Plikten til tilrettelegging skal altså sees på som en presisering av diskrimineringsvernet. 

Brudd på plikten til individuell tilrettelegging regnes derfor som diskriminering av den 

konkrete personen, jf. § 12 sjette ledd.
323

 

 

e. Legitim forskjellsbehandling 

Som vi har sett favner forbudet mot diskriminering av personer med nedsatt 

funksjonsevne vidt. For det første er begrepet «nedsatt funksjonsevne» meget vidt og 

mer omfattende enn det tidligere begrepet «funksjonshemming», jf. ovenfor i (a), og for 

det andre er både direkte og indirekte diskriminering omfattet av forbudet, jf. ovenfor i 

(b) og (c). Forbudet mot diskriminering begrenses imidlertid av at visse former for 
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forskjellsbehandling aksepteres.
324

 Det er klart at det i visse tilfeller er legitimt for 

arbeidsgiver ikke å ansette en arbeidssøker med funksjonsnedsettelse. Det er adgang til 

å forskjellsbehandle en arbeidssøker med nedsatt funksjonsevne dersom det er 

«nødvendig for å oppnå et saklig formål» og det ikke er «uforholdsmessig inngripende» 

overfor arbeidssøkeren. Forskjellsbehandlingen må i tillegg være «nødvendig for 

utøvelsen av arbeidet eller yrket», jf. dtl. § 4 fjerde ledd.  

 

Eidsvaag skriver at arbeidsgiver kan ha to måter å legitimere dårligere behandling på. For det 

første ved å anføre at det ikke foreligger en «tilsvarende situasjon», slik at det overhodet ikke er 

tale om forskjellsbehandling i utgangspunktet.  For det andre ved å argumentere for at 

forskjellsbehandlingen er saklig, forholdsmessig og «nødvendig for utøvelsen av arbeid eller 

yrke».
325

 Ettersom anvendelsesområdet er såpass vidt, velger jeg å fokusere på unntaket som det 

interessante. Dette ser også ut til å være i tråd med forarbeidenes tilnærming. 

 

Unntaksbestemmelsen gjelder generelt,
326

 og det er således ikke så viktig å slå fast om 

det er tale om direkte eller indirekte forskjellsbehandling. Om et tilfelle klassifiseres 

som direkte eller indirekte forskjellsbehandling, vil av og til avhenge av hvordan 

arbeidsgiver begrunner beslutningen om ikke å tilsette den aktuelle søkeren. Vi kan 

tenke oss et eksempel med en søker til en porselensmalerstilling som skjelver på hånden 

på grunn av en muskelsykdom.
327

 Det kan være direkte forskjellsbehandling hvis 

arbeidssøkeren ikke blir ansatt på grunn av muskelsykdommen. Eller det kan være 

indirekte forskjellsbehandling ved at det stilles krav om at alle søkerne til stillingen må 

gjennomgå og bestå en presisjonstest.  

 

I forarbeidene uttales det imidlertid at begrensningen primært er aktuell som skranke for 

forbudet mot indirekte diskriminering, ettersom nøytral eller formelt lik behandling 

lettere kan aksepteres som legitim. Det er også en helt nødvendig innskrenkning av 

forbudet mot indirekte diskriminering. Samtidig vil begrensningen være en 

sikkerhetsventil der et absolutt forbud mot direkte diskriminering vil få urimelige 
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utslag. Det er de samme hensynene som gjør seg gjeldende, og de samme vurderingene 

som vil måtte foretas.
328

 

 

For det første må forskjellsbehandlingen være begrunnet i et saklig formål. Det er en 

rekke formål som kan tenkes å være saklige, og vurderingen må være om formålet er 

knyttet til en beskyttelsesverdig interesse. Forarbeidene nevner at hensynet til andres 

helse og sikkerhet vil være et typisk saklig formål.
329

 Dette må gjelde både kollegers og 

utenforståendes sikkerhet og helse. Videre kan hensynet til arbeidssøkerens egen 

sikkerhet og helse være et saklig formål.
330

 Hensynet til økonomisk vinning for 

arbeidsgiver kan også etter omstendighetene være et saklig formål.
331

  

 

For det andre må forskjellsbehandlingen være nødvendig for å oppnå det saklige 

formålet. Nødvendigheten må vurderes konkret i det enkelte tilfellet og et sentralt 

vurderingstema vil være om det saklige formålet kan sikres tilstrekkelig på annen 

måte.
332

 

 

Videre må forskjellsbehandlingen ikke virke uforholdsmessig inngripende for den som 

rammes. Det må foretas en avveining av det formålet som sikres ved 

forskjellsbehandlingen og den negative virkningen for den som forskjellsbehandles. 

Forskjellsbehandlingen må fremstå som rimelig samlet sett.
333

 Formålene nevnt ovenfor 

(hensynet til andres sikkerhet og helse, til arbeidssøkers sikkerhet og helse og til 

arbeidsgivers økonomiske interesse at virksomheten drives på en regningssvarende 

måte), er i utgangspunktet alle saklige og relevante hensyn. De ulike hensynene vil 

imidlertid ha ulik vekt i den konkrete interesseavveiningen. Det kan argumenteres for at 

hensynet til andres sikkerhet og helse har større vekt enn hensynet til søkerens sikkerhet 

og helse, og at hensynene til sikkerhet og helse vil ha større vekt enn arbeidsgivers 

økonomiske interesse i regningssvarende drift. Forholdsmessighetsvurderingen skal 
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likevel først og fremst fokusere på arbeidssøkerens interesse, jf. at 

forholdsmessighetsvurderingen ikke skal være uforholdsmessig inngripende «overfor 

den eller de som rammes».
334

 

 

I arbeidslivet må forskjellsbehandling altså i tillegg være nødvendig for utøvelsen av 

arbeid eller yrke, jf. dtl. § 4 fjerde ledd annet punktum. Dette synes å innebære en 

innsnevring av hvilke formål som kan begrunne unntak fra diskrimineringsforbudet. 

Formålet må her være knyttet til selve utførelsen av arbeidet eller yrket.
335

 

 

Forarbeidene viser ellers til at de nærmere grensene for hva som kan aksepteres som 

saklig forskjellsbehandling og hva som må anses som ulovlig diskriminering, vil måtte 

trekkes gjennom praksis.
336

 

 

Et eksempel på at forskjellsbehandling ble ansett å være legitim etter disse 

vurderingene, er saken LDN-2010-51 fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda, også 

omtalt ovenfor i (c). Som nevnt fant nemnda at det i utgangspunktet var tale om 

indirekte diskriminering av A ved at jernbaneskolens generelle helsekrav gjorde det 

vanskeligere for ham å få opptak til utdanningen på grunn av hans funksjonsnedsettelse. 

Spørsmålet var så om unntaket i dtl. § 4 fjerde ledd kom til anvendelse: 

«Kravene til helse ved opptak til lokomotivførerutdanningen er begrunnet i 

hensynet til trafikksikkerheten. Ut fra at det er stor risiko knyttet til 

jernbanevirksomhet, ser Nemnda viktigheten av at man som lokomotivfører 

innehar de fysiske og mentale egenskaper som skal til for å ivareta 

trafikksikkerheten. Nemnda finner at det fremstår saklig og nødvendig at man ved 

opptak til lokomotivførerutdanningen kan stille krav til søkernes helse. Nemndas 

oppfatning er at forskjellsbehandlingen er nødvendig ut fra utøvelsen av arbeidet. 

Nemnda finner ikke at forskjellsbehandlingen er uforholdsmessig inngripende.»  

 

På denne bakgrunn fant Nemnda at unntaksbestemmelsen i dtl. § 4 fjerde ledd kom til 

anvendelse, og klagen førte dermed ikke frem. 
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Jeg vil i det følgende ta opp enkelte tilfeller hvor det kan være legitimt for arbeidsgiver 

å legge vekt på arbeidssøkers funksjonsnedsettelse og dermed stille søkeren dårligere 

enn andre søkere. Det vil være tilfeller hvor funksjonsnedsettelsen, også etter 

tilrettelegging, kan antas å ha negativ virkning for muligheten til å utføre arbeidet på en 

forsvarlig og tilfredsstillende måte, eller hvor tilrettelegging vil medføre en 

uforholdsmessig byrde for arbeidsgiver.
337

  

 

Kvalitet 

Arbeidsgiver vil kunne legge vekt på og avvise en arbeidssøker med 

funksjonsnedsettelse, dersom funksjonsnedsettelsen etter pliktig tilrettelegging vil føre 

til nedsatt kvalitet på arbeidsytelsen.
338

 Et eksempel på dette kan igjen være en søker til 

stilling som porselensmaler som skjelver på hånden på grunn av en muskelsykdom. Et 

annet eksempel kan være en søker til en korrekturleserstilling som lider av dysleksi.
339

 I 

slike tilfeller vil tilrettelegging ikke fullt ut kompensere eller være uforholdsmessig 

byrdefullt for arbeidsgiver, og det må da være legitimt å avvise søkeren på grunn av at 

vedkommende ikke tilfredsstiller visse minimumskrav til kvalitet i stillingen. 

 

Sikkerhet og helse 

Vi har sett ovenfor i punkt b og i den omtalte saken fra Likestillings- og 

diskrimineringsnemnda, at hensynet til sikkerhet kan være en lovlig grunn til å avvise 

en arbeidssøker med nedsatt funksjonsevne. Som nevnt er nettopp hensynet til sikkerhet 

og helse i forarbeidene gitt som eksempel på saklige formål som kan begrunne at 

unntaket for legitim forskjellsbehandling kommer til anvendelse. Men det er viktig å 

påpeke her at uansett om arbeidsgiver har plikt til å håndheve generelle minstekrav til 

helse etter forskrift, eller på annen måte har rett til å ta hensyn sikkerhetsrisiko, må det 

vurderes konkret i hvert enkelte tilfelle hvorvidt vilkårene i dtl. § 4 fjerde ledd er 

oppfylt. 
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Arbeidstempo og produktivitet 

Arbeidssøkers funksjonsnedsettelse kan føre til at vedkommende har lavere 

arbeidstempo og produktivitet. Spørsmålet er om arbeidsgiver kan legge vekt på dette 

ved valg av arbeidstaker.
340

 Her er det imidlertid viktig først å presisere at arbeidsgiver 

ikke har adgang til å forskjellsbehandle en arbeidssøker på bakgrunn av feilaktige 

antakelser om lavere arbeidstempo og produktivitet. Spørsmål om arbeidsgivers adgang 

til å legge vekt på dette oppstår dermed bare i tilfeller hvor arbeidsgiver med sikkerhet 

vet at arbeidssøker vil ha lavere arbeidstempo og produktivitet, og drøftelsen nedenfor 

gjelder derfor slike tilfeller. 

 

Igjen er forutsetningen for drøftelsen at arbeidsgiver har foretatt en hypotetisk 

tilretteleggingsvurdering, og at arbeidssøker til tross for tilretteleggingen vil ha lavere 

produktivitet enn normalt, eller tilrettelegging vil være uforholdsmessig byrdefullt for 

arbeidsgiver. 

 

Når det gjelder arbeidstempo og produktivitet, kan det kanskje gjøres et grovt skille 

mellom typiske «fysiske yrker» og typiske «kognitive yrker». I yrker som kan 

karakteriseres som typisk fysiske, for eksempel bygningsarbeid eller lignende, vil 

arbeidstempo og produktivitet spille en stor rolle. Dette arbeidet vil da ikke passe så 

godt for personer med nedsatt fysisk funksjonsevne, men det er ikke sikkert det spiller 

noen rolle for arbeidet om personen har nedsatt kognitiv funksjonsevne når 

vedkommende først har lært seg en rutine i arbeidet. I yrker hvor det kognitive er viktig 

for arbeidsprestasjonen, for eksempel i vitenskapelige stillinger, er det viktigere at 

personen ikke har nedsatt kognitiv funksjonsevne av betydning enn at arbeidstempoet er 

noe lavere pga nedsatt fysisk funksjonsevne. Det må altså foretas en konkret vurdering i 

hvert enkelt tilfelle av funksjonsnedsettelsens betydning for arbeidsutførelsen og 

hvorvidt noe lavere arbeidstempo/produktivitet egentlig spiller en stor rolle for 

arbeidsresultatet, jf. også ordlyden i dtl. § 4 fjerde ledd om at forskjellsbehandlingen må 

være «nødvendig for utøvelsen av arbeid eller yrke». 
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Som nevnt ovenfor følger det av forarbeidene at økonomisk vinning etter 

omstendighetene kan være et saklig formål.
341

 Arbeidsgivers økonomiske interesse i en 

mest mulig effektiv produksjon kan altså utgjøre et saklig formål for 

forskjellsbehandling av arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne.
342

 Dersom 

forskjellsbehandlingen er nødvendig for å oppnå formålet, ikke er uforholdsmessig 

inngripende og er nødvendig for utførelsen av arbeid eller yrke, vil arbeidsgiver kunne 

legge vekt på arbeidssøkers reduserte arbeidstempo/produktivitet ved ansettelse. 

 

Det finnes imidlertid tiltak fra det offentlige som kan kompensere for den lavere 

produktiviteten slik at arbeidsgiver ikke blir skadelidende.
343

 Et eksempel er forskrift 

om arbeidsrettede tiltak.
344

 Tidsbegrenset lønnstilskudd kan gis til arbeidsgivere som 

ansetter personer som har problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet, jf. 

forskriften § 9-1. Arbeidstakeren skal utføre ordinære arbeidsoppgaver og ha lønn fra 

arbeidsgiver i henhold til avtalene som gjelder for virksomheten, jf. §§ 9-1 og 9-2. 

Lønnstilskuddet gis til arbeidsgiver i form av en prosentvis lønnsrefusjon i en begrenset 

del av ansettelsestiden og skal kompensere for arbeidstakerens lavere produktivitet i 

denne perioden, jf. § 9-3. 

 

Det finnes også andre lignende tilskuddsordninger.
345

 Ordningene er imidlertid basert 

på frivillighet fra arbeidsgivers side. Arbeidsgiver har ingen plikt til å søke slike 

tilskudd.
346

 Dette må bety at dersom arbeidsgiver først lovlig kan legge vekt på lavere 

arbeidstempo og produktivitet hos en arbeidssøker med funksjonsnedsettelse, etter  

dtl. § 4, jf. § 12, så kan det heller ikke på annen måte anses diskriminerende når 

arbeidsgiver ikke søker en slik tilskuddsordning for arbeidssøkeren. Det er imidlertid 

viktig å påpeke at hvis tilrettelegging vil avhjelpe lavere produktivitet, så kan 

arbeidsgiver ikke påberope seg at kostnadene for tilrettelegging vil innebære en 
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«uforholdsmessig byrde» dersom det finnes en tilskuddsordning hvor arbeidsgiver kan 

søke om å få dekket disse.
347

 

 

Stabilitet og sykefravær 

Arbeidssøkers funksjonsnedsettelse kan føre til at vedkommende har et høyere 

sykefravær enn normalt eller i hvert fall økt risiko for høyt sykefravær. Spørsmålet er 

om arbeidsgiver kan legge vekt på stabilitet og avvise søkeren på dette grunnlag. Det er 

klart at normalvariasjoner i sykefravær ikke kan vektlegges,
348

 slik at det her er tale om 

sykefravær godt utover det som arbeidsgiver vanligvis må forvente. Det er også viktig 

igjen å påpeke at det er tale om tilfeller hvor tilrettelegging ikke vil avhjelpe problemet 

eller være uforholdsmessig byrdefullt for arbeidsgiver. 

 

I saker om det ulovfestede forvaltningsrettslige saklighetsprinsippet ved ansettelse er 

det lagt til grunn at arbeidsgiver kan legge vekt på forventet sykefravær hos en 

arbeidssøker med helseproblemer, men at det må gjøres en konkret vurdering i hvert 

enkelt tilfelle av sykefraværets forventede størrelse og stillingens art, jf. nedenfor i 

punkt 4.3.2 (c). Dette må antas også å ha gyldighet for arbeidsgivers vurdering av 

arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne.
349

 Det sentrale ved vurderingen av om 

unntaket for legitim forskjellsbehandling kommer til anvendelse, må være om 

arbeidssøkerens fravær vil medføre at søkeren rent faktisk ikke vil være i stand til å 

utføre det arbeid som stillingen innebærer. Dette vil særlig kunne være utslagsgivende i 

yrker hvor stillingens oppgaver er sterkt personavhengig, slik at stillingen ikke tåler at 

arbeidstakeren er mye fraværende og at det stadig må settes inn vikar. 

 

f. Enkelte saksbehandlingsregler 

For å effektivisere diskrimineringsvernet ved ansettelse har arbeidsgiver også en 

opplysningsplikt overfor arbeidssøkere som mener seg forbigått i strid med 
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bestemmelsen i § 4 eller § 12 første ledd, jf. dtl. § 14.
350

 Den forbigåtte arbeidssøkeren 

kan kreve at arbeidsgiveren skriftlig opplyser om utdanning, praksis eller andre klart 

konstaterbare kvalifikasjoner for arbeidet hos den som ble ansatt. Arbeidsgiver er ikke 

pliktig til å gi øvrige opplysninger eller sine vurderinger av kvalifikasjoner og 

opplysninger, som innebærer at vurderinger av søkerens «egnethet» faller utenfor.
351

 

 

Arbeidssøkere til stillinger i offentlig sektor har adgang til å be om innsyn i 

ansettelsessaken etter forvaltningslovforskriften,
352

 jf. nedenfor i punkt 4.3.2 (e). 

Diskriminerings- og tilgjengelighetslovens regel om opplysningsplikt i ansettelsessaker 

vil dermed primært ha betydning for arbeidssøkere til stillinger i privat sektor.
353

 

 

For så vidt gjelder ansettelser i staten, har arbeidsgiver en viss plikt til å innkalle 

arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne til intervju. Det følger av forskrift til 

tjenestemannsloven
354

 § 9 første ledd at dersom det «blant kvalifiserte søkere til en 

stilling er noen som oppgir å være funksjonshemmet, og enten er eller blir uten arbeid, 

så skal det alltid innkalles minst én slik søker til konferanse før det gis innstilling». 

Videre er det gjort unntak fra det ulovfestede kvalifikasjonsprinsippet i forskriften § 9 

annet ledd: «Dersom det blant kvalifiserte søkere til en stilling er noen som oppgir å 

være funksjonshemmet/yrkeshemmet, og enten er eller blir uten arbeid, kan slik søker 

tilsettes selv om det finnes bedre kvalifiserte søkere til stillingen».  

  

4.3.2 Saklig utvelgelse av arbeidssøkere i det offentlige 

Ettersom diskrimineringsgrunnlaget i diskriminerings- og tilgjengelighetslovens er 

såpass vidt, jf. i punkt 4.3.1 (a) foran, vil en arbeidssøker med helseproblemer i mange 

tilfeller trolig være vernet av denne loven. Loven er imidlertid relativt ny, og 

forarbeidene viser som nevnt til at de nærmere grensene vil måtte trekkes gjennom 

praksis,
355

 noe det til nå ikke foreligger mye av. Diskrimineringslovutvalget uttaler at 
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hvert diskrimineringsgrunnlag har et kjerneområde og en randssone, og nevner som 

eksempel at det å være blind vil være i diskrimineringsgrunnlaget nedsatt funksjonsevne 

sitt kjerneområde, mens hiv-positive vil være i grunnlagets randssone.
356

  

 

For de tilfellene hvor en arbeidssøker til en stilling i det offentlige har enkelte 

helseproblemer, men ikke slike at det faller inn under diskrimineringsgrunnlaget nedsatt 

funksjonsevne i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, blir spørsmålet om 

arbeidsgiver kan legge vekt på helseforholdene etter det ulovfestede 

forvaltningsrettslige saklighetsprinsippet. Sakene som er nevnt nedenfor, er alle fra før 

diskriminerings- og tilgjengelighetsloven trådte i kraft, og det er ikke sikkert utfallet 

ville vært det samme i dag. For eksempel er det som akkurat nevnt noe usikkert om hiv-

positive, som omtalt nedenfor i punkt a, vil være vernet av loven. Sakene er imidlertid 

kun ment til illustrasjon av hvilke momenter domstolene og Sivilombudsmannen har 

vektlagt i saker om saklighetskravet ved ansettelse i det offentlige.  

 

Det ulovfestede forvaltningsrettslige saklighetsprinsippet innebærer at den best 

kvalifiserte søker for stillingen skal ansettes, og vurderingstemaet er utdannelse, praksis 

og personlige egenskaper («skikkethet»), jf. foran i 2.5.1. Det er et krav som sier noe 

om hva det positivt skal legges vekt på ved ansettelse, i motsetning til diskriminerings- 

og tilgjengelighetsloven som sier noe om hva det ikke er adgang til å legge vekt på ved 

ansettelse. Spørsmålet er således i hvilke tilfeller arbeidsgiver kan legge vekt på 

arbeidssøkers helse i kvalifikasjonsvurderingen. 

 

Det å være best kvalifisert er ingen absolutt størrelse. Arbeidssøkernes utdanning, 

yrkeserfaring og personlige skikkethet må veies opp mot hverandre, og det må foretas 

en skjønnsmessig helhetsvurdering. Kvalifikasjonsregelen gir ingen indikasjon på hvor 

mye teoretisk utdanning skal telle i forhold til lang praksis, eller hvor stor vekt som skal 

legges på skikkethet for stillingen. Vurderingen må ta utgangspunkt i stillingen som 

skal besettes og de kompetansekrav som stilles i utlysningen.
357
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I praksis blir spesielt vurderingen av en persons skikkethet svært skjønnsmessig.
358

 

Dette kriteriet åpner for en vurdering av søkerens personlige egenskaper, og det er ved 

denne vurderingen at det blir spørsmål om i hvilken grad arbeidsgiver kan legge vekt på 

arbeidssøkers helse.  

 

Det er et krav at arbeidsgivers saksbehandling har vært forsvarlig, jf. forvaltningsloven 

§ 17, herunder at arbeidsgiver har innhentet tilstrekkelig med opplysninger om 

helsetilstandens konsekvenser for arbeidsutførelsen. For å kunne legge vekt på 

arbeidssøkers helsetilstand må det være et generelt krav om at arbeidsgiver konkret 

undersøker helsetilstandens betydning for arbeidsutførelsen.
359

 

 

Nedenfor vil jeg ta opp enkelte forhold i sammenheng med arbeidssøkers helse som 

arbeidsgiver kan tenkes å legge vekt på ved ansettelse, og se på i hvilke tilfeller 

arbeidsgiver vil kunne vektlegge arbeidssøker helse i kvalifikasjonsvurderingen.
360

  

 

a. Smittefarlig sykdom 

Det kan hende at arbeidssøker lider av en smittsom sykdom, og at arbeidsgiver legger 

vekt på dette ved valg av arbeidstaker. Hvorvidt det vil være saklig å legge vekt på at 

arbeidssøker lider av en slik sykdom, vil blant annet bero på om det foreligger fare for 

smitteoverføring i arbeidssituasjonen. Illustrerende her er en sak fra 

Sivilombudsmannen, Somb-1995-8. Norsk Sykepleierforbund klaget på vegne av A 

over saksbehandlingen i forbindelse med tilsetting av avdelingssykepleier ved et statlig 

sykehus. A var hiv-positiv, og et av spørsmålene i klagesaken var hvorvidt sykehuset 

feilaktig hadde lagt til grunn at det forelå medisinske forhold som tilsa smittefare. 

Forbundet mente også at saken ikke var så godt opplyst som mulig før vedtaket ble 

truffet, og at det derfor var brudd på forvaltningslovens saksbehandlingsregler. 

Sivilombudsmannen fremholdt at den rettslige hovedregelen ved tilsetting i offentlige 

stillinger er at den best kvalifiserte søkeren skal ansettes. Videre ble det uttalt at: 
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  Engelsrud 2009 s. 154. 
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  Eidsvaag 2009 s. 331. 
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  Se Eidsvaag 2009 s. 330-343 og Melsom 1993 s. 44-57. 
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«Spørsmålet om hvilke hensyn som er saklige å ta ved en slik vurdering, vil måtte 

bero på en konkret, individuell vurdering av den aktuelle stillings innhold og 

arbeidsoppgaver. Når det gjelder personer med HIV-smitte, kan det selvsagt ikke 

oppstilles noe generelt yrkesforbud for denne pasientgruppen. Hvorvidt det vil 

være saklig å legge vekt på at en person er HIV-positiv, vil bl.a. bero på om det 

foreligger fare for smitteoverføring i arbeidssituasjonen. Det samme vil selvsagt 

gjelde for enhver alvorlig smittefarlig sykdom.» 

 

Det følger av dette at det ikke kan oppstilles noe generelt yrkesforbud for personer med 

hiv eller annen alvorlig smittefarlig sykdom, men at det kan legges vekt på dette i 

ansettelsesvurderingen. Det offentlige har en undersøkelsesplikt etter forvaltningsloven 

§ 17, og således plikt til å foreta en bred utredning av hva sykdommen vil medføre for 

stillingens arbeidsoppgaver. Det må vurderes helt konkret og detaljert hvilke 

arbeidsoppgaver stillingen innebærer, og hvorvidt den aktuelle søkerens sykdom i disse 

situasjonene vil kunne være medføre en fare for smitteoverføring. Saken illustrerer også 

at det antakelig skal en del til for at arbeidsgiver skal ha saklig grunn til ikke å ansette 

en person med en smittefarlig sykdom, ettersom saken jo gjaldt ansettelse av en 

avdelingssykepleier på et sykehus, hvor hygiene og smitteforebygging er særlig viktig.  

I denne saken kom Sivilombudsmannen til at sykehuset burde ha stoppet 

tilsettingsprosessen og foretatt en bredere vurdering av saken. Spørsmålet om hvilket 

utfall tilsettingssaken burde ha fått, hadde han ikke tilstrekkelig grunnlag for å uttale 

seg om.
361

  

 

b. Sikkerhet 

Hvis arbeidsgiver kjenner til at arbeidssøker har eller er særlig disponert for en sykdom 

som kan forårsake ulykke eller arbeidssøker på annen måte kan utgjøre en risiko på 

grunn av sin helse, kan det spørres om arbeidsgiver kan legge vekt på dette ved 

ansettelsesvurderingen.
362

  

                                                 

361
  A gikk senere til sak mot staten v/Sosial- og helsedepartementet. Ved Oslo byretts dom 2. juli 1997 

ble sykehusets vedtak om ikke å tilsette A som avdelingssykepleier kjent ugyldig i forhold til ham, og 

staten ble dømt til å betale erstatning.  
362

  Melsom 1993 s. 51. 
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Det kan følge av lov eller forskrift at arbeidsgiver har en plikt til å ta hensyn til 

sikkerhet ved ansettelsesvurderingen. Som vi har sett ovenfor i punkt 3.4.3 (c), stilles 

det krav om at for eksempel flypersonell, sjøfolk, petroleumsarbeidere og 

jernbanepersonell innehar helseattest. Dersom personen ikke oppfyller helsekravene og 

dermed ikke får utstedt en helseattest, kan arbeidsgiver ikke ansette vedkommende.
363

 

 

Selv om det ikke foreligger noen plikt til å ta hensyn til sikkerhet i 

ansettelsesvurderingen, kan det likevel være at arbeidsgiver har rett til å ta hensyn til 

dette. For at arbeidsgiver skal kunne legge vekt på sikkerhetshensyn, må det være en 

påregnelig og dokumenterbar fare for at helseskade eller annen ulykke kan skje som 

følge av arbeidssøkers sykdom. Hvilke krav som må stilles til arbeidsgivers 

dokumentasjon, vil måtte variere med det omfang en ulykke eller helseskade kan få. Det 

må for eksempel stilles lavere krav til dokumentasjon dersom det er fare for tap av 

menneskeliv enn hvis det er tale om fare for materielle skader.
364

 

 

c. Sykefravær 

Det kan være at arbeidsgiver legger vekt på risiko for sykefravær hos arbeidssøker. 

Arbeidsgiver bygger kanskje på opplysninger som er innhentet om tidligere sykefravær, 

på tidligere kjennskap til arbeidssøkeren eller på opplysninger som arbeidssøker selv 

gir. Spørsmålet er om det er saklig å legge vekt på risiko for sykefravær ved 

ansettelsesvurderingen.
365

  

 

Her er dommen i RG 2001 s. 1040 (Hålogaland) interessant. Saken gjaldt en lærer, A, 

som ikke ble innstilt til lærerstillinger i en kommune. Spørsmålet var om kommunen 

hadde tatt utenforliggende hensyn ved å legge avgjørende vekt på As omfattende fravær 

i tidligere lærerstilling. Lagmannsretten slo innledningsvis fast at kommunen var 

forpliktet til å følge det alminnelige forvaltningsrettslige kvalifikasjonsprinsipp ved 

tilsettinger. Kommunen hadde ikke bestridt at A ut fra utdanning og praksis var 

kvalifisert for stilling som lærer. Partene var også enige om at personlig skikkethet for 
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stillingen skulle tillegges vekt. Lagmannsretten kom til at det var saklig å tillegge 

fraværet avgjørende betydning, og uttalte i den forbindelse at: 

«Hvorvidt en søker anses personlig skikket til den stilling han har søkt, vil bero på 

en totalvurdering av stillingens art, de krav stillingen stiller og vedkommendes 

faglige og personlige forutsetninger for å fylle stillingen. Et sentralt element i 

arbeidsgivers vurdering vil være om vedkommende søker rent faktisk er istand til 

å utføre det arbeid som er tillagt stillingen. Virke som lærer er ikke bare et forhold 

mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, men angår i særlig grad skolens forpliktelse 

i forhold til elevene. … Selv om det enkelte fravær er gyldig, i den forstand at 

fraværet dekkes av lov eller overenskomster i arbeidslivet, kan dette ikke medføre 

at arbeidsgiver er avskåret fra å ta hensyn til fravær i vurderingen av om søkeren 

er skikket. Så lenge betydelig fravær rent faktisk medfører at arbeidstakeren ikke 

makter å stille sin arbeidskraft til rådighet, har arbeidsgiver saklig grunn til ikke å 

innstille en arbeidstaker som har vist seg å ha så mye fravær at arbeidet ikke blir 

gjort. Tilstedeværelse, kontinuitet og oppfølging i forhold til elevene, skolen og 

kollegiet fremstår som så sentrale elementer i utøvelse av læreryrket at en lærer, 

som har vist at han ikke makter å etterleve dette krav, må avfinne seg med ikke å 

bli innstilt eller tilsatt som lærer.»  

 

Forventet sykefravær kan altså vektlegges i ansettelsesvurderingen, men det må gjøres 

en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle av sykefraværets forventede størrelse og 

stillingens art.
366

 Som lagmannsretten påpekte vil et sentralt moment i vurderingen være 

om arbeidssøkerens fravær vil medføre at søkeren rent faktisk ikke vil være i stand til å 

utføre det arbeid som er tillagt stillingen. 

 

Dette momentet var også sentralt i Sivilombudsmannens vurdering i Somb-2007-24. 

Saken gjaldt blant annet spørsmål om det var adgang til å legge avgjørende vekt på 

manglende stabilitet ved vurderingen av om en formelt kvalifisert deltidsansatt var 

personlig skikket for en høyere stillingsprosent. Sivilombudsmannen uttalte: 

 «For den kvalifikasjonsvurderingen som skal foretas i en slik situasjon, er det 

sentrale spørsmålet om søkeren for fremtiden vil kunne utføre de 

                                                 

366
  Eidsvaag 2009 s. 342 og Melsom 1993 s. 45-49. 



 90 

arbeidsoppgavene som ligger til stillingen. Vedkommendes tidligere 

arbeidsutførelse, herunder om vedkommende har vært mye borte fra arbeidet, vil 

være relevante momenter i den helhetsvurderingen som skal foretas. Etter mitt syn 

må det som utgangspunkt stilles nokså strenge krav til når en arbeidsgiver kan 

legge avgjørende vekt på at søkeren har hatt høyt fravær i de tilfellene der 

fraværet skyldes lovlig sykefravær. Dersom betydelig fravær rent faktisk har 

medført at en arbeidstaker ikke har maktet å stille sin arbeidskraft til rådighet i 

tilstrekkelig grad, vil imidlertid arbeidsgiveren kunne ha saklig grunn til ikke å 

innstille vedkommende til en høyere stillingsprosent. I den nærmere vurderingen 

vil det viktigste momentet naturlig nok være mengden av fravær, men også andre 

forhold knyttet opp mot selve stillingen, som hvordan fravær vil påvirke 

arbeidsplassen og arbeidsgiveren, kan tillegges betydning.» 

 

I denne saken hadde den deltidsansatte et svært omfattende fravær. Stillingen som 

omsorgsarbeider i et bofellesskap innebar fysiske utfordringer og var knyttet opp mot 

særlig sårbare brukere hvor stabilitet og kontinuitet var spesielt viktig. 

Sivilombudsmannen kom til at det var saklig å legge vekt på tidligere fravær ved 

vurderingen av personlig skikkethet for stillingen. 

 

d. Tilretteleggingsplikt? 

I de tilfeller hvor arbeidssøker er helsemessig «uskikket» for de arbeidsoppgaver som 

stillingen innebærer, blir det spørsmål om arbeidsgiver i det offentlige har en plikt til å 

tilrettelegge for arbeidssøkeren. Dersom arbeidsgiver har plikt til å tilrettelegge 

arbeidssituasjonen for arbeidssøker, kan arbeidsgiver heller ikke ved ansettelse legge 

negativ vekt på arbeidssøkers behov for individuell tilrettelegging.
367

 

 

Arbeidsgiver vil ikke ha plikt til å tilrettelegge overfor arbeidssøkere med 

helseproblemer, med mindre helseproblemene har ført til at arbeidssøker har «nedsatt 

funksjonsevne» og dermed er vernet av diskriminerings- og tilgjengelighetsloven,
368

  

jf. i 4.3.1 (d) ovenfor om dtl. § 12. Etter at arbeidsgiver har ansatt en arbeidstaker, 
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oppstår det imidlertid en generell tilretteleggingsplikt for arbeidsgiver, jf. aml.  

kapittel 4. 

 

Selv om arbeidsgiver ikke har noen individuell tilretteleggingsplikt for arbeidssøkere 

med helseproblemer, så stiller arbeidsmiljøloven visse generelle krav til arbeidsmiljøet. 

Arbeidsmiljøloven § 4-1 første ledd lyder: 

«Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og 

samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes 

fysiske og psykiske helse og velferd. Standarden for sikkerhet, helse og 

arbeidsmiljø skal til enhver tid utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen i 

samfunnet.» 

 

Spørsmålet er om bestemmelsen relaterer seg til arbeidstakere som allerede er ansatt, 

eller om kravet om «fullt forsvarlig arbeidsmiljø» er et generelt minstekrav som må 

være oppfylt uansett hvem som er ansatt i virksomheten og som må avgjøres ut fra 

befolkningen som sådan. Dersom normen oppstiller et generelt minstekrav til 

arbeidsmiljøet, vil arbeidsgiver ikke ha saklig grunn til å velge ut arbeidstakere som 

trenger mindre vern enn det som følger av de generelle kravene.
369

 

 

Ordlyden i aml. § 4-1 første ledd første punktum kan trekke i retning av at kravet om 

fullt forsvarlig arbeidsmiljø relaterer seg til arbeidstakere som er ansatt, jf. 

«arbeidstakernes». Annet punktum om at standarden skal «utvikles og forbedres i 

samsvar med utviklingen i samfunnet», taler derimot for at det er tale om et generelt 

minstekrav uavhengig av hvem som til enhver tid er ansatt. Reelle hensyn taler også for 

at arbeidsgiver plikter til å opprettholde en generell vernestandard. Et krav om 

forsvarlig arbeidsmiljø som kun refererer seg til de ansatte, vil lett kunne føre til at 

arbeidsgiver ansetter ekstra motstandsdyktige arbeidstakere med behov for mindre vern 

enn befolkningen generelt.
370
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Konklusjonen må dermed være at selv om arbeidsgiver ikke har noen individuell 

tilretteleggingsplikt overfor arbeidssøker, så plikter arbeidsgiver å opprettholde et 

generelt forsvarlig arbeidsmiljø. Arbeidsgiver kan ikke opprettholde et ulovlig 

arbeidsmiljø og utestenge arbeidssøkere som ikke tåler belastninger utover det et lovlig 

arbeidsmiljø innebærer.
371

 

 

e. Enkelte saksbehandlingsregler ved ansettelse i det offentlige 

Arbeidsgiver har ikke noen eksplisitt plikt til å begrunne valg av arbeidstaker. Det 

fremgår av forvaltningsloven § 3 annet ledd annet punktum at vedtak i ansettelsessaker 

er unntatt fra reglene om begrunnelse i lovens §§ 24-25. Det finnes imidlertid regler om 

arbeidssøkers rett til innsyn i opplysninger i ansettelsessaken, slik at arbeidssøker skal 

kunne vurdere om vedkommende er forbigått på urettmessig grunnlag.
372

  

 

Dersom arbeidsgiver i det offentlige mottar (lovlige) opplysninger om en søker, har 

arbeidsgiver plikt til å forelegge opplysningene for arbeidssøkeren til uttalelse, jf.  

fvl. § 17 annet ledd første punktum. En sak som kan nevnes i denne forbindelse, er 

Sivilombudsmannens uttalelse i Somb-2005-23. Saken gjaldt en søker som mente seg 

forbigått til en vaktmesterstilling i en kommune. Kommunen hadde blant annet fått 

opplysninger om søkerens helsetilstand, og disse var blitt vektlagt i hans disfavør. 

Sivilombudsmannen kom til at kommunen ikke hadde oppfylt sine forpliktelser etter 

fvl. § 17 annet ledd ettersom opplysningene om helsetilstanden skulle vært forelagt 

søkeren. Søkeren var ikke blitt innkalt til intervju. Sivilombudsmannen påpekte at det 

ikke er en ubetinget plikt å innkalle alle formelt kvalifiserte søkere til intervju. Intervju 

ville imidlertid ha vært en hensiktsmessig måte å oppfylle kommunens forpliktelse til å 

forelegge opplysningene for søkeren til uttalelse. 

 

Søker til en stilling i offentlig virksomhet har også adgang til å be om innsyn i 

ansettelsessaken etter forvaltningslovforskriften. Saksbehandlingen er unntatt den 

alminnelige retten til partsinnsyn etter fvl. § 18, og reguleres isteden av 
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forvaltningslovforskriften kapittel 5, jf. fvl. § 3 annet ledd første punktum og forskriften 

§ 14 første ledd.
373

 

 

Dersom personopplysningsloven kommer til anvendelse, jf. nedenfor i kapittel 5  

punkt 5.2, vil arbeidssøker kunne ha rett til innsyn i arbeidsgivers behandling av 

helseopplysninger etter reglene i personopplysningsloven § 18.  
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5 Behandling av helseopplysninger ved ansettelse 

5.1 Innledning 

I kapittel 3 har jeg behandlet arbeidsgivers adgang til å kreve helseopplysninger og 

medisinske undersøkelser av arbeidssøker ved ansettelse. Arbeidsgivers adgang til å 

vektlegge helseopplysninger i ansettelsesvurderingen er behandlet i kapittel 4. Temaet i 

dette kapittelet er i første rekke arbeidsgivers adgang til å behandle helseopplysninger 

om arbeidssøker etter reglene i personopplysningsloven (5.2). Helsepersonells adgang 

til å behandle helseopplysninger etter helseregisterloven vil bli behandlet kort i  

punkt 5.3. 

 

5.2 Arbeidsgivers adgang til å behandle helseopplysninger etter 

personopplysningsloven 

5.2.1 Introduksjon 

Som vi har sett ovenfor i kapittel 3, faller spørsmålet om arbeidsgivers adgang til å 

innhente helseopplysninger og iverksette medisinske undersøkelser av arbeidssøkere 

inn under emnet kontrolltiltak og reguleres i utgangspunktet av arbeidsmiljøloven 

kapittel 9.  

 

Arbeidsgivers adgang til å behandle personopplysninger om arbeidssøkere faller inn 

under emnet personopplysningsvern og reguleres i utgangspunktet av 

personopplysningsloven. Formålet med personopplysningsloven er å beskytte den 

enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger, og 

å bidra til at personopplysninger blir behandlet i samsvar med grunnleggende 

personvernhensyn, herunder behovet for personlig integritet, privatlivets fred og 

tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger, jf. pol. § 1. Problemstillingen i det følgende 

er om personopplysningsloven kommer til anvendelse på arbeidsgivers behandling av 
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helseopplysninger om arbeidssøker, og i så fall hvordan personopplysningslovens regler 

om behandling av personopplysninger forholder seg til arbeidsmiljølovens regler om 

kontrolltiltak. 

 

Mona Bråten har evaluert kontrolltiltak og personvern i arbeidslivet i to Fafo-rapporter fra 2008 og 

2010.
374

 Fafo-rapporten fra 2010 viser blant annet at svært få kjenner til gjeldende regler for 

kontroll og overvåkning i arbeidslivet. Selv om kunnskapen ikke er høy, så viser rapporten at 

arbeidstakerne generelt har stor tillitt til regelverket og stor tillitt til at arbeidsgiver følger 

gjeldende regler for behandling av personopplysninger i arbeidsforholdet.
375

  

 

Nedenfor behandler jeg først vilkårene for når personopplysningsloven kommer til 

anvendelse (5.2.2). Deretter drøfter jeg forholdet mellom arbeidsmiljøloven og 

personopplysningsloven (5.2.3). I punkt 5.2.4 vil jeg gjennomgå de alminnelige reglene 

for behandling av personopplysninger som er relevante for arbeidsgivers behandling av 

personopplysninger.  

 

5.2.2 Personopplysningslovens virkeområde 

Personopplysningslovens saklige virkeområde følger av pol. § 3. Bestemmelsens første 

ledd lyder:  

«Loven gjelder for  

a) behandling av personopplysninger som helt eller delvis skjer med elektroniske 

hjelpemidler, og   

b) annen behandling av personopplysninger når disse inngår eller skal inngå i et 

personregister.» 

 

Hva som menes med «personopplysning», er definert i lovens § 2 nr. 1.  Med 

personopplysning menes «opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en 

enkeltperson». Opplysninger som arbeidsgiver innhenter om en arbeidssøkers helse, vil 

således klart falle inn under denne definisjonen. Opplysninger om helseforhold er i 

tillegg definert som sensitive personopplysninger etter § 2 nr. 8 bokstav c.  
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Med «behandling» av personopplysninger menes «enhver bruk av personopplysninger, 

som f.eks. innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en 

kombinasjon av slike bruksmåter», jf. § 2 nr. 2. I forarbeidene er dette noe utdypet, og 

det uttales at behandlingsbegrepet omfatter enhver form for formålsrettet håndtering av 

personopplysninger, f.eks. i form av innsamling, registrering, systematisering, 

oppbevaring, tilpasning eller endring, utvelging, søking, overføring eller annen 

videreformidling, sammenstilling eller samkjøring, blokkering, sperring eller sletting.
376

 

Enhver form for bruk av personopplysninger regnes således som «behandling» i lovens 

forstand.
377

  

 

Loven kommer for det første til anvendelse for behandling av personopplysninger som 

«helt eller delvis skjer med elektroniske hjelpemidler», jf. § 3 første ledd bokstav a.  

Så lenge behandlingen skjer elektronisk, stilles det ingen krav til hvorledes 

opplysningene er organisert.
378

 All elektronisk tekstbehandling og e-postforsendelser av 

personopplysninger omfattes.
379

 Det vil si at helseopplysninger om arbeidssøkere som 

arbeidsgiver lagrer og oppbevarer på datamaskin eller som mottas eller sendes som  

e-post, vil være omfattet av personopplysningsloven.  

 

For det andre kommer loven til anvendelse for annen behandling av personopplysninger 

«når disse inngår eller skal inngå i et personregister», jf. § 3 første ledd bokstav b. 

Manuell behandling av personopplysninger omfattes således hvis opplysningene inngår 

eller skal inngå i et personregister. Et personregister er en systematisk fortegnelse med 

opplysninger om fysiske personer, for eksempel ført alfabetisk etter navn, kronologisk 

etter dato for henvendelse, etter kundenummer, personnummer, mv.
380

 Det avgjørende 

for vurderingen er det såkalte «gjenfinningskriteriet», jf. pol. § 2 nr. 3. For at det skal 

være tale om et register må det også være tale om et visst antall personer, antakelig mer 

enn to-tre.
381

 Personopplysningsloven vil da komme til anvendelse hvis arbeidsgiver 
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lagrer og oppbevarer innhentede helseopplysninger om flere arbeidssøkere i et manuelt 

register slik at det er enkelt å gjenfinne opplysningene.  

 

Muntlig innhenting av helseopplysninger og håndskrevne notater fra et 

ansettelsesintervju vil således i utgangspunktet ikke være omfattet av reglene om 

behandling av personopplysninger i personopplysningsloven, med mindre de lagres 

elektronisk eller notatene legges sammen med annen informasjon om arbeidssøkeren i 

et register.
382

 At opplysninger ved ansettelse ofte vil bli innhentet muntlig og at 

personopplysningsloven dermed ikke kommer til anvendelse, var, som tidligere nevnt, 

nettopp en av begrunnelsene for å lovfeste en særskilt bestemmelse om innhenting av 

helseopplysninger i arbeidsmiljøloven.
383

 

 

Det finnes et alminnelig, ulovfestet personvern i norsk rett som eksisterer side om side 

med de lovfestede personvernreglene.
384

 Det er imidlertid ikke avklart hvor langt det 

ulovfestede personvernet rekker på arbeidslivets område,
385

 og ettersom spørsmålet 

faller noe på siden for avhandlingens tema, vil jeg ikke gå nærmere inn på dette.   

 

Den behandlingsansvarlige i personopplysningslovens forstand er den som bestemmer 

formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal 

brukes, jf. pol. § 2 nr. 4. I denne sammenheng vil det være arbeidsgiver. 

 

Den registrerte er den som en personopplysning kan knyttes til, jf. pol. § 2 nr. 6, det vil 

i denne sammenheng si arbeidssøker. 

 

5.2.3 Forholdet mellom arbeidsmiljøloven og personopplysningsloven 

Vi har i det foregående sett at arbeidsmiljøloven regulerer arbeidsgivers adgang til å 

innhente helseopplysninger i aml. § 9-3 og arbeidsgivers adgang til å kreve at det skal 

foretas medisinske undersøkelser i aml. § 9-4. Videre har vi sett at 
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personopplysningsloven regulerer arbeidsgivers behandling av personopplysninger som 

skjer med elektroniske hjelpemidler eller som skal inngå i et personregister. 

Problemstillingen i det følgende er hvordan disse reglene forholder seg til hverandre og 

når personopplysningen kommer til anvendelse på arbeidsgivers behandling av 

helseopplysninger om arbeidssøker. 

 

Utgangspunktet om forholdet mellom arbeidsmiljølovens regler om kontrolltiltak og 

personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger, følger av  

aml. § 9-1 annet ledd: 

«Personopplysningsloven gjelder for arbeidsgivers behandling av opplysninger 

om arbeidstakere i forbindelse med kontrolltiltak med mindre annet er fastsatt i 

denne eller annen lov» (min kursivering).  

 

Det samme utgangspunktet følger også av pol. § 5: 

«Bestemmelsene i loven gjelder for behandling av personopplysninger om ikke 

annet følger av en særskilt lov som regulerer behandlingsmåten» (min 

kursivering). 

 

I forarbeidene til arbeidsmiljølovens regler om kontrolltiltak er forholdet til 

personopplysningslovens regler diskutert.
386

 Arbeidslivslovutvalget fremholdt at dets 

forslag til lovbestemmelser om kontrolltiltak i arbeidslivet ville ha som konsekvens at 

personopplysningsloven ville komme til anvendelse på all behandling av 

personopplysninger i forbindelse med kontrolltiltak overfor arbeidstakerne, med unntak 

for kontroll av e-post, behandling av helseopplysninger ved ansettelse samt for 

medisinske undersøkelser.
387

 Arbeids- og sosialdepartementet var derimot enig i 

Justisdepartementets høringsuttalelse, som fremholdt at det var mest nærliggende å 

tolke forslaget som lex specialis i forhold til reglene om hjemmel til behandling, men 

slik at de øvrige reglene i personopplysningsloven ville gjelde fullt ut.
388

 I merknadene 

til de enkelte bestemmelsene lenger ut i proposisjonen formulerer departementet seg 

imidlertid noe annerledes, idet de uttaler at personopplysningslovens regler vil gjelde 
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for eventuell behandling av personopplysninger som fremkommer ved et kontrolltiltak, 

med unntak av § 9-4 som er lex specialis.
389

 Her sies det således ikke noe om hvorvidt 

regelen i § 9-3 er å anse som lex specialis i forhold til personopplysningslovens regler. 

 

Det er ikke umiddelbart enkelt å forstå meningsinnholdet i forarbeidene. I det følgende 

forsøker jeg å analysere dette noe nærmere. 

 

Lex specialis-prinsippet går ut på at den spesielle regel går foran den generelle.
390

 En 

anvendelse av lex specialis-prinsippet fordrer gjerne at det er tale om motstrid mellom 

rettsregler, som for eksempel kan foreligge dersom to regler har helt eller delvis samme 

anvendelsesområde.
391

 Et første spørsmål er derfor om foreligger slik motstrid mellom 

arbeidsmiljøloven §§ 9-3 og 9-4 og personopplysningslovens regler at det blir 

nødvendig å anvende lex specialis-prinsippet.  

 

Jeg begynner med å se på forholdet mellom aml. § 9-4 og personopplysningsloven. 

Innledningen i aml. § 9-4 lyder: «Arbeidsgiver kan bare kreve at medisinske 

undersøkelser skal foretas ...». Bestemmelsen gjelder adgangen til å iverksette et 

kontrolltiltak som går ut på å foreta en medisinsk undersøkelse. 

Personopplysningsloven regulerer adgangen til å behandle personopplysninger. Det 

omfatter enhver bruk av personopplysninger, for eksempel innsamling, registrering, 

sammenstilling, lagring og utlevering, jf. ovenfor. Begrepene og anvendelsesområdene 

ser etter dette ikke ut til å være overlappende – å iverksette en medisinsk undersøkelse 

innebærer i utgangspunktet ikke en behandling av personopplysninger. Medisinske 

undersøkelser vil imidlertid frembringe analyseresultater som innebærer en behandling 

– innsamling – av personopplysninger, som faller inn under personopplysningsloven.
392

 

En slik tolkning har også Personvernnemnda lagt til grunn i PVN-2005-6 (Securitas). 

Saken gjaldt blant annet adgang til å gjennomføre rusmiddelkontroll av ansatte i 
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Securitas. Om forholdet mellom arbeidsmiljøloven og personopplysningsloven uttalte 

nemnda at: 

«Selve det inngrepet overfor den enkelte ansatte som sikring av en blodprøve 

representerer, faller ikke inn under personopplysningsloven. … Hvorvidt 

arbeidsgiver har rett til å foreta et slikt inngrep, vil avgjøres av arbeidsmiljølovens 

bestemmelser, … For at testing ved blodprøve skal gi mening, må det foretas en 

analyse av prøven. Analyseresultatene vil representere personopplysninger av 

sensitiv karakter, … Også om resultatet av testingen bare angis med to verdier 

(positivt eller negativt), vil dette representere personopplysninger.» 

 

Konklusjonen må etter dette bli at arbeidsmiljøloven og personopplysningsloven har 

hvert sitt avgrensede anvendelsesområde. Arbeidsmiljøloven § 9-4 regulerer adgangen 

til å foreta medisinske undersøkelser, og personopplysningsloven regulerer 

behandlingen av de opplysningene som fremkommer. Arbeidsgiver må ha hjemmel i 

aml. § 9-4 til å iverksette en medisinsk undersøkelse, og må ha hjemmel i pol. § 11,  

jf. §§ 8 og 9, for å kunne behandle testresultatene som fremkommer, jf. nedenfor. Det 

foreligger således ikke motstrid mellom reglene, og det oppstår da heller ikke 

situasjoner hvor aml. § 9-4 må gå foran som lex specialis i forhold til 

personopplysningsloven.  

 

Spørsmålet er så om det foreligger motstrid mellom aml. § 9-3 og 

personopplysningsloven slik at det er nødvendig å anvendes lex specialis-prinsippet i 

denne relasjonen. Aml. § 9-3 regulerer adgangen til å innhente helseopplysninger ved 

ansettelse, altså adgangen til å iverksette et kontrolltiltak som går ut på å samle inn 

opplysninger om arbeidssøkeren. Personopplysningsloven regulerer adgangen til å 

behandle personopplysninger, som innebærer enhver bruk av personopplysninger, blant 

annet også innsamling, jf. ovenfor. Innhenting er et synonym for innsamling, og 

helseopplysninger er, som nevnt ovenfor, definert som sensitive personopplysninger i 

pol. § 2 nr. 8. Samtidig som innhenting av helseopplysninger er et kontrolltiltak som er 

hjemlet i arbeidsmiljøloven, innebærer det også en behandling av personopplysninger 

som faller inn under personopplysningsloven. Det foreligger således et delvis 

overlappende anvendelsesområde, og aml. § 9-3 må da gå foran som en spesiell 

regulering av innhenting av helseopplysninger fra arbeidssøkere, lex specialis, i forhold 
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til personopplysningslovens generelle regulering av behandling av personopplysninger. 

Aml. § 9-3 regulerer imidlertid kun behandlingsmåten «innsamling», slik at 

personopplysningslovens regler må gjelde for arbeidsgivers eventuelle videre 

behandling av opplysningene, for eksempel lagring, systematisering, oppbevaring, 

overføring og sletting av helseopplysningene. Arbeidsgiver må da ha hjemmel i  

pol. § 11, jf. §§ 8 og 9 for å kunne foreta seg slik behandling, og også følge 

personopplysningslovens saksbehandlingsregler.  

 

Som vi har sett, er spørsmålet om hvorvidt arbeidsgiver kan iverksette kontrolltiltak og 

hvorvidt arbeidsgiver kan behandle personopplysninger, to ulike temaer som må løses 

med utgangspunkt i to forskjellige lover. Imidlertid er det nær sammenheng både 

mellom spørsmålene og mellom vurderingskriteriene i de to lovene. Reglene både i 

arbeidsmiljøloven og i personopplysningsloven bygger på vurderingsnormer som 

forutsetter saklighet og forholdsmessighet.
393

Arbeidslivslovutvalget mente derfor at 

personopplysningsloven på arbeidsrettens område må tolkes og praktiseres i lys av de 

arbeidsrettslige reglene. Dette ikke minst fordi de arbeidsrettslige reglene langt på vei 

inneholder de samme personvernnormer som personopplysningsloven bygger på. Som 

følge av dette mente utvalget videre at det i utgangspunktet bør være 

behandlingsadgang etter personopplysningsloven dersom vilkårene for kontrolltiltak i 

arbeidsmiljøloven er oppfylt.
394

 

 

Departementet delte utvalgets oppfatning om at det er mye som taler for at reglene vil 

kunne fortolkes og praktiseres i lys av hverandre, og at det i utgangspunktet bør 

foreligge behandlingsadgang etter personopplysningsloven dersom vilkårene for 

kontrolltiltak er oppfylt, men la også til at det ikke kan tas for gitt at vurderingen etter 

arbeidsmiljøloven og personopplysningsloven vil være sammenfallende. Derfor 

fremmet departementet heller ikke et forslag om uttrykkelig å lovfeste at det skal være 

behandlingsadgang etter personopplysningsloven når det foreligger et lovlig 

kontrolltiltak.
395
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Borgarting lagmannsretts dom av 26. mai 2008, LB-2007-121782, er et eksempel på at et 

kontrolltiltak ble ansett lovlig etter aml. § 9-1, samtidig som behandlingen av 

personopplysningene som fremkom ved kontrolltiltaket ble ansett å være i strid med 

personopplysningslovens regler. Saken gjaldt krav om erstatning fra en arbeidstaker, A, som 

mente seg utsatt for trakassering i forbindelse med en tvist om trekk av lønn ved feriefravær. 

Arbeidsgiver hadde blant annet engasjert datasikringsselskapet IBAS for å avklare til hvilke tider 

PCen til A hadde vært logget på og av, hvor formålet var å avklare hvilke dager hun hadde vært på 

jobb, og hvor lenge hun hadde jobbet den enkelte dag. Lagmannsretten kom, under tvil, til at 

iverksettelsen av kontrolltiltaket var lovlig etter aml. § 9-1 første ledd, men videre til at 

behandlingen av opplysningene hadde skjedd i strid med vilkårene i pol. § 8 bokstav f. Dette 

harmonerer ikke godt med forarbeidenes uttalelser, jf. ovenfor. Saken var imidlertid spesiell, og 

det kan ikke utelukkes at denne saken er unntaket som bekrefter den hovedregelen som er skissert 

i forarbeidene.
396

 

 

Løsningen må være at personopplysningslovens regler om behandling av 

personopplysninger må tolkes i lys av arbeidsmiljølovens regler om adgang til å 

innhente helseopplysninger og iverksette medisinske undersøkelser. I mange tilfeller vil 

nok vurderingene bli nokså like etter de to lovene. Imidlertid er det viktig at det holdes 

fast ved utgangspunktet om at det er to forskjellige spørsmål og to ulike vurderinger 

som skal foretas. Det kan ikke uten videre forutsettes at vilkårene i 

personopplysningsloven er oppfylt dersom kontrolltiltaket er lovlig etter 

arbeidsmiljøloven, selv om iverksettelse av kontrolltiltaket i noen tilfeller kan virke 

nokså formålsløst om ikke arbeidsgiver også kan behandle opplysningene som 

fremkommer.   

 

5.2.4 Alminnelige regler for behandling av personopplysninger 

Etter å ha redegjort for personopplysningslovens anvendelsesområde og forholdet til 

arbeidsmiljøloven ovenfor, skal jeg i det følgende se på vilkårene som må være oppfylt 

for at arbeidsgiver skal kunne behandle helseopplysninger om arbeidssøker. 

  

Personopplysningsloven kapittel 2 inneholder alminnelige regler for behandling av 

personopplysninger. Helseopplysninger kan bare behandles dersom vilkårene i lovens  
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§§ 8, 9 og 11 er oppfylt. I tillegg kreves det som hovedregel konsesjon, det vil si en 

forhåndstillatelse til å behandle personopplysninger, fra Datatilsynet for behandling av 

slike sensitive opplysninger, jf. § 33 første ledd.
397

 

 

Lovens § 11 inneholder grunnkrav til behandling av personopplysninger. Bestemmelsen 

inneholder fem kumulative vilkår som alle må være oppfylt for at en 

personopplysningsbehandling skal være lovlig.
398

 Det første vilkåret i § 11 bokstav a er 

at personopplysninger bare kan behandles når dette er tillatt etter § 8 og § 9. 

 

De alminnelige behandlingsgrunnlag fremgår av lovens § 8, mens § 9 angir særlige 

tilleggsgrunnlag for behandling av sensitive personopplysninger. Som tidligere nevnt er 

helseforhold definert som sensitive personopplysninger etter § 2 nr. 8, og både §§ 8  

og 9 kommer dermed til anvendelse på behandling av helseopplysninger. 

 

Kravene i §§ 8 og 9 skal være oppfylt hver for seg, men de er bygget over samme lest. 

Det må foreligge enten samtykke fra den registrerte, lovhjemmel, eller behandlingen må 

være nødvendig for visse formål som er angitt i loven. I tillegg utgjør det at den 

registrerte frivillig har gjort opplysninger alminnelig kjent, et selvstendig rettslig 

grunnlag, jf. § 9 bokstav d.
399

    

 

Jeg vil nedenfor behandle disse tre grunnlagene hver for seg. Når det gjelder drøftelsene 

av lovhjemmel og samtykke som hjemmelsgrunnlag i §§ 8 og 9, vil disse i stor grad 

være sammenfallende for de nevnte bestemmelsene og behandles derfor sammen. Når 

det gjelder de forskjellige nødvendighetsgrunnlagene, vil jeg kun behandle de grunnlag 

som er mest aktuelle for behandling av opplysninger om arbeidssøkeres helseforhold. 

Til slutt vil jeg kort behandle de øvrige grunnkravene i personopplysningsloven § 11. 
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a. Lovhjemmel som vilkår for behandling av personopplysninger 

Personopplysninger kan for det første behandles dersom det er fastsatt i lov at det er 

adgang til slik behandling, jf. personopplysningsloven § 8 og § 9 bokstav b. 

Lovhjemmel er ikke det behandlingsgrunnlaget som blir nevnt først i bestemmelsene, 

men er det grunnlaget som har høyest trinnhøyde.
400

 

 

At det ville vært adgang til å behandle personopplysninger dersom det var fastsatt i 

annen lov, uavhengig av disse hjemlene, følger for så vidt av lex specialis-prinsippet og 

personopplysningslovens system, jf. pol. § 5.
401

 Ifølge merknadene i forarbeidene til  

§ 8, er begrunnelsen for dette alternativet at bestemmelsen ikke skal oppstille 

tilleggsvilkår for å behandle personopplysninger når Stortinget allerede har bestemt at 

behandlingen er nødvendig for å ivareta viktige samfunnsinteresser.
402

 Det følger av 

merknadene til § 9 bokstav b at begrunnelsen er den samme som for § 8.
403

 

 

Forarbeidene fremhever at avgjørelsen om behandlingen har tilstrekkelig lovhjemmel, 

må avgjøres ved en tolkning av den aktuelle loven. Hjemmelskravet her er relativt, slik 

at det kreves klarere hjemmel jo større personvernmessige konsekvenser behandlingen 

kan få.
404

 Det betyr at det må stilles strengere krav til lovhjemmel for behandling av 

helseopplysninger, som normalt er mer inngripende overfor de registrerte enn 

behandling av andre opplysninger.
405

 Ettersom lovhjemmel er behandlingsgrunnlag 

både etter § 8 og § 9, må dette forstås slik at dersom det er tale om behandling av 

sensitive opplysninger, så må lovhjemmelen uttrykkelig omfatte behandling av sensitive 

opplysninger, jf. nedenfor også det samme om hva et samtykke må omfatte.  

 

Jeg har ovenfor konkludert med at aml. § 9-3 hjemler behandlingsmåten 

innhenting/innsamling av helseopplysninger fra arbeidssøker, jf. i punkt 5.2.3. 

Bestemmelsen skal således tolkes som en spesialregel i forhold til 
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personopplysningslovens regler om behandlingsgrunnlag, slik at det vil foreligge 

lovhjemmel for innhenting/innsamling av helseopplysninger etter pol. §§ 8 og 9, 

dersom aml. § 9-3 er oppfylt. For videre behandling av opplysningene må arbeidsgiver 

imidlertid ha hjemmel i pol. § 11, jf. §§ 8 og 9. 

 

b. Samtykke som vilkår for behandling av personopplysninger 

Prioriteringen mellom de ulike behandlingsgrunnlagene i §§ 8 og 9 har vært diskutert i 

forarbeidene, praksis og teori.
406

 En viktig presisering er at lovhjemmel går foran 

samtykke og nødvendighetsgrunnlagene, og at prioriteringsproblemet gjelder disse to 

grunnlagene.
407

 

 

Lovens ordlyd gir ikke grunnlag for å si noe om prioriteringen mellom dem. Av 

forarbeidene fremgår det imidlertid at behandling av personopplysninger i størst mulig 

grad bør baseres på samtykke fra den registrerte, selv om den også kan hjemles i 

nødvendighetsgrunnlagene.
408

 Personvernnemnda sluttet seg også til dette synet i saken 

PVN-2004-1 (STAMI), hvor nemnda uttalte at «… behandling av personopplysninger 

som hovedregel skal baseres på samtykke. Det forhold at samtykke er hovedregelen, 

betyr imidlertid ikke at man ikke kan avvike fra dette prinsippet, og i stedet bygge på en 

av nødvendighetsbegrunnelsene …». Et ideologisk utgangspunkt for 

personopplysningsloven og personverndirektivet er den enkeltes rett til i størst mulig 

grad å ha bestemmelsesrett over bruk av opplysninger om seg selv. 

Samtykkealternativet fremstår derfor som det sentrale.
409

 

 

Samtykke er behandlingsgrunnlag både etter § 8 og etter § 9. Dette må forstås dit hen at 

hvis det er tale om behandling av sensitive personopplysninger, i dette tilfellet 

helseopplysninger, så skal samtykket uttrykkelig omfatte behandling av de sensitive 

helseopplysningene.
410
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Hvilke krav som stilles til et gyldig samtykke, fremgår av definisjonen i pol. § 2 nr. 7. 

Tre kriterier må være oppfylt for at det skal foreligge et gyldig samtykke til å behandle 

personopplysninger. Det må være en frivillig, uttrykkelig og informert erklæring fra den 

registrerte om at han/hun godtar behandling av opplysninger om seg selv.  

 

Når det gjelder kravet om at samtykket skal være uttrykkelig, må det klart og tydelig 

fremgå at det samtykkes, hvilke behandlinger samtykket omfatter og hvilke 

behandlingsansvarlige de er rettet til. Det stilles ikke noe formkrav til samtykket, som 

kan gis skriftlig eller muntlig.
411

 Arbeidssøkere bør imidlertid helst avgi skriftlig 

samtykke slik at det i ettertid kan sannsynliggjøres at samtykke ble gitt.
412

 

 

Kravet om at samtykket skal være informert, innebærer at den som samtykker, skal gis 

informasjon om relevante faktiske forhold. Det kan være grunn til å gi informasjon om 

de forhold som er oppregnet i § 19, som regulerer hva det skal informeres om ved 

innsamling av personopplysninger direkte fra den registrerte selv.
413

  

 

Videre skal et samtykke være frivillig. I dette ligger at det ikke må være avgitt under 

noen form for tvang fra den behandlingsansvarlige eller andre.
414

 Spørsmålet er om et 

samtykke fra en arbeidssøker i en ansettelsessituasjon kan anses å oppfylle kravet om 

frivillighet i pol. § 2 nr. 7. 

 

Spørsmålet om samtykke som behandlingsgrunnlag i arbeidsforhold var oppe i 

Personvernnemndas sak PVN-2005-6 (Securitas), også nevnt ovenfor i punkt 5.2.3. 

Saken gjaldt adgang til å gjennomføre rusmiddelkontroll av ansatte i Securitas, og 

oppbevaring av vandelsattester. Om behandling av personopplysninger som innhentes 

ved testene kunne skje med grunnlag i samtykke fra den enkelte ansatte, uttalte nemnda: 

«Etter forarbeidene (Ot.prp. nr. 92 [1998-1999] Behandling av 

personopplysninger [personopplysningsloven] til personopplysningsloven § 2) 

ligger det i uttrykket at samtykket ikke må være avgitt «under noen form for tvang 
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fra den behandlingsansvarlige eller andre». I dette tilfellet fremhever Securitas 

som arbeidsgiver at en nektelse ikke vil få følger for den aktuelle persons 

ansettelsesforhold. For den enkelte vil det likevel være nærliggende å oppleve at 

det vil kunne få konsekvenser for vedkommendes arbeidsforhold. Arbeidsgiver 

har alltid en viss makt over de ansatte gjennom sin styringsrett. Det vil i skyggen 

av denne være vanskelig å anse et samtykke fra en ansatt avgitt uten tanke på at 

nektelse vil kunne ha betydning for fremtiden – selv om arbeidsgiver ikke har til 

hensikt å utnytte opplysningene til skade for arbeidstaker. Personvernnemnda 

anser at det samme følger av arbeidsmiljøloven, hvor samtykke ikke er nevnt som 

begrunnelse for iverksettelse av kontrolltiltak fra arbeidsgivers side, jf ordlyden i 

arbeidsmiljøloven § 9-1 nr 1. Jf. også «Protection of workers’ personal data: an 

ILO code of practice» (1996), hvor det fremgår at samtykke som hovedregel ikke 

er tilstrekkelig for narkotikatesting av ansatte.» 

 

Etter denne avgjørelsen kan det synes som om samtykke i utgangspunktet ikke kan være 

hjemmelsgrunnlag for behandling av personopplysninger i arbeidsforhold.
415

 

Personvernnemnda kom imidlertid til et annet resultat i PVN-2006-10 (Esso Norge). 

Saken gjaldt Esso Norges bruk av fingeravtrykk ved adgangskontroll til tankanlegg. 

Esso Norge innhentet samtykke på et skjema. Det ble opplyst at både sjåfører og de 

ansatte som avga fingeravtrykk, gjorde dette frivillig. Det var mulig å velge bruk av en 

PIN-kode i kombinasjon med kort i stedet for fingeravtrykk, og slike valgmuligheter 

viste etter nemndas syn at samtykket var reelt. Nemnda uttalte seg videre om forholdet 

til sak PVN-2005-6 (Securitas): 

«I sak PVN-2005-06 (Securitas) har nemnda uttalt seg om samtykke fra 

arbeidstaker som behandlingsgrunn. Nemnda legger der til grunn at hovedregelen 

vil være at samtykke ikke kan være en tilfredsstillende behandlingsgrunn etter 

personopplysningsloven § 8 første alternativ. Nemnda utelukket imidlertid ikke at 

det kan være spesielle situasjoner der man kan bygge på samtykke. I den aktuelle 

sak, hvor det er opp til den enkelte ansatte å velge hvorvidt teknologien brukes, og 

hvor det antas å ikke ha noen negative følger for arbeidsforholdet at den velges 

bort, mener nemnda at samtykke er tilstrekkelig som behandlingsgrunn.» 
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Utgangspunktet i arbeidsforhold synes etter dette å være at samtykke ikke kan brukes 

som behandlingsgrunn etter personopplysningsloven §§ 8 og 9, men at det kan tenkes 

spesielle situasjoner hvor samtykke likevel kan være behandlingsgrunnlag.  

 

I en ansettelsessituasjon vil arbeidssøker ofte kunne føle at han/hun er i en 

tvangssituasjon, slik at et samtykke vil kunne fremstå som mer eller mindre 

illusorisk,
416

 og frivillighetskravet kan derfor sjelden anses å være oppfylt. Artikkel 29-

gruppen tar i sin uttalelse om behandling av personopplysninger i arbeidsforhold også 

til orde for en slik konklusjon: 

«An area of difficulty is where the giving of consent is a condition of 

employment. The worker is in theory able to refuse consent but the consequence 

may be the loss of a job opportunity. In such circumstances consent is not freely 

given and is therefore not valid.»
417

 

 

Samtykke er av denne grunn ikke et eget hjemmelsgrunnlag etter aml. §§ 9-3 og 9-4, jf. 

ovenfor i kapittel 3 punkt 3.3.3 og 3.4.1. Hensynet til sammenhengen mellom reglene 

om innhenting av helseopplysninger og iverksettelse av helseundersøkelser i 

arbeidsmiljøloven og reglene om videre behandling av opplysningene i 

personopplysningsloven, kan også tale for at samtykke ikke bør tillates som 

hjemmelsgrunnlag etter personopplysningsloven. Dersom det legges til grunn at 

samtykke ikke kan anvendes som behandlingsgrunnlag i ansettelsessituasjoner, må 

arbeidsgiver oppfylle nødvendighetsbetingelsene i pol. §§ 8 og 9 for å kunne behandle 

innhentede helseopplysninger og resultater fra helseundersøkelser.  

 

c. Nødvendighet som vilkår for behandling av personopplysninger 

Når det ikke foreligger lovhjemmel for behandling av helseopplysninger og 

arbeidsgiver heller ikke kan bygge på samtykke, må arbeidsgiver bygge på et av 

nødvendighetsgrunnlagene. For behandling av sensitive opplysninger må arbeidsgiver 

oppfylle minst et av nødvendighetsgrunnlagene både i pol. § 8 og i § 9. Det er 

arbeidsgiver som i første omgang må vurdere om behandlingen er nødvendig, og har 
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bevisbyrden for at kravet er oppfylt. Imidlertid kan Datatilsynet overprøve arbeidsgivers 

vurdering, jf. pol. § 46.
418

 

 

Nødvendighetsalternativene i § 9 har flere likhetstrekk med nødvendighetsalternativene 

i § 8, men er ikke like ryddig redigert og systematisk samlet som i § 8. Paragraf 9 

mangler også et tilsvarende vidt og skjønnsmessig kriterium som § 8 bokstav f, og har i 

stedet kun spesifikke nødvendighetsalternativer.
419

 Når det gjelder selve begrepet 

«nødvendig», må det antas å ha omtrent samme innhold i § 8 og § 9, men kanskje med 

den reservasjon at vurderingen etter § 9 er noe strengere ettersom det er tale om 

behandling av sensitive opplysninger.  

 

Kravet om at behandlingen skal være «nødvendig», fordrer en konkret og 

skjønnsmessig vurdering i det enkelte tilfellet. Vurderingen av om nødvendighetskravet 

er oppfylt, kan bli forskjellig alt ettersom hva slags form for behandling det er tale 

om.
420

 Ut over dette sier forarbeidene lite om hva begrepet «nødvendig» innebærer.  

 

Jørstad mener at begrepet må sies å oppstille visse kvalifikasjonskrav. Etter en ren 

språklig tolkning, innebærer nødvendighetskravet at det må foreligge et reelt og 

kvalifisert behov for behandling av personopplysninger. Dernest mener han at 

nødvendighetsbegrepet også innebærer en forholdsmessighetsvurdering.
421

 I denne 

retning går også Schartum og Bygrave, som mener kriteriet må tolkes i tråd med EMDs 

praksis. Det vil altså si at «nødvendig» uttrykker et påtrengende samfunnsmessig behov 

(«pressing social need») og at det må være forholdsmessig ut fra behandlingens formål 

(«proportionate to the legitimate aim pursued»), jf. EMK art 8 annet ledd.
422

 Reelle 

hensyn taler for å tolke personopplysningsloven i samsvar med EMK art 8. 

Bestemmelsen er de siste årene blitt tolket slik at den inneholder omfattende 

personverngarantier i forbindelse med behandling av personopplysninger, og 
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unntaksbestemmelsen i annet ledd innebærer i praksis at inngrepet reguleres i tråd med 

grunnleggende prinsipper om personopplysningsvern.
423

  

 

EU-domstolen har imidlertid fremhevet effektivitetsbetraktninger ved tolkningen av 

begrepet «nødvendig» i en sak som gjaldt tolkningen av personverndirektivet art 7 (e), 

som pol. § 8 bokstav e bygger på, jf. Huber mot Tyskland
424

 særlig avsnitt 66. Etter 

denne dommen kan behandling av personopplysninger være nødvendig dersom det 

fører til at behandlingsformålet oppnås på en mer effektiv måte. Men hvorvidt 

effektivitetsbetraktninger også skal legges til grunn for de øvrige 

nødvendighetsalternativene, er noe usikkert, ettersom dommen først og fremst retter seg 

mot nødvendighetskriteriet i personverndirektivet art 7 (e).
425

   

 

Det er særlig alternativene i § 8 bokstav a og f og § 9 bokstav f som kan være aktuelle 

som behandlingsgrunnlag for helseopplysninger ved ansettelse, og jeg vil derfor kun 

behandle disse i det følgende. 

 

Nødvendighetsgrunnlag i personopplysningsloven § 8 

Etter pol. § 8 bokstav a kan arbeidsgiver behandle personopplysninger når det er 

«nødvendig for å oppfylle en avtale med den registrerte, eller for å utføre gjøremål etter 

den registrertes ønske før en slik avtale inngås». Spørsmålet er om dette grunnlaget kan 

benyttes av arbeidsgiver som hjemmel for behandling av opplysninger om 

arbeidssøkers helse.  

 

Det første alternativet, «nødvendig for å oppfylle en avtale med den registrerte», synes 

etter en ordlydsmessig fortolkning ikke å være anvendelig. Det foreligger ingen avtale 

mellom arbeidsgiver og søkeren. Sammenhengen med det andre alternativet, 

«nødvendig … for å utføre gjøremål etter den registrertes ønske før en slik avtale 

inngås», trekker også i retning av at det første alternativet må tolkes slik at det er inngått 

en avtale med den registrerte, og at arbeidsgiver må behandle visse opplysninger for å 
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kunne oppfylle avtalen. Videre er det også usikkert om alternativet i det hele tatt dekker 

behandling av opplysninger for å oppfylle arbeidsgivers rettigheter etter avtalen.
426

  

Ordlyden og sammenhengen med det andre alternativet trekker i retning av at det er tale 

om behandling av opplysninger for å oppfylle arbeidsgivers plikter etter avtalen, altså 

en behandling av personopplysninger til fordel for den registrerte. Konklusjonen må 

etter dette bli at pol. § 8 bokstav a første alternativ ikke er anvendelig som hjemmel for 

arbeidsgivers behandling av helseopplysninger ved ansettelse. 

 

Det andre alternativet i bokstav a, «nødvendig … for å utføre gjøremål etter den 

registrertes ønske før en slik avtale inngås», vil i utgangspunktet kunne komme til 

anvendelse overfor arbeidssøkere,
427

 men det må antas at behandling av 

helseopplysninger som regel ikke vil være etter søkerens ønske. 

 

Etter pol. § 8 bokstav f kan arbeidsgiver behandle personopplysninger når det er 

«nødvendig for at den behandlingsansvarlige eller tredjepersoner som opplysningene 

utleveres til kan ivareta en berettiget interesse, og hensynet til den registrertes 

personvern ikke overstiger denne interessen». Som følge av bestemmelsens generelle 

form overlapper den delvis med de øvrige alternativene i bokstav a til e.
428

 Dette 

nødvendighetsalternativet vil nok være det mest relevante for arbeidsgivers behandling 

av innhentede helseopplysninger og resultater fra helseundersøkelser.  

 

Om den interesseavveiningen som må foretas etter dette alternativet, heter det i 

forarbeidene: 

«Om behandlingen er tillatt eller ikke, avhenger av en avveining av den 

behandlingsansvarliges interesser i å gjennomføre behandlingen mot den 

registrertes personverninteresse i at behandlingen ikke gjennomføres. På begge 

sider må både fordeler og ulemper med behandlingen tas i betraktning. Generelt 

må hensynet til privatlivets fred tillegges betydelig vekt i avveiningen mot 

kommersielle interesser. Dersom en registrert gir den behandlingsansvarlige 
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beskjed om at han eller hun ikke vil at behandlingen skal gjennomføres eller 

fortsette, bør dette tillegges vesentlig vekt.»
429

 

 

Det er altså ikke tilstrekkelig at behandlingen er nødvendig for å ivareta en berettiget 

interesse. Det er et krav om interesseovervekt – nødvendighetsgrunnen må være 

viktigere enn arbeidstakers personvern.
430

 Dette er vurderinger som er kjent fra  

aml. §§ 9-3 og 9-4, jf. ovenfor i kapittel 3 punkt 3.3 og 3.4. Departementet uttaler i 

forarbeidene til arbeidsmiljøloven at det derfor er mye som taler for at vilkårene etter 

pol. § 8 bokstav f vil være oppfylt dersom vilkårene for å gjennomføre kontrolltiltaket 

er til stede. Kravet om saklig grunn i arbeidsmiljøloven vil normalt føre til at 

personopplysningslovens vilkår om berettiget interesse vil være oppfylt, mens vilkåret 

om forholdsmessighet i alminnelighet vil innebære at kravet om at hensynet til den 

registrertes personvern ikke må overstige arbeidsgivers interesse ikke vil være 

krenket.
431

 

 

Det kan imidlertid hende at vurderingene vil falle noe forskjellig ut ettersom 

arbeidsgiver ønsker å behandle innhentede helseopplysninger etter aml. § 9-3 videre, for 

eksempel lagre, sammenstille eller oppbevare dem, eller ønsker å innhente testresultater 

fra helseundersøkelser etter aml. § 9-4. Når det primære formål for å innhente 

helseopplysninger er å skaffe arbeidsgiver et grunnlag for å vurdere hvilken 

arbeidssøker som skal ansettes, og arbeidsgiver har fått denne kunnskapen etter aml.  

§ 9-3, kan det være at det skal mer til for at arbeidsgiver så skal kunne lagre dem. Dette 

vil være annerledes for helseundersøkelser iverksatt etter aml. § 9-4, hvor det kan virke 

nokså formålsløst om det er adgang til å iverksette kontrolltiltaket uten også å få vite 

resultatet av undersøkelsen. 

 

Nødvendighetsgrunnlag i personopplysningsloven § 9 

Etter pol. § 9 bokstav f kan arbeidsgiver behandle sensitive opplysninger dersom 

«behandlingen er nødvendig for at den behandlingsansvarlige kan gjennomføre sine 
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arbeidsrettslige plikter eller rettigheter». Dette er det nødvendighetsalternativet i § 9 

som vil være relevant for arbeidsgivers behandling av helseopplysninger om 

arbeidssøker. 

 

Arbeidsrettslige plikter og rettigheter omfatter alle plikter og rettigheter som hviler på et 

arbeidsrettslig grunnlag, uansett om grunnlaget er lovgivning, tariffavtale eller 

individuell arbeidsavtale.
432

 Bestemmelsen gir på denne måten en relativt vid adgang til 

å behandle helseopplysninger. Det avgjørende vil være om behandlingen fremstår som 

«nødvendig», jf. ovenfor.
433

  

 

Behandling av helseopplysninger som fremkommer gjennom lovlige tiltak etter  

aml. §§ 9-3 og 9-4, kan være eksempler på tilfeller der behandling av opplysninger er 

nødvendige for at arbeidsgiver skal kunne gjennomføre sine arbeidsrettslige rettigheter.  

 

d. Øvrige vilkår for behandling av personopplysninger 

I tillegg til at det må foreligge behandlingsgrunnlag etter § 8 og § 9, inneholder  

pol. § 11 også andre vilkår i bokstav b, c, d og e som må være oppfylt for at 

arbeidsgiver skal kunne behandle personopplysninger. 

 

Ifølge pol. § 11 bokstav b skal personopplysninger som behandles, bare «nyttes til det 

uttrykkelig angitte formål som er saklig begrunnet i den behandlingsansvarliges 

virksomhet». Bestemmelsen innebærer altså to krav til kontrolltiltakets formål.
434

 For 

det første må formålet være uttrykkelig angitt. I dette ligger at arbeidsgiver forut for 

behandlingen må fastsette et formål som er tilstrekkelig konkret og avgrenset til at det 

skaper åpenhet og klarhet om hva behandlingen skal tjene til.
435

 Dette har nær 

sammenheng med bokstav c om at opplysninger som hovedregel ikke senere kan brukes 

til formål som er uforenelige med det opprinnelige. Det er også viktig når Datatilsynet 
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skal vurdere konsesjonssøknaden.
436

 Formålet med behandling av helseopplysninger 

ved ansettelse, vil typisk være å kunne vurdere hvilke søkere som er helsemessig 

skikket til å utføre de arbeidsoppgaver som stillingen innbærer. 

 

For det andre må formålet være saklig begrunnet i arbeidsgivers virksomhet. Dette betyr 

at behandling av helseopplysninger skal være begrunnet i saklige virksomhetsmessige 

behov. Formålet må altså ha naturlig sammenheng med den virksomhet arbeidsgiver 

normalt driver.
437

 Dersom arbeidsgiver for eksempel ønsker å innhente 

helseopplysninger om arbeidssøkere med sikte på å undersøke deres risiko for å utvikle 

eller pådra seg sykdommer, må det anses usaklig i forhold til arbeidsgivers virksomhet 

og også utenfor hva som kan anses som nødvendig, jf. ovenfor.
438

  

 

Det følger videre av pol. § 11 bokstav c at personopplysningene ikke kan «brukes 

senere til formål som er uforenelig med det opprinnelige formålet med innsamlingen, 

uten at den registrerte samtykker». Dette alternativet vil trolig kun ha betydning for 

arbeidsgivers senere behandling av helseopplysninger om den søkeren som ble ansatt. 

Pol. § 11 bokstav e, jf. § 28 om forbud mot unødvendig lagring, medfører nemlig at 

opplysninger om søkere som ikke ble ansatt, må slettes, jf. nedenfor. Når arbeidsgiver 

ønsker å bruke allerede innhentede helseopplysninger til andre formål enn den 

opprinnelige formålsangivelsen, er det for det første et vilkår at den nye behandlingen 

har et selvstendig rettslig grunnlag, jf. § 11 første ledd bokstav a, jf. §§ 8 og 9, og for 

øvrig oppfyller de andre vilkårene i § 11. Det forhold at opplysningene allerede er 

samlet inn, har ingen betydning for vurderingen av om §§ 8 og 9 er oppfylt.
439

 For det 

andre er det altså et vilkår at det nye formålet ikke er uforenelig med det opprinnelige. 

Vilkåret gir uttrykk for det såkalte finalitetsprinsippet. Dersom det nye formålet er 

uforenelig med det opprinnelige, må arbeidsgiver samle inn opplysningene på nytt. 

Behandlingen av helseopplysninger ved ansettelse av søkeren vil som regel ha vært 

foretatt for å vurdere søkerens skikkethet, og i mange tilfeller vil nok en senere bruk av 
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disse opplysningene være uforenelig med dette opprinnelige formålet. Spørsmålet må 

vurderes konkret og individuelt. I forarbeidene uttaler departementet om dette at: 

«Sentrale momenter i vurderingen vil være om bruk av opplysninger innebærer 

ulemper for den registrerte, om bruken skiller seg sterkt fra den som lå til grunn 

for innsamlingen, eller om bruken stiller strengere krav til datakvalitet enn det 

opprinnelige innsamlingsformålet. Et eksempel på formål som ofte vil være 

uforenelig med innsamlingsformålet, er bruk av opplysningene til kontrollformål, 

særlig når kontrollen ikke er en naturlig del av den virksomheten den 

behandlingsansvarlige driver…»
440

 

 

Pol. § 11 bokstav d krever at helseopplysningene som behandles, må være 

«tilstrekkelige og relevante for formålet med behandlingen». Relevanskravet markerer 

en yttergrense for hvilke personopplysninger som kan trekkes inn i behandlingen, og 

betyr at behandlingen ikke må omfatte unødvendige opplysninger. Kravet om at 

personopplysningene må være tilstrekkelige, betyr at opplysningsgrunnlaget må være så 

fullstendig som behandlingsformålet krever.
441

 

 

Til slutt krever pol. § 11 bokstav e at opplysningene som behandles er «korrekte og 

oppdatert, og ikke lagres lenger enn det som er nødvendig ut fra formålet med 

behandlingen, jf. § 27 og § 28». Det relevante her er lagringstiden. Bestemmelsen i  

§ 28 første ledd oppstiller et forbud mot å lagre personopplysninger lenger enn det som 

er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen. Dersom opplysningene 

ikke skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, skal de slettes. Dette må innebære 

at arbeidsgiver må slette eventuelle lagrede opplysninger om arbeidssøkernes helse så 

snart ansettelsesprosessen er over og han/hun har ansatt en arbeidstaker.
442 

 

                                                 

440
  Ot.prp. nr. 92 (1998-99) s. 113. 

441
  Ot.prp. nr. 92 (1998-99) s. 114. 

442
  Tilsvarende i PVN-2005-6 (Securitas), hvor Personvernnemnda uttalte at innhenting av vandelsattest 

skjer i forbindelse med selve ansettelsen, og når denne prosessen er gjennomført, er formålet med den 

innhentede attest oppnådd.   
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5.3 Kort om helsepersonells adgang til å behandle helseopplysninger etter 

helseregisterloven 

5.3.1 Introduksjon 

Ovenfor i kapittel 3 punkt 3.4.3 (b), behandlet jeg spørsmålet om hvem som skal foreta 

den medisinske undersøkelsen som arbeidsgiver kan kreve etter aml. § 9-4. 

Konklusjonen var at slike undersøkelser må foretas av autorisert helsepersonell, jf. 

helsepersonelloven § 3, jf. §§ 48 og 49. Ved helsepersonellets undersøkelse 

fremkommer det opplysninger om arbeidssøkers helse som danner grunnlag for en 

vurdering av hvorvidt søkeren er helsemessig skikket til den aktuelle stillingen. 

Spørsmålet i det følgende er hvilke regler som gjelder for helsetjenestens adgang til å 

behandle disse helseopplysningene, særlig adgangen til å utlevere opplysningene til 

arbeidsgiver.  

 

Helsepersonells adgang til å behandle helseopplysninger reguleres av 

helseregisterloven. Loven gjelder for behandling av helseopplysninger som skjer helt 

eller delvis med elektroniske hjelpemidler for å fremme formål som beskrevet i § 1, og 

annen behandling av helseopplysninger til slike formål når helseopplysningene inngår 

eller skal inngå i et helseregister, jf. § 3 første ledd nr. 1 og 2. 

 

Lovens formål er blant annet å bidra til å gi helsetjenesten og helseforvaltningen 

informasjon og kunnskap uten å krenke personvernet, slik at helsehjelp kan gis på en 

forsvarlig og effektiv måte. Loven skal sikre at helseopplysninger blir behandlet i 

samsvar med grunnleggende personvernhensyn, jf. § 1. Dersom helseopplysninger blir 

behandlet for andre formål enn angitt i formålsbestemmelsen, eller utenfor 

helsetjenesten og helseforvaltningen, reguleres forholdet av personopplysningsloven.
443

 

 

«Helseopplysninger» er definert som taushetsbelagte opplysninger i henhold til 

helsepersonelloven § 21 og andre opplysninger og vurderinger om helseforhold eller av 

betydning for helseforhold, som kan knyttes til en enkeltperson, jf. hrl. § 2 nr. 1, jf. også 

ovenfor i kapittel 3 punkt 3.3.2. 

                                                 

443
  Schartum og Bygrave 2011 s. 225. 
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Med «behandling» av helseopplysninger menes enhver formålsbestemt bruk av 

helseopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og 

utlevering, eller en kombinasjon av slike bruksmåter, jf. § 2 nr. 5.  

 

Helsepersonell har plikt til å journalføre den helsehjelpen de gir, og dette medfører at 

pasientene ikke kan motta helsehjelp uten at personopplysninger blir registrert i en 

journal, jf. helsepersonelloven § 39. Pasientjournalene kan være elektroniske, jf. § 46, 

eller papirbaserte.
444

  

 

Nedenfor vil jeg først kort behandle de viktigste bestemmelsene av betydning for 

helsetjenestens behandling av opplysninger som fremkommer gjennom en medisinsk 

undersøkelse av en arbeidssøker (punkt 5.3.2). Deretter vil jeg behandle helsetjenestens 

adgang til å utlevere opplysningene til arbeidsgiver (punkt 5.3.3). 

 

5.3.2 Alminnelige regler for behandling av helseopplysninger 

Ifølge hrl. § 5 første ledd kan helseopplysninger bare behandles elektronisk når dette er 

tillatt etter personopplysningsloven §§ 9 og 33. Det samme gjelder annen behandling av 

helseopplysninger, dersom opplysningene inngår eller skal inngå i et helseregister. 

Henvisningen til pol. § 9 medfører at helseopplysningene kan behandles dersom 

behandlingen oppfyller et av vilkårene i pol. § 8 og det foreligger lovhjemmel, 

samtykke eller behandlingen er nødvendig ut fra ett av grunnlagene i § 9 bokstav c til h. 

I tillegg kreves det altså som hovedregel konsesjon fra Datatilsynet, jf. pol. § 33. 

 

Hrl. § 5 tredje ledd fastsetter at det primært skal foreligge samtykke fra den registrerte 

før helseopplysninger innhentes, men at det kan gjøres unntak hvis det i lov er bestemt 

at opplysninger kan behandles uten samtykke, som for eksempel i pol. § 9.
445

 Som 

omtalt tidligere, vil et samtykke fra arbeidssøker i dette tilfellet trolig ikke oppfylle 

kravet om at samtykket må være frivillig, jf. hrl. § 2 nr. 11, jf. ovenfor i 5.2.4 (b). 

 

                                                 

444
  NOU 2009: 1 s. 170. 

445
  Schartum og Bygrave 2011 s. 229. 
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Videre stiller hrl. § 11 første ledd krav om at enhver behandling av helseopplysninger 

skal ha et uttrykkelig angitt formål som er saklig begrunnet i den 

databehandlingsansvarliges virksomhet. Den databehandlingsansvarlige skal sørge for 

at helseopplysningene som behandles, er relevante og nødvendige for formålet med 

behandlingen av opplysningene. Av § 11 annet ledd fremgår det indirekte at formålet 

som hovedregel skal være helsehjelp og administrasjon av slik hjelp.
446

 

Helseopplysninger kan nemlig bare anvendes til andre formål enn helsehjelp til den 

enkelte pasient eller administrasjon av slik hjelp når personidentifisering er nødvendig 

for å fremme disse formålene. Hva som menes med «helsehjelp», er ikke definert i 

loven. I forarbeidenes merknader til lovens § 1 første ledd, hvor uttrykket «helsehjelp» 

er anvendt, sies det at uttrykket skal forstås slik det er definert i helsepersonelloven § 3 

tredje ledd.
447

 Helsehjelp defineres her som «enhver handling som har forebyggende, 

diagnostisk, behandlende, helsebevarende eller rehabiliterende mål og som utføres av 

helsepersonell». Medisinske undersøkelser og behandling av de helseopplysninger som 

fremkommer, må vel kunne sies å ha et «diagnostisk» mål, og helseopplysningene 

anvendes dermed til helsehjelp til pasienten, sml. § 11 annet ledd, jf. § 1 første ledd. 

 

5.3.3 Adgangen til å utlevere helseopplysninger til arbeidsgiver 

Når resultatene av den medisinske undersøkelsen foreligger, blir spørsmålet om 

helsetjenesten kan utlevere opplysningene om søkeren til arbeidsgiveren.  

 

Enhver som behandler helseopplysninger etter helseregisterloven, har taushetsplikt etter 

forvaltningsloven og helsepersonelloven, jf. hrl. § 15 første ledd. Meningen må være at 

den strengeste loven, helsepersonelloven, skal gå foran den mindre restriktive loven, 

forvaltningsloven. Henvisningen til forvaltningsloven får da bare betydning i den grad 

forvaltningsloven omfatter situasjoner som ikke er regulert i helsepersonelloven.
448

 Som 

omtalt ovenfor i kapittel 3 punkt 3.3.5, har helsepersonell som utgangspunkt 

taushetsplikt om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som 

de får vite om i egenskap av å være helsepersonell, jf helsepersonelloven § 21.  

                                                 

446
  Schartum og Bygrave 2011 s. 229. 

447
  Ot.prp. nr. 5 (1999-2000) s. 246 og Engelschiøn m.fl. 2002 s. 87. 

448
  Boe 2008 note 67 til hrl. § 15. 
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Uten hinder av taushetsplikten kan helseopplysninger utleveres eller overføres når 

utlevering eller overføring har hjemmel i eller i medhold av lov, og den som mottar 

opplysningene, har adgang til å behandle dem etter personopplysningsloven, jf. hrl. § 14 

annet ledd.  

 

For det første er det altså et vilkår at det foreligger hjemmel i lov for utlevering eller 

overføring. Man kan kanskje si at det følger forutsetningsvis av aml. § 9-4 at 

helsepersonell kan utlevere opplysningene som fremkommer gjennom den medisinske 

undersøkelsen. Dersom helseundersøkelsen er lovlig etter aml. § 9-4, må det også være 

adgang for arbeidsgiver til å få vite resultatet av undersøkelsen.
449

 Men det betyr ikke at 

arbeidsgiver nødvendigvis har rett til å få utlevert alle opplysninger som fremkommer. 

Her vil saklighets- og forholdsmessighetsvurderingen som skal foretas etter aml. § 9-1, 

komme inn som en begrensning. Det kan for eksempel være tillatt at arbeidsgiver får 

konklusjonen av en legeundersøkelse, men ikke den utfyllende legejournalen.
450

 Dette 

er også løsningen etter forskriftene om krav til helseattester innen skipsfart, 

petroleumsvirksomhet, luftfart og jernbanevirksomhet. Av helseerklæringene som 

legene utsteder for disse yrkene, fremgår det kun at vedkommende er funnet 

helsemessig skikket til å tjenestegjøre i det aktuelle yrket, jf. forskrift om 

helseundersøkelse på skip § 3, forskrift om helsekrav for personer til havs  

§ 3, forskrift om medisinske krav på luftfartøy § 4 og forskrift om helsekrav til 

jernbanepersonell § 4. Breisteinutvalget uttaler seg om denne problemstillingen i 

merknadene til deres forslag § 30E om taushetsplikt. Selv om bestemmelsen ikke ble 

vedtatt, må uttalelsen anses å være dekkende for dagens rettstilstand:  

«Hvis arbeidsgiver har pålagt arbeidstakeren å gjennomgå en helseundersøkelse, 

kan arbeidsgiveren være berettiget til å få kunnskap om resultatet av 

undersøkelsen, dvs. konklusjonen; hvilke konsekvenser den får, og hvilke tiltak 

som er nødvendige. Uten dette vil den vurdering som undersøkelsen skal danne 

grunnlag for, være umulig å gjennomføre.»
451

 

 

                                                 

449
  Eidsvaag 2009 s. 195. 

450
  Monsen 2011 s. 463-464. 

451
  NOU 2001: 4 punkt 11.2.5. 



 120 

En annen løsning, eller kanskje mer som et moment i tillegg til løsningen i avsnittet 

ovenfor, gir helsepersonelloven § 27 som sier at taushetsplikten ikke er 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». For 

at bestemmelsen skal komme til anvendelse, må helsepersonell opptre som sakkyndig 

og ikke som behandler. Det betyr at helsepersonell opptrer på vegne av en annen 

oppdragsgiver enn pasienten, og at det dermed er oppdragsgivers og ikke pasientens 

interesse som først og fremst ivaretas.
452

 I forhold til aml. § 9-4 synes det treffende å si 

at helsepersonell som foretar medisinsk undersøkelse av arbeidssøker, gjør dette på 

bakgrunn av et oppdrag fra arbeidsgiver og i arbeidsgivers interesse. Det er imidlertid 

viktig å gjøre arbeidssøker klar over helsepersonellets rolle som sakkyndig i denne 

sammenheng, og at informasjonen skal utleveres til arbeidsgiver. Dette er særlig viktig i 

tilfeller hvor arbeidssøkers behandlende lege benyttes som sakkyndig.
453

  

 

For det andre er det også et vilkår at den som mottar opplysningene har adgang til å 

behandle dem etter personopplysningsloven. Dersom arbeidsgiver har adgang til å 

behandle helseopplysningene om arbeidssøkeren etter personopplysningsloven, jf.  

punkt 5.2 ovenfor, vil helsepersonellet således kunne utlevere eller overføre 

opplysningene, jf. hrl. § 14 annet ledd.  

                                                 

452
  Befring og Ohnstad 2010 s. 234. 

453
  Befring og Ohnstad 2010 s. 235. 
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6 Avsluttende bemerkninger 

Formålet med fremstillingen har vært å redegjøre for arbeidsgivers adgang til å innhente 

og gjøre bruk av helseopplysninger ved ansettelse av en ny arbeidstaker. Fremstillingen 

har generelt vist at området er preget av kompleks og spredt lovgivning som delvis også 

griper inn i hverandre, i tillegg til enkelte ulovfestede regler og prinsipper. Videre er 

reglene i stor grad skjønnsmessige, som gjør at det alltid må foretas skjønnsmessige og 

individuelle avveininger av arbeidsgivers informasjonsbehov og arbeidssøkers 

integritetsvern i det enkelte tilfellet. Det kan derfor vanskelig oppstilles konkrete 

normer for arbeidsgivers innhenting og bruk av helseopplysninger ved ansettelse. 

Gjennomgangen har også vist at det foreligger lite rettspraksis om temaet, noe som 

fører til at det finnes lite autoritativ veiledning for hvordan de nærmere grensene bør 

trekkes i praksis. 

 

Fremstillingen av reglene som gjelder når arbeidsgiver skal ansette en ny arbeidstaker, i 

kapittel 2, har for det første vist at utgangspunktet om arbeidsgivers ansettelsesfrihet må 

anses å følge av den alminnelige kontraktsfrihet, ikke av arbeidsgivers styringsrett. For 

det andre er det usikkert om det gjelder et saklighetskrav ved ansettelse i det private, og 

eventuelt hvilket innhold et slikt saklighetskrav vil ha. Det er et paradoks at et 

saklighetskrav i det private, hvor ideen om arbeidsgivers frie ansettelsesmyndighet 

tradisjonelt har vært sterk, antakelig vil være utformet slik at domstolenes prøvelsesrett 

av arbeidsgivers ansettelsesbeslutninger ville gått lenger i det private enn i det 

offentlige. 

 

Før man ser nærmere på arbeidsgivers adgang til å innhente helseopplysninger og kreve 

medisinske undersøkelser av arbeidssøkere, er det viktig å vite at arbeidssøker på sin 

side også kan ha plikt til å opplyse om helseforhold, jf. kapittel 3. Arbeidssøker plikter å 

opplyse om helseforhold som er relevante for de arbeidsoppgaver stillingen innebærer i 

den utstrekning arbeidsgiver har rett til å spørre om helseopplysninger etter aml. § 9-3. 
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Både regelen om innhenting av helseopplysninger i aml. § 9-3 og regelen om adgang til 

å kreve medisinske undersøkelser i § 9-4 fordrer at arbeidsgiver må foreta 

skjønnsmessige avveininger av vilkår som nødvendig, saklig og forholdsmessig. Det 

kan være vanskelig for arbeidsgiver å foreta objektive vurderinger i det enkelte tilfellet, 

særlig uten nærmere konkret veiledning i rettspraksis. Faren er at arbeidsgiver uten 

nærmere veiledning eller kontroll fra myndigheter eller tillitsvalgte vil komme til å 

innhente helseopplysninger i større grad enn disse bestemmelsene gir hjemmel for. 

Arbeidssøker som befinner seg i presset situasjon, og antakelig ikke kjenner reglene 

eller ikke kan foreta noen bedre vurdering av situasjonen, vil føle at han/hun ikke har 

noe annet valg enn å utlevere helseopplysninger eller underkaste seg en 

helseundersøkelse. 

 

Kapittel 4 omhandlet arbeidsgivers adgang til å legge vekt på helseopplysninger ved 

valg av arbeidstaker. Fremstillingen viste at det ikke finnes regler som regulerer dette 

spørsmålet direkte, men at løsningen må finnes gjennom en tolkning av andre lovregler 

og alminnelige ulovfestede prinsipper. Konkusjonen er at det generelt ikke er adgang til 

å vektlegge helseopplysninger som ikke er nødvendige for arbeidssøkers utføring av 

stillingens arbeidsoppgaver. Selv om slike opplysninger er nødvendige og innhentet 

lovlig etter reglene om innhenting av helseopplysninger, gjelder det et generelt forbud 

mot å diskriminere arbeidssøkere på grunn av nedsatt funksjonsevne, og i det offentlige 

i tillegg et saklighetsprinsipp som begrenser arbeidsgivers adgang til å vektlegge 

helseopplysninger i ansettelsesvurderingen. 

 

I kapittel 5 var temaet behandling av helseopplysninger ved ansettelse, særlig 

arbeidsgivers adgang til å behandle personopplysninger etter personopplysningsloven 

og forholdet til reglene om kontrolltiltak i arbeidsmiljøloven. Arbeidslivslovutvalget 

mente at en rettstilstand hvor personopplysningsloven ble gitt anvendelse på all øvrig 

behandling av personopplysninger i forbindelse med kontrolltiltak, ville være fullt ut 

håndterbar. Utvalget uttalte videre at utfordringen ville være å få etablert en forståelse 

og praksis som avklarer hvordan de arbeidsrettslige normer om kontrolltiltak og 

personopplysningslovens vilkår for behandling av personopplysninger skal fungere i 
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sammenheng med hverandre.
454

 Gjennomgangen viste at det er en del uklarheter om 

hvordan arbeidsmiljøloven og personopplysningsloven fungerer sammen på dette 

området. Det kan ikke helt sies at det har blitt etablert en forståelse og praksis som 

avklarer disse spørsmålene, slik Arbeidslivslovutvalget forutsatte.  

 

At det er uklarheter med hensyn til forholdet mellom personopplysningsloven og 

arbeidsmiljøloven på dette punkt, er imidlertid ikke noe særegent. Schartum og Bygrave 

uttaler om dette: 

«Loven er på mange måter et halsbrekkende forsøk på å regulere all behandling 

av personopplysninger, uavhengig av teknologi, behandlingsmetode og medium, 

og uavhengig av om behandlingen skjer innen privat eller offentlig sektor. Et 

regelverk som skal favne så vidt, og som samtidig er bundet opp til et detaljert 

direktiv, står i fare for å omfatte regler med uoversiktlige og uheldige 

konsekvenser.»
455

 

 

Lovgiver forutsatte etterkontroll med personopplysningsloven etter ca. fem år. Arbeidet 

ble påbegynt i 2006, men er ennå ikke avsluttet.
456

 Schartum og Bygrave har bidratt til 

dette revisjonsarbeidet med en utredning avgitt i 2006. Det foreslås omfattende 

endringer i flere av lovens kapitler.
457

 Personvernkommisjonen leverte sin utredning  

i 2009.
458

 Her drøftes blant annet personvern i arbeidslivet. I tilknytning til dette uttaler 

kommisjonen: 

«Kommisjonen erfarer at det er et problem at reglene for personvern og 

integritetsvern i arbeidslivet er spredt over forskjellige lover og rettsområder.  

… Kommisjonen etterlyser derfor et helhetlig regelverk som tydelig angir 

grensene for arbeidssøkere og arbeidstakeres integritetsvern, personvern og 

personopplysningsvern. Lovgiver bør søke å få på plass et regelverk som partene i 

                                                 

454
  NOU 2004: 5 s. 434. 

455
  Schartum og Bygrave 2011 s. 212. 

456
  Schartum og Bygrave 2011 s. 212. 

457
  Se Utredning 2006. 

458
  Se NOU 2009: 1. 
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arbeidslivet er enige om, og hvor den nødvendige balansen mellom arbeidsgivers 

og arbeidstakers interesser er synliggjort.»
459

  

 

Ved valg av ny lovgivning for personvern i arbeidslivet kan det være grunn til å se hen 

til hvilke løsninger som ellers er valgt i nordisk rett. Både Finland, Sverige og Danmark 

har generelle personopplysningslover som gjennomfører EUs personverndirektiv.
460

 I 

denne forbindelse har Finland valgt en interessant særløsning med en egen lov om 

integritetsvern i arbeidslivet.
461

 Dette er en supplerende særlov i forhold til 

personopplysningsloven og går foran denne i tilfelle motstrid mellom reglene. 

Bakgrunnen for loven var nettopp en oppfatning om at personopplysningsloven som en 

allmenn lov ikke i tilstrekkelig grad ivaretar arbeidslivets spesielle behov.
462

 

Personvernkommisjonens oppfatning er at en slik løsning også bør vurderes i Norge.
463

 

                                                 

459
  NOU 2009: 1 s. 22. 

460
  NOU 2004: 5 s. 410. 

461
  Lag om integritetsskydd i arbetslivet 13.08.2004/759. 

462
  NOU 2004: 5 s. 410. 

463
  NOU 2009: 1 s. 158. 
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7 Kildeliste 

 

Lover 

Norske gjeldende lover 

Arbeidsmiljøloven Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og 

stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). 

Avtaleloven Lov 31. mai 1918 nr. 4 om avslutning av avtaler, om 

fuldmagt og om ugyldige viljeserklæringer (avtaleloven). 

Bioteknologiloven Lov 5. desember 2003 nr. 100 om humanmedisinsk bruk 

av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven). 

Diskriminerings- og  Lov 20. juni 2008 nr. 42 om forbud mot diskriminering 

tilgjengelighetsloven   på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og 

tilgjengelighetsloven).  

Forvaltningsloven Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i 

forvaltningssaker (forvaltningsloven). 

Helseregisterloven Lov 18. mai 2001 nr. 24 om helseregistre og behandling 

av helseopplysninger (helseregisterloven). 

Helsepersonelloven Lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. 

(helsepersonelloven). 

Jernbaneloven Lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, 

herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. 

(jernbaneloven). 

Luftfartsloven Lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven). 

Menneskerettsloven Lov 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av 

menneskerettighetenes stilling i norsk rett 

(menneskerettsloven). 

Pasientrettighetsloven Lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter 

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

personopplysninger (personopplysningsloven). 

Petroleumsloven Lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet 

(petroleumsloven). 

Skipssikkerhetsloven Lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet 

(skipssikkerhetsloven). 

Smittevernloven Lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme 

sykdommer (smittevernloven). 

 

Norske opphevede lover 

Arbeidervernloven  Lov 19. juni 1936 nr. 8 om arbeidervern. 

Arbeidsmiljøloven Lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og 

arbeidsmiljø m.v. 

Personregisterloven  Lov 9. juni 1978 nr. 48 om personregistre m.m. 

Tjenestemannsloven Lov 17. juni 2005 nr. 103 om statens embets- og 

tjenestemenn mv. 

 

Finske lover 

Lag om integritetsskydd i arbetslivet 13.08.2004/759. 

 

Tyske lover  

Gesetz zur Sicherung der Eingliederung Schwerbehinderter in Arbeit, Beruf und 

Gesellschaft (Schwerbehindertengesetz – SchwbG) per 19. desember 1997.  

 

Forskrifter

Forskrift 11.11.1983 nr. 1608 til lov om statens tjenestemenn m.m. 

Forskrift 05.07.1996 nr. 700 om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innen 

helsevesenet – antibiotikaresistente bakterier.  

Forskrift 11.09.1998 nr. 870 om tjenestegjøring i internasjonale fredsoperasjoner. 

Forskrift 19.10.2001 nr. 1309 om helseundersøkelse av arbeidstakere på skip. 

Forskrift 18.12.2002 nr. 1678 om krav til helse for personell med arbeidsoppgaver av 
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