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1 Innledning 
 
De siste årene har pasienters rettigheter vært gjenstand for tiltagende oppmerksomhet. 
Den nye helselovgivningen av 1999 legger større vekt på pasienters rettigheter enn 
tidligere lovgivning, og har samtidig medført en reduksjon av helsepersonells rettigheter 
og autonomi. I tillegg har massemedienes fokusering på helsepersonell og uhell i 
helsevesenet økt. Dette har resultert i at ansatte i behandlingsutøvende virksomhet har 
blitt tildelt overdimensjonert fokus uten at det samtidig har blitt lagt tilsvarende vekt på 
deres rettigheter. Spørsmålet som er aktuelt å stille seg i denne sammenheng, er om 
helsepersonells rettigheter blir ivaretatt i tilfredsstillende grad av det norske rettsvesenet 
og den norske lovgivningen. 
 
Tendensen de siste årene har vært at den som anklager (pasienten) har sympati.   
Helsepersonell er ofte de første som blir bebreidet og anklaget for uhell og skader som 
oppstår ved behandling av pasienter, men mange synes å glemme at medisin og 
psykologi ikke er ufeilbarlig. Helsepersonell behandler mennesker, og det er derfor ikke 
alltid mulig å forutse alle hendelser og uhell – verken fysiske eller psykiske. Medisinske 
apparater kan svikte, pasienter kan utvikle infeksjoner, og psykiske lidelser kan oppstå 
uten at dette alltid skyldes uforsvarlig opptreden fra helsepersonellet. 
 
For pasienter som opplever slike uhell kan dette i mange tilfeller medføre fortvilelse 
eller varige mén – både fysisk og psykisk. Pasienter er sårbare når de oppsøker 
helsehjelp, og legger ofte liv og helse i helsepersonellets hender. Dersom noe går galt 
vil det ofte være naturlig å bebreide helsepersonellet, og i enkelte tilfeller vil dette føre 
til uberettigede angrep mot helsepersonellet. Pasienter har ofte ikke tilstrekkelig 
kunnskap om sin situasjon til å anklage eller rette et søksmål mot helsepersonellet, og 
som undersøkelser har vist, skyldes utilfredshet med behandlingen ofte 
kommunikasjonsproblemer mellom helsepersonell og pasient, og slett ikke misnøye 
med helsetjenesten som sådan. 
 
Helsepersonell har de siste årene vært utsatt for stadig flere klager og søksmål. Dette har 
nok i mange tilfeller medført store yrkesmessige og psykiske belastninger på grunn av 
økt forventningspress. I tillegg er en redsel for å bli trukket frem i massemediene blitt 
en del av mange helsearbeideres hverdag. På grunn av dette er stadig flere 
helsearbeidere redde for å gjøre feil, og dette har igjen resultert i at mange vegrer seg 
for å ta standpunkt, slik at pasienter derfor i stadig større grad nå enn tidligere blir sendt 
videre til spesialist og spesialundersøkelser som ikke alltid er nødvendige. Dette har 
igjen ført til at helsevesenet har blitt mer kostbart, og videre til at helsepersonell har blitt 
anklaget av myndighetene og media for å misbruke takstsystemer. Helsepersonells 
hverdag har de siste årene blitt vanskeligere enn tidligere, og dette har igjen bidratt til at 
stadig flere helsearbeidere er utilfredse med sitt yrkesvalg. 
 
Tidligere var helsepersonell i langt større grad beskyttet internt. Tendensen de siste 
årene har vært at  helsepersonell ikke lenger støtter hverandre i samme utstrekning som 
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før, av den grunn at færre og færre tør å ytre sin mening av redsel for selv å bli anklaget. 
Dette ansvaret påligger derfor rettsvesenet i dag i større grad enn før.  
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2 Hva er helserett? 
 
2.1 Innledning 

 
Helserett er den delen av jusen som omhandler helsetjenester, helseinstitusjoner, 
profesjoner innenfor helsevesenet og pasientrettigheter (1). 

 
Helserett er også en del av jusen som angår svært mange mennesker – enten  direkte 
eller indirekte; pasient, pårørende, helsepersonell, advokat og politikere. I tillegg vil 
helseretten og dens rettsregler gjennom livet berøre svært mange områder av et 
menneskes tilværelse. Disse rettsreglene er skapt med den mening å ivareta menneskers 
og helsevesenets rettigheter og plikter. 

 
Begrepet ”helserett” omhandler alle de regler som er relevante i forhold til juridiske 
spørsmål og problemer i helsevesenet. Som eksempler kan nevnes 
pasientrettighetsloven, helsepersonelloven og lov om psykisk helsevern. Dessuten 
finnes det en rekke juridiske områder som også er svært relevante i forbindelse med 
helserett – blant annet erstatningsrett, trygderett og forvaltningsrett (2). 

 
 

2.2 Helsevesenets utvikling 
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I Norge eksisterte det en dualisme mellom en folkemedisinsk tradisjon og kun et fåtall 
av utdannede leger på 1500-1800-tallet. I dette tidsrommet foregikk det imidlertid en 
fremvekst av folks tro på medisin og en oppbygging av institusjoner og apoteker. I 1860 
ble sunnhetsloven vedtatt, og i tillegg ble det foretatt kontroll med apotekene og deres 
varer. Dette bidro til at folks helseproblemer ble bedre ivaretatt, men legestanden var 
imidlertid ikke sterk nok til å beskytte folk mot ”kvakksalvere”. Dette skjedde først da 
kvakksalverloven av 19. juni 1936 trådte i kraft. 

 
På 1800-tallet skjedde det store forandringer innen helsevesenet i Norge. Denne 
utviklingen kan blant annet forklares med at legene fikk sin utdannelse på universitetet. 
I tillegg skjedde det en differensiering av legeyrket, slik at legene i større grad 
spesialiserte seg innenfor hvert sitt felt av medisinen. Dette resulterte i at helsevesenet 
fikk en bedre forståelse av sykdommer og behandling av pasienter. 
                                                                                                                                                           
Samtidig ble man oppmerksom på behovet for å ivareta pasienters rettigheter overfor 
helsevesenet i Norge. Én dom som særlig fikk betydning for denne utviklingen, var 
saken som ble ført mot dr. Armauer Hansen i Bergen i 1880. Han ble stilt for retten og 
fradømt sin stilling som lege etter å ha presset en kvinne til å la seg smitte med en annen 
type lepra enn den hun allerede hadde, slik at han senere kunne bevise at pasienter med 
lepra hadde utviklet sykdommen etter å ha blitt utsatt for smitte. Denne dommen har 
senere hatt betydning for kravet om pasientenes samtykke til medisinske inngrep.  

 
På 1800- og 1900-tallet foregikk det en storstilt utbygging av institusjoner og sykehus i 
Norge. Samtidig fikk pasientene videre adgang enn tidligere til å reise søksmål om 
erstatning dersom de syntes at deres krav på forsvarlig behandling ikke var blitt ivaretatt 
av helsevesenet. Rettspraksis viser at domstolene ved fastsettelsen av 
forsvarlighetskravet la vekt på alminnelige etiske prinsipper for forsvarlig behandling 
og i tillegg uttalelser fra sakkyndige. 

 
I tillegg har vedtakelsen av straffeloven av 1902 hatt betydning for pasienters rettigheter 
i forhold til helsevesenet i Norge. Straffeloven kan anvendes i forhold til leger som ikke 
utøver sitt yrke forsvarlig, og den har også bestemmelser som gir retten anledning til å 
fradømme en lege retten til å praktisere.  

 
Rettigheter i forhold til helsehjelp har vært fokusert på siden 1800-tallet, da pasienters 
rettigheter for første gang ble gjenstand for behandling innen rettsvesenet. Pasienter 
hadde den gangen svært få rettigheter i forhold til i dag, mens helsepersonell i større 
grad var ”ufeilbarlige”, eller i stor grad uangripelige. Helserett som juridisk fagområde 
ble først tatt opp i 1970- og 1980-årene ved Universitetet i Oslo. 
 
Helseretten er hele tiden i utvikling, og den blir stadig tilført nye regler og prinsipper på 
en rekke områder som helsevesenet og helsepersonell må ta hensyn til i sin virksomhet 
(3). Samtidig som det har blitt lagt mer vekt på pasienters rettigheter innenfor 
helselovgivningen, har helsepersonells myndighet og mulighet til å utøve skjønn blitt 
innskrenket (4). 
 
 
2.3 Helsevesenets formål, idéer og prinsipper 
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Norsk helserett har som mål å oppnå idealet om rettferdighet med hensyn til fordeling 
av helsetjenester – uansett hvem som måtte ønske disse tjenestene. I velferdsstaten 
Norge finnes det en ambisjon om å oppnå likhet mellom alle deler av befolkningen med 
hensyn til fordeling av helsetjenester. Det rettslige målet er at like tilfeller skal 
behandles likt og at det skal foreligge et minimumskrav til samfunnets vern av helse. 
For å oppnå disse målene finnes det i dag lovfestede kriterier med hensyn til fordeling 
av helsetjenester, og kriterier for utøvelse av skjønn når helsetjenestene skal fordeles. 
 
De ulike kravene til et rettferdig helsevesen er nedfelt i helselovgivningen. Denne 
lovgivningen skal blant annet sørge for at kravene om et geografisk jevnt og rettferdig 
helsetjenestetilbud, kravene om lik fordeling av helsegoder og at sosiale og økonomiske 
krav oppfylles. Videre skal helselovgivningen sørge for at alle får det de har krav på 
etter loven, slik som for eksempel klageadgang og rett til å gå til domstolene med sine 
krav. Hensynet bak helselovgivningen er at alle borgere i prinsippet skal yte like mye til 
samfunnet etter evne, og at alle derfor skal ha lik adgang til goder slik som 
helsetjenester (5). 
 
Den som blir syk i Norge, skal gis muligheten til behandling, og helsetjenesten er en 
viktig del av den norske velferdsstaten. For norske myndigheter er det et mål at hele 
befolkningen skal ha tilgang til offentlige helsetjenester av god kvalitet. Et 
grunnleggende prinsipp er at helsetjenester skal fordeles etter behov og ikke etter 
betalingsevne. Pasientenes betalingsplikt er begrenset, og de er ikke pålagt å betale mer 
enn en liten egenandel per år for offentlige helsetjenester (1370 kroner per år). 
 
Grunnprinsippet skal blant annet ivaretas i lov om pasientrettigheter 
(pasientrettighetsloven) av 2. juli 1999 nr. 63 § 1-1, som sier at lovens ”formål” er å 
bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på helsehjelp av god kvalitet ved å gi pasienter 
rettigheter overfor helsetjenesten”. Som vi ser ut fra bestemmelsens ordlyd skal loven 
bidra til rettferdig fordeling (”lik tilgang”, ”god kvalitet”) ved å gi rettigheter, og ved at 
disse i tillegg sikres prosessuelt. Med ”lik tilgang” menes at helsetjenester skal utføres 
uavhengig av pasientens alder kjønn, bosted, økonomi, kulturell bakgrunn og sosial 
status. Kravet til ”god kvalitet” ivaretas gjennom kravet til forsvarlighet til tjenestene og 
for helsepersonell, som er hjemlet i lov om spesialisthelsetjenesten 
(spesialisthelsetjenesteloven) av 2. juli 1999 nr. 61 § 2-2 og lov om helsepersonell 
(helsepersonelloven) av 2. juli 1999 nr. 64 § 4 (6). 
 
I Norge skal alle kunne gå til sin lokale fastlege dersom de har behov for behandling. 
Allmennlegens oppgave er å oppdage sykdom så tidlig som mulig, sile ut de tilfellene 
som ikke har behov for behandling, og selv gi den behandling som han/hun er 
kvalifisert for,  henvise videre til spesialist i de tilfellene der dette er nødvendig. 
 
I juni 2000 ble fastlegeordningen innført i Norge. Formålet med denne ordningen er å 
øke kvaliteten på allmennlegetjenester ved at alle som ønsker det skal få en fast 
allmennlege å forholde seg til. I henhold til lov om helsetjenesten i kommunene 
(kommunehelsetjenesteloven) av 19. november 1982 nr. 66 § 2-1a har ”enhver som er 
bosatt i en norsk kommune rett til å stå på liste hos en lege med fastlegeavtale etter § 1-
3 annet ledd nr. 1”. Bestemmelsen pålegger kommunene å organisere en fastlegeordning 
ved at de skal inngå avtaler med et tilstrekkelig antall fastleger, slik at de som har rett til 
fastlege etter § 2-1a skal tilbys å stå på en fastleges liste (7). Alle som er registrert bosatt 
i en norsk kommune etter lov om folkeregistrering av 16. januar 1970 nr. 1 har rett til 
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fastlege. Ordningen har som mål å gi befolkningen bedre trygghet gjennom bedre 
tilgjengelighet til helsetjenesten, bedre kvaliteten i allmennhelsetjenesten, skape 
kontinuitet i lege-pasientforholdet, samt gi en bedre utnyttelse av legeressursene i Norge 
(8). 
 
I henhold til pasientrettighetslovens § 2-4 har pasienter anledning til fritt å velge 
sykehus etter ønske i hele landet. Prinsippet som ligger til grunn for denne 
bestemmelsen, er at den skal fjerne de tidligere fylkesgrensene som et hinder for 
optimal pasientbehandling. Fritt sykehusvalg inkluderer alle institusjoner som eies av 
regionalt helseforetak eller som helseforetak har inngått avtale med om tjenesteyting, og 
omfatter både vurdering og behandling (9).  
 
Dersom ikke tilfredsstillende behandling finnes i Norge, har pasienter anledning til å 
søke behandling i utlandet etter lov om folketrygd (folketrygdloven) av 28. februar 1997 
nr. 19 §§ 5-22 og 5-22. § 5-22 annet ledd sier at ”det kan ytes bidrag til dekning av 
utgifter når et medlem reiser til utlandet for å få behandling ved et sykehus når dette er 
en følge av manglende kompetanse i Norge”. I henhold til forskrift av 14. januar 1999 
nr. 19 § 2 er det en forutsetning for at utgiftene skal dekkes av folketrygden at 
sykdommen har vært langvarig og belastende, at det ikke finnes tilsvarende kompetanse 
i Norge, og at det blir lagt vekt på nytte. Denne bestemmelsen er nå tatt inn i 
pasientrettighetsloven, og vil tre i kraft 1. september 2004. 
 
I 1990 ble ventelistsystemet innført i Norge. Dette innebar at alle som ønsket 
undersøkelse eller behandling ved offentlige sykehus ble ført på venteliste, slik at man 
hadde kunnskap om hvor mange pasienter som til enhver tid  ønsket behandling ved alle 
sykehusene. I tillegg ble det innført en ventelistegaranti på seks måneder (som ble 
endret til tre måneder i 1997) for pasienter med alvorlige lidelser, slik at disse skulle få 
tilgang til nødvendig behandling så fort som mulig. Ventelistegarantien ble opprettet 
som en del av velferdsstatens forsøk på å skape et rettferdig helsetjenestetilbud til alle i 
Norge.  
 
I dag har ventelistegarantien opphørt, og blitt avløst av bestemmelser i 
pasientrettighetsloven, som har som hensikt å ivareta de samme hensyn som 
ventelistegarantien. Bestemmelsene i lov om helsetjenesten i kommunene 
(kommunehelsetjenesteloven) av 19. november 1982 nr. 66, som skal regulere 
pasienters rett til fastlege, ivaretar samtidig deres rettigheter i forhold til ventetid. I Ot. 
prp. nr. 99 (1998-99) pkt. 6 blir det nevnt at personer på liste hos fastlege skal være 
sikret øyeblikkelig hjelp, mens andre helsetjenester hos fastlege skal være mulig å få 
hjelp for innen rimelig tid. Fastlegen skal altså utføre alminnelige allmennlegetjenester 
etter behov, og henvise videre til spesialist i de tilfellene der det er nødvendig. 
 
Et annet tiltak som er satt i gang som forsøk på å verne pasienters rettigheter, er 
kvalitetssikring av norske helsetjenester. Bevisstheten omkring kvalitet har de siste 
årene økt blant befolkningen, og det har derfor vært nødvendig å legge vekt på dette 
innen helsetjenesten, slik som det gjøres i andre yrkesgrupper i samfunnet. 
Kvalitetssikring har som hovedformål å finne frem til effektiv og god behandling slik at 
en kan luke ut rutiner og behandlingsformer som ikke er tilfredsstillende. 
Legeforeningen har i stor grad engasjert seg i kvalitetssikringsarbeidet, og har opprettet 
kvalitetssikringsfond for helsetjenesten utenfor og innenfor sykehusene. Som eksempel 
kan nevnes Noklus, som skal kvalitetssikre alle laboratorier utenfor sykehus, og 
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”hofteregisteret”, som analyserer resultater av alle hofteoperasjoner (10). Videre skal 
kvalitetssikring ivaretas i henhold til lov om statlig tilsyn med helsetjenesten av 30. 
mars 1984 nr.15, som sier at helsetjenesten skal utøve sin virksomhet i samsvar med 
allment aksepterte faglige normer og krav fastsatt i lov eller forskrift. For å ivareta disse 
kravene har de som yter helsetjenester, plikt å etablere internkontrollsystemer etter 
lovens § 3.  
 
På rettspsykiatriens område utgjør den rettsmedisinske kommisjon en viktig 
kvalitetskontroll. Den sørger for en enhetlig praksis, og representerer en kontroll av de 
sakkyndiges arbeid. Dessuten er kommisjonen et rådgivende organ for 
Justisdepartementet og domstolene. (11) 
 
Vi ser av dette at det de siste årene er satt i gang en rekke tiltak for å forbedre det norske 
helsevesenet slik at kravene om rettferdighet og likestilling for pasientene skal bli 
oppfylt så langt dette lar seg gjøre når det er tatt hensyn til økonomiske, personelle og 
andre begrensninger.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Norsk helselovgivning 
 
De nye helselovene av 1999 er vedtatt med bakgrunn i at regjeringen ønsket en helse- 
og velferdspolitikk som fremmer respekt for menneskeverd, rettferdig fordeling av 
rettigheter og plikter, likeverd og lik tilgjengelighet av tjenester og en styrket 
rettsstilling for pasientene. Samlet skal den nye helselovgivningen fremme utviklingen 
av et nasjonalt helsetilbud som er rasjonelt drevet, har god kvalitet og som setter 
enkeltmennesket i sentrum, samt at den bidrar til en mer effektiv ressursutnyttelse 
gjennom bedre organisering av helsevesenet (12).  
 
 
3.1 Lov om helsepersonell 
 
3.1.1          Noen hovedpunkter i loven 
 
Lov om helsepersonell (helsepersonelloven) av 2. juli 1999 nr. 64 ble vedtatt med 
bakgrunn i et ønske om å skape en generell profesjonsansvarslov. Loven erstatter en 
rekke profesjonslover, og den omfatter alle som yter helsehjelp, og som er definert som 
”helsepersonell” etter lovens § 3.  
 
Alle helsetjenester skal i utgangspunktet være begrunnet i pasientens beste, og 
helsepersonelloven ble vedtatt med formål om å skape et bedre helsevesen for 
befolkningen. Helsepersonell preges av høyt kunnskapsnivå og stor grad av 
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spesialisering. Dette har medført at helsevesenet har høy faglig standard, men også et 
mindre fleksibelt arbeidsmarked, samt samarbeidsproblemer mellom yrkesgruppene 
innen helsevesenet. Ved utarbeidelsen av helsepersonelloven ble det gjort et forsøk på å 
skape en lov som fikk helsepersonell til å supplere hverandre i stedet for å fremme 
motstridende interesser, ved å forsøke og skape en holdning innen faggruppene om at de 
først og fremst er helsearbeidere, dernest leger, sykepleiere, fysioterapeuter osv. (13). 
 
I helsepersonelloven kommer forsvarlighetskravet tydeligere til uttrykk enn i tidligere 
lovgivning. Ulovfestede plikter som i Helsetilsynets praksis er utledet av 
forsvarlighetskravet, eller av den tidligere legelovens bestemmelser, er nå lovfestet i 
helsepersonelloven. Krav stilles til yrkesutøvelse – både i forhold til den enkelte 
helsearbeider og i forhold til de virksomheter som tilbyr helsetjenester. 
Forsvarlighetskravet er lovfestet i lovens § 4, og hensikten med dette kravet er å fremme 
kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. Overtredelse av dette kravet kan resultere i 
skriftlige irettesettelser eller tap av autorisasjon. Helsetilsynene i fylkene håndhever 
helsepersonelloven, og ser til at helsepersonell holder seg til sitt faglige 
kompetanseområde og ikke overskrider sine faglige kvalifikasjoner, mens Statens 
Helsepersonellnemnd er klageinstans. Ved særlig alvorlige overtredelser av kravene til 
forsvarlighet, har loven en egen straffebestemmelse som håndheves av 
påtalemyndighetene og domstolene (14).  
 
 
 
Helsepersonelloven har i henhold til § 1 et tredelt formål med hensyn til helsepersonells 
yrkesutøvelse. Den skal forsøke og skape sikkerhet for pasientene, bedre kvaliteten i 
helsetjenesten, og skape tillit til helsepersonell og helsetjenester hos befolkningen.  
Helsepersonell må innrette seg i samsvar med lovens bestemmelser for å tilfredsstille 
disse målene. De reaksjoner som gis med hjemmel i loven, kan begrunnes ut fra disse 
formålene.  Formålsbestemmelsen i § 1 innebærer ikke materielle rettigheter eller 
plikter for helsepersonell, men har som hensikt å gi veiledning slik at loven anvendes 
som det er forutsatt (15). 
 
 
3.1.2          Helsepersonells synspunkter på lov om helsepersonell 
 
De tidligere lovene – legeloven av 13. juni 1980 nr. 42 og tannlegeloven av 13. juni 
1980 nr. 43 – inneholdt egne bestemmelser som skulle ivareta legers og tannlegers 
rettigheter. Disse bestemmelsene fantes blant annet i legeloven § 16 tredje ledd og 
tannlegeloven § 16 første ledd, og bestemte i begge tilfellene at leger og tannleger ”er 
selvstendige og uavhengige overfor andre i medisinsk faglige og odontologisk faglige 
spørsmål”. Bestemmelsene var ikke til hinder for at leger og tannleger var underordnet 
andre, men andre skulle ikke kunne instruere leger og tannleger i medisinsk faglige og 
odontologisk faglige spørsmål (16). Tilsvarende bestemmelser, som gir helsepersonell 
like stor grad av automomi, er ikke å finne i den nye helselovgivningen.   
 
Helsepersonelloven inneholder bestemmelser som innskrenker helsepersonells 
rettigheter som arbeidstakere. I tillegg er pasientrettigheter og pasientsikkerhet svekket 
ved at alt helsepersonell som er ansvarlig for undersøkelse, diagnose, behandling og 
oppfølging alle har den samme dokumentasjonsplikten. Dette resulterer i ”fri flyt av 
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pasientopplysninger” innen et felles journalsystem, og vil igjen svekke pasienters behov 
for å begrense helsepersonells innsyn i journaler. Mangel på enhetlig ansvar er også et 
moment som kan svekke pasientsikkerheten. I henhold til helsepersonelloven har alt 
helsepersonell et selvstendig ansvar – både for sin personlige yrkesutøvelse og i tillegg 
for sitt yrkesområde. Dette har medført en ansvarspulverisering. At helsepersonells 
autonomi er redusert, vil også begrense den enkelte helsearbeiders mulighet til å utføre 
de undersøkelser og den behandling som anses nødvendig ut fra pasientenes behov, uten 
at overordnede administrative eller politiske organer skal kunne blande seg inn i dette. 
 
Helsepersonells mening om helsepersonelloven er at den utgjør en innskrenkelse av 
helsepersonells og pasienters rettigheter, i tillegg til at den vanskeliggjør den 
effektiviseringsprosess som etterlyses i det offentlige helsevesenet (17). 
 
Hovedmotivet for å vedta ny helselovgivning var i hovedsak å legge forholdene bedre 
til rette for pasienters behov, interesser og selvbestemmelse. For pasientenes del er det 
avgjørende at den som foretar behandling kan ansvarliggjøres. Først når ansvar knyttes 
til de faktiske handlinger uavhengig av profesjonstilknytning og autorisasjon, kan 
kvaliteten sikres. Et ønske om bedre utnyttelse av helseressursene var også et mål. 
Felles lovgivning for helsepersonell ble vurdert å være et nødvendig virkemiddel for å 
strukturere et uensartet regelverk (18). 
 
 
 
3.2 Lov om pasientrettigheter 
 
3.2.1          Noen hovedpunkter i loven 
 
Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven) av 2. juli 1999 nr. 63 bygger på 
prinsippet om at pasienten er utgangspunktet og kjernen for all helserett som tilbys i 
Norge. Den tar utgangspunkt i pasientene som rettighetshavere, og setter fokus på deres 
menneskeverd og deres krav på respekt.  
 
Frem til 1980-årene ble behandling av pasienter for det meste styrt av helsepersonellet 
selv, og de kunne stort sett treffe sine beslutninger ut fra skjønn preget av egne faglige, 
etiske og personlige vurderinger. Fra 1980-årene endret pasienters rettslige stilling seg 
ved at regler i større grad ble lovfestet, og man ble da klar over betydningen av å sikre 
pasienters rettsstilling i forhold til et helsevesen som hadde nesten all myndighet (19). 
 
I henhold til pasientrettighetsloven § 1-1 er lovens hovedformål ”å bidra til å sikre 
befolkningen lik tilgang på helsehjelp av god kvalitet ved å gi pasienter rettigheter 
overfor helsetjenesten”. Loven skal bidra til fordelingsrettferdighet, både ved å gi 
rettigheter og ved at disse sikres prosessuelt, ta vare på pasientene med hensyn til tillit 
og respekt for liv, integritet og menneskeverd, og bidra til lik tilgang på helsetjenester 
av god kvalitet, både med hensyn til innhold og tidspunkt. Krav til helsetjenester av god 
kvalitet må ses i sammenheng med krav til forsvarlighet som er lovfestet i 
helsepersonelloven § 4. 
 
Begrepet ”pasientrettigheter” er et stikkord for rettslig regulering av forholdet mellom 
pasient og helsevesen, og regulerer forholdene mellom pasient og offentlig helsevesen, 
pasient og helseinstitusjon, og pasient og helsepersonell. Det skilles mellom pasienters 
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formelle og materielle rettigheter. De formelle rettighetene er regler om saksbehandling 
i vid forstand, og har vesentlig betydning for pasienters rettssikkerhet, mens de 
materielle rettighetene gjelder nærmere bestemte ytelser, og tilsvarende plikter for det 
offentlige. Bare noen få rettigheter innenfor helserett kan karakteriseres som rettskrav – 
altså at de gir ubetinget krav på oppfyllelse. De viktigste er krav til forsvarlig 
minstenivå av nødvendige kommunale helsetjenester, rett til øyeblikkelig hjelp, og fra 1. 
september 2004, også rett til spesialiserte helsetjenester. 
 
Pasientrettighetsloven bidrar til at pasienters mulighet til å få gjennomført sine 
rettigheter, og å få sanksjonsmuligheter dersom rettighetene ikke blir oppfylt, er 
ivaretatt i større grad enn tidligere. Den rettighetsfestingen som har funnet sted med 
pasientrettighetsloven kan bidra til større trygghet og forutsigbarhet for pasientene, og 
dermed redusere risikoen for vilkårlig forskjellsbehandling (20). 
 
 
3.2.2          Helsepersonells synspunkter på lov om pasientrettigheter 
 
Pasientrettighetsloven ble godt mottatt av helsepersonell da den trådte i kraft. De var 
positive til det prinsipielle i en lovmessig forankring i retten til å bli pasient, og det ble 
gitt uttrykk for at pasientrettighetsloven kunne bidra med å skape troverdighet i 
velferdsstaten Norge på helsevesenets område.  
En egen lovbestemmelse i pasientrettighetsloven gir pasientene vern mot spredning av 
opplysninger. Denne lovbestemmelsen mente helsepersonell at var overflødig, da 
helsepersonelloven både inneholder bestemmelser om taushetsplikt og bestemmelser 
som bidrar til en friere flyt av sensitive pasientopplysninger enn tidligere, slik at 
pasientene etter andre lovbestemmelser ikke er vernet mot spredning av opplysninger 
likevel.  
 
Videre inneholder pasientrettighetsloven etter helsepersonells mening en rekke 
rettigheter som de for lenge siden har betraktet som selvfølgeligheter; rett til 
informasjon, medvirkning, innsyn i journal og rett til selvbestemmelse. Til tross for at 
pasientrettighetsloven ikke ble møtt med innvendinger fra helsepersonell, ble det gitt 
uttrykk for at loven inneholder en rekke selvfølgeligheter og garantiordninger som 
burde være overflødige (21). 
 
 
3.3 Annen helselovgivning 
 
I tillegg til helsepersonelloven og pasientrettighetsloven, ble det vedtatt flere nye 
helselover som skulle avløse de gamle. Lov om spesialisthelsetjenester av 2. juli 1999 
nr. 61 skal dekke behov for tjenester som er av en slik karakter at det ikke er 
hensiktsmessig eller mulig at de ytes av primærhelsetjenesten, og som særlig krever 
medisinskfaglig spesialkompetanse (22). Lov om etablering og gjennomføring av 
psykisk helsevern av 2. juli 1999 nr. 62  erstatter tidligere lov om psykisk helsevern av 
28. april 1961 nr.2. Den nye lov om psykisk helsevern har som formål å sikre at 
gjennomføring av psykisk helsevern skjer på en forsvarlig måte, og i samsvar med 
grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper (23). 
 
 
3.4 Sammenfatning 
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Felles for de nye helselovene er at de alle bygger på prinsippet om at pasienten er 
utgangspunktet og kjernen for all helsehjelp. Pasienten skal settes først, og dennes 
integritet og menneskeverd er grunnleggende verdier i de fleste av lovenes 
bestemmelser. For å oppnå målene om rettferdig og likeverdig behandling er det i større 
grad enn tidligere i alle de nye helselovene gjennomgående lagt vekt på kravet til 
helsepersonells forsvarlighet ved yrkesutøvelse, mens helsepersonells rettigheter med 
hensyn til yrkesutøvelse i større grad er innskrenket ved at de tidligere bestemmelser om 
helsepersonells rettigheter ikke lenger eksisterer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Anklager og søksmål mot helsepersonell de siste årene 
 
Antall klagesaker til tilsynsmyndighetene og erstatningssaker til 
pasientskadeerstatningsordningen har de siste årene vært økende. Klagesakene utgjør 
bare en liten del av uheldige hendelser i helsevesenet, og det er umulig å trekke presise 
konklusjoner basert på antall klagesaker per år. Derimot kan de følgende tabellene bidra 
med å belyse tendensen til en økende misnøye med helsevesen og helsetjenester i Norge 
de siste årene. 
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4.1 Statens Helsetilsyn 
 
Rettslig grunnlag for StatensHelsetilsyns virksomhet er lov om statlig tilsyn med 
helsetjenestene av 30. mars 1984 nr. 15. Helsetilsynet har som oppgave å føre tilsyn 
med helsetjenesten i Norge, samt å ”utøve myndighet med det som er bestemt ved lov, 
forskrift og pålegg fra departementet” i henhold til lovens § 1. Helsetilsynet skal 
overvåke helsetjenestens ytelser og følge med i helsetilstanden i befolkningen, samt 
behandle klagesaker som angår helsepersonells og helsetjenestens virksomhet. Ved 
lovendring av 30. juli 1992 ble særlig tilsyn med pasientenes rettssikkerhet lagt vekt på 
(24). 
 
Tabell 1. Antall tilsynssaker innkommet til fylkeslegekontorene : 
 
Fylke 

 
                        Antall saker 
 

 2001 2002 2003 
Østfold 87 118 47 
Akershus 106 108 
Oslo 262 222 

258 

Hedmark 155 122 81 
Oppland 45 40 35 
Buskerud 56 45 88 
Vestfold 86 65 66 
Telemark 56 88 72 
Aust-Agder 61 59 62 
Vest-Agder 100 64 93 
Rogaland 71 98 104 
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Hordaland 116 96 144 
Sogn og Fjordane 49 51 39 
Møre og Romsdal 58 65 51 
Sør-Trøndelag 59 94 80 
Nord-Trøndelag 51 46 61 
Nordland 92 46 107 
Troms 55 62 42 
Finnmark 36 19 16 
Totalt 1 601 1 508 1 446 
  
På grunn av endringer i regelverket, kan ikke tallene fra 2001, 2002 og 2003 
sammenlignes med tallene fra foregående år. Da helsepersonelloven trådte i kraft 1. 
januar 2001, falt de tidligere reaksjonene kritikk og tilrettevisning bort. Advarsel er nå 
den mildeste reaksjon som kan gis til helsepersonell som bryter sine plikter etter 
helsepersonelloven. 
 
Statens Helsetilsyn mottok 189 nye tilsynssaker i 2002. Om lag 60% av sakene ble 
avsluttet uten reaksjon, mens i underkant av 10% ble inngitt politianmeldelse.  
Statens Helsetilsyns årsmeldinger viser at tilsynssakene har økt i mengde og alvorlighet 
de siste årene. I 2003 mottok Statens Helsetilsyn 204 nye saker. Om lag 30% av sakene 
ble avsluttet uten reaksjon, mens det i ti saker ble inngitt politianmeldelse (25). Disse 
tallene viser, i likhet med tallene fra andre klagerorganer, at antall klagesaker innenfor 
helsevesenet stadig øker. 
 
 
4.2 Pasientskadenemnda og Norsk Pasientskadeerstatning 
 
Lov om erstatning ved pasientskader av 15. juni 2001 nr. 53 ble vedtatt fordi alminnelig 
erstatningsrett ikke ga tilstrekkelig vern for pasienter som ble skadet ved ytelse av 
helsetjenester. Alle saker skal etter loven behandles av Norsk Pasientskadeerstatning i 
offentlig sektor i første instans (26). 
 
Tabell 2. Antall mottatte saker per 29. februar 2004 hos Norsk Pasientskadeerstatning: 
 
Fylke 
 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
29.02.04 

Østfold 128 135 140 28 
Akershus 158 219 151 37 
Oslo 333 438 400 86 
Hedmark 84 83 69 15 
Oppland 72 75 59 17 
Buskerud 115 111 89 25 
Vestfold 83 85 116 21 
Telemark 72 60 71 4 
Aust-Agder 45 58 48 5 
Vest-Agder 84 61 102 7 
Rogaland 131 151 158 34 
Hordaland 221 232 200 29 
Sogn og Fjordane 53 61 64 11 
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Møre og Romsdal 119 131 112 24 
Sør-Trøndelag 132 180 136 31 
Nord-Trøndelag 72 83 68  11 
Nordland 121 122 109 20 
Troms 138 171 119 26 
Finnmark 52 67 48 5 
Utlandet 5 28 27 3 
Utenfor NPE ordningen 25 33 46 23 
Totalt 2 243 2 584 2 332 462 
 
Vedtak fattet av Norsk Pasientskadeerstatning kan påklages til Pasientskadenemnda. 
Pasientskadenemnda ble opprettet som et selvstendig klageorgan underlagt 
Helsedepartementet, og kom som følge av pasientskadeloven. Erstatningskrav tilknyttet 
skader oppstått under behandling på offentlige sykehus og poliklinikker, kommunal 
legetjeneste og legevakt kan behandles. Også tannhelsetjenesen, , kommunale 
sykehjem, privatpraktiserende spesialister som har avtale med det offentlige og andre 
helseinstitusjoner omfattes av ordningen (27). 
 
Pasientskadeerstatningsordningen gir rom for et objektivt ansvar, der søkelyset er rettet 
mot behandlingen i stedet for mot behandleren. Erstatning skal dekke tap som må anses 
som urimelig i forhold til forventet resultat. Ordningen sikrer både den enkelte pasient 
en enklere adgang til å få sitt krav oppfylt, i tillegg til at den sparer samfunnet for 
eventuelle kostbare rettssaker (28). 
 
Tabellen fra Norsk Pasientskadeerstatning viser også, i likhet med tallene fra Statens 
Helsetilsyn, at det jevnt over har vært en oppgang i antall klagesaker fra pasienter de 
siste årene.  
 
 
4.3 Helse- og sosialombudet i Oslo 
 
Helse- og sosialombudet i Oslo har som oppgave å arbeide for at det ikke blir gjort urett 
mot helse- og sosialtjenestens brukere, og at de som er ansatt i kommunen ikke gjør feil 
eller forsømmer sine plikter. Alle kommunale og andre institusjoner der kommunen 
dekker driftsutgifter eller kjøper tjenester er omfattet av deres ombudets virksomhet. 
Ombudet tar imot henvendelser fra pasienter, orienterer om klageordninger, bistår med 
klager og kan ta opp problemer av generell art med innklaget instans.  
 
Fra 1. januar 2002 ble sykehusene overført til Staten. Det ble da inngått en avtale 
mellom Helsedepartementet og Oslo Kommune om at Helse- og sosialombudet i Oslo 
skulle fortsette og ivareta pasientombudsordningen i Oslo i henhold til 
pasientrettighetsloven  kap. 8. 
 
Tabell 3. Innkomne saker til ombudet for helse- og sosialtjenester i Oslo 1998-2002: 
  

1998 
 
1999 
 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

 
Innkomne saker 

 
2403 

 
2631 

 
2927 

 
3014 
 

 
3083 
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I 2002 mottok ombudet for brukere av helse- og sosialtjenester i Oslo 3083 
henvendelser. Tabellen nedenfor viser en jevn stigning i henvendelser de siste årene. 
Tallet på nye henvendelser og saker gikk opp med  om lag 2,5 % i forhold til det 
foregående året.  
Tallene fra Helse- og sosialombudet i Oslo er benyttet som eksempel fordi dette 
ombudet, i likhet med de andre klageorganene i landet (29). 
 
 
4.4 Statens Helsepersonellnemnd 
 
Statens Helsepersonellnemnd er et uavhengig klageorgan som behandler klager fra 
helsepersonell over vedtak om administrative reaksjoner fra Statens Helsetilsyn. 
Nemnden har som oppgave å ivareta helsepersonells rettssikkerhet, og er et 
forvaltningsmessig nivå i behandlingen av administrative reaksjoner mot helsepersonell. 
Statens Helsepersonellnemnd ble opprettet i 2001 i medhold av helsepersonelloven. 
Tidligere kunne som hovedregel ikke Statens Helsetilsyns avgjørelser påklages. 
Vedtakene fattet av Statens Helsepersonellnemnd er endelige, men kan bringes inn for 
domstolene på ordinær måte. Saksbehandling i nemnden følger forvaltningsloven av 10. 
februar 1967 (30). 
 
Tabell 4. Innkomne saker til Statens Helsepersonellnemnd i 2001 og 2002: 
 
 
 

 
2001 

 
2002                      
 

 
2003 

Klagesaker 93 135 116      
Administrative saker 39 45 46 
Totalt 123 180 162 
 
I tabellen er det skilt mellom klagesaker og administrative saker. Klagesakene omfatter 
ordinære klager, mens administrative saker omfatter blant annet høringssaker, saker 
knyttet til nemndens drift og regelverk.  
 
Fra 2001 til 2002 viser tallene at det var en kraftig økning i antall saker, og dette vil nok 
være naturlig i en oppstartningsfase. Fra 2002 til 2003 var det derimot en liten nedgang i 
antall saker.  Nemnden har ingen sikker formening om hva denne nedgangen skyldes, 
men nevner i sin årsrapport fra 2003 at arbeidsmarkedet i Norge, samt at nemnden 
allerede har tatt stilling til klager, har avklart tidligere prinsipiell uklarhet og løst 
vanskelige spørsmål, kan ha hatt innflytelse på tallene, slik at det vil resultere i færre 
klager i ettertid (31). 
 
 
4.5 Sammenfatning 
 
Tallene i tabellene og uttalelser fra de ulike klageorganene viser at antall klagesaker de 
siste årene har vært gjenstand for en jevn økning – både fra helsepersonell og pasienter. 
Det finnes en rekke klageorganer som skal ivareta pasienters rettigheter, i tillegg til at 
helselovgivningen også er opprettet med formål om å sikre pasienters rettssikkerhet. I 
motsetning til pasientene, er helsepersonells rettigheter ikke direkte beskyttet gjennom 
lovgivningen slik de tidligere var. Kun ett klageorgan som har som formål å ivareta 
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helsepersonells rettssikkerhet – nemlig Statens Helsepersonellnemnd. Økningen i antall 
saker til nemnden viser at stadig flere helsearbeidere, i likhet med pasientene, også 
ønsker å klage over avgjørelser. Antall klageorganer er ikke avgjørende for om 
helsepersonells klagesaker blir behandlet på en tilfredsstillende måte. Klageorganenes 
kompetanse og praksis er derimot av langt større viktighet. Antall klageorganer for 
pasienter i forhold til for helsepersonell kan derimot bidra til å belyse spørsmålet om 
nedprioritering av helsepersonells krav på å få ivaretatt sine rettigheter og rettssikkerhet 
i samme grad som resten av Norges befolkning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Bakgrunn for anklager og søksmål 
 
5.1 Innledning 
 
Norge er et velferdssamfunn som søker å ta best mulig vare på sine borgere på en 
rettferdig måte. For å oppnå dette målet finnes det helselovgivning som skal sørge for at 
helsepersonell utøver sitt yrke til det beste for pasientene. Denne lovgivningen gir 
retningslinjer for hvorledes helsepersonell skal utøve sitt yrke, bestemmelser om hvilke 
rettigheter pasienter og helsepersonell har i forhold til hverandre, og har også 
erstatningsrettslige bestemmelser. I tillegg til denne lovgivningen finnes det en rekke 
tiltak innen helsevesenet som er satt i gang for å bedre kvaliteten på helsetjenester. 
Blant disse finner vi fastlegeordningen, og en rekke kvalitetssikringstiltak som er satt i 
gang for å bedre rutiner og behandling. 
 
Til tross for helselovgivning og til enhver tid nye tiltak for å bedre kvaliteten på 
helsetjenester, forekommer det uhell ved behandling av pasienter. Mange av disse 
uhellene har nok bakgrunn i dårlig kvalitet på behandlingen, men enkelte uhell kan nok 
forklares med at medisin ikke er ufeilbarlig. Medisinske apparater kan svikte, og 
pasienter vil ikke alltid reagere som forventet, og dette kan ikke da alltid bebreides 
helsepersonellet. Alle medisinske prosedyrer er forbundet med en viss risiko. 
 
Uansett hvilke årsaker som ligger til grunn for feilbehandling eller uhell, vil dette i 
mange tilfeller virke svært belastende for pasienten. Det er likevel viktig å skille mellom 
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individuelle feil som den enkelte helsearbeider må ta ansvar for, og feil som skyldes 
systemets eller medisinens utilstrekkelighet. 
 
Den som blir syk i Norge skal gis muligheten behandling, og den helsetjenesten som 
tilbys skal i tillegg være likeverdig og rettferdig. Uansett hvem som ønsker 
helsetjenester, skal de ikke forskjellsbehandles – alle skal behandles likt og rettferdig, 
uansett økonomi eller bosted. Alle skal også kunne gå til sin fastlege for ønsket 
behandling, og dersom en pasient har behov for annen behandling enn den fastlegen kan 
tilby, har pasienten rett til å velge sykehus etter behov, og om nødvendig bli behandlet 
ved utenlandsk sykehus dersom norske sykehus ikke har den nødvendige kompetansen. 
I tillegg til dette finnes det lovbestemmelser som skal sikre at pasientene blir behandlet 
innen rimelig tid.   
 
Med helselovgivningen har myndighetene ønsket å skape et godt og rettferdig 
helsetjenestetilbud for Norges befolkning. Helselovgivningen vil nok ofte være 
gjenstand for mistolkning fra pasienter, slik at det kan resultere i en oppfatning om at 
pasientene skal slippe ventelister og andre hindringer, og at myndighetene har gitt 
pasientene et juridisk løfte om at de skal bli friske uansett hva som feiler dem. 
Myndighetene bidrar dermed til å skru pasientenes forventninger i været i forhold til 
helsetjenestene i Norge. Det er derfor i mange tilfelle en naturlig følge at pasientene 
tolker helselovgivningen dithen at de skal få den hjelpen fra helsevesenet som de 
personlig mener de har krav på til enhver tid. 
Da helsevesenet i svært mange tilfeller ikke klarer å innfri pasientenes ofte urealistiske 
krav, vil dette ofte resultere i misnøye blant de pasientene som ikke får innfridd sine 
krav. Som oftest vil nok de fleste pasienter som ikke får den behandlingen de ønsket, 
eller som de i mange tilfelle faktisk hadde rett på, innse at deres krav ikke alltid kan 
imøtekommes som forventet. Derimot vil andre pasienter som ikke er fornøyde med sin 
behandling, enten fordi de ikke er behandlet slik som forventet, eller fordi de er utsatt 
for et uhell som har hatt fysiske eller psykiske konsekvenser, søke rettferdighet. I de 
fleste tilfeller er det da nærliggende å bebreide den eller de som har utført behandlingen 
– altså helsepersonellet. 
 
Det mange mennesker ofte synes å glemme, er at det å bli rammet av sykdom er en 
risiko ved å leve. Uansett hvor mange penger en person eller et samfunn har, er ikke god 
helse noe man kan kjøpe. En persons helsetilstand er et resultat av arv og miljø, hvilket 
helsetilbud landet en bor i har, og ikke minst ens egen evne og innsats for å ta vare på 
seg selv både fysisk og psykisk.  
 
 
5.2 Risikovurderinger 
 
5.2.1          Innledning 
 
Mer enn hver tiende norske pasient blir utsatt for sykehustabber (32), og noen av disse 
er dødelige. Den største årsaken til feilbehandling er manglende prosedyrer og rutiner, 
ikke inkompetent helsepersonell. Den 6. februar 2004 avslørte NRK en rapport som 
viste at det hvert år dør rundt 2000 pasienter som følge av feilbehandling ved norske 
sykehus, 15 000 får varige skader. Opplysningene kom frem i en rapport fra 
Helsedepartementet som er utført av professor Peter Hjort (33). 
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Dette viser at pasienter ofte utsetter seg for en stor risiko når de lar seg behandle ved 
norske sykehus – ikke bare på grunn av manglende prosedyrer og rutiner, men også 
fordi alle medisinske inngrep innebærer en viss risiko fordi det er umulig å forutse 
hvorledes hvert enkelt menneske vil reagere på de ulike inngrepene og behandlingen de 
mottar.   
 
Pasientenes alder og sykdom kan utgjøre en risiko i seg selv. Jo høyere alder og jo mer 
alvorlig sykdom, jo større er faren for at komplikasjoner kan skje. Alt helsepersonell, 
også de beste, vil sannsynligvis i løpet av sin yrkeskarriere oppleve hendelige uhell – 
altså uhell som ikke skyldes forsett eller uaktsomhet fra deres side. I enkelte tilfeller kan 
derimot helsepersonellet selv utgjøre en risikofaktor. Dette kan ha bakgrunn i sykdom, 
høy alder, psykiske problemer, stress, tretthet, manglende kunnskap og  andre faktorer.  
 
Videre vil sikkerhetsrutiner, prosedyrer og arbeidsmiljø ha stor betydning for om 
inngrep er risikofylte. Et miljø som er preget av sikkerhet og godt samarbeid, vil nok 
bidra til at de ansatte vil trives, og dette vil igjen bidra til at helsepersonellet utfører sitt 
arbeid på et mest mulig tilfredsstillende vis. 
 
Medisin og psykiatri er ikke ufeilbarlig. Dyktig og ansvarsfullt helsepersonell kan gjøre 
feil, pasienter kan reagere uforventet på behandling, og medisinske apparater kan svikte. 
Alle pasienter som lar seg behandle av helsepersonell, løper derfor i ofte en stor risiko, 
og jo større og mer omfattende et inngrep er, desto større er risikoen for at 
komplikasjoner kan oppstå. 
 
 
5.2.2          Hendelser og uhell ved medisinsk utstyr  
 
Utviklingen av stadig mer avansert teknologi har ført til utstrakt bruk av komplekst 
avansert utstyr i helsevesenet. Teknologien har gitt nye muligheter for diagnostikk og 
behandling, men utgjør også en risiko.  
 
Lillehammer Fylkessykehus foretok i perioden 1990 til 1996 en undersøkelse med 
hensyn til hyppigheten av feil ved medisinsk utstyr. Ved utgangen av 1996 hadde 
sykehuset 1830 medisinske apparater, og det ble registrert 4196 feil/hendelser i perioden 
1990-1996.  
 
Tabell 5. Gjennomsnittlig feil per enhet per år fra 1990 til 1996 for medisinske 
apparater: 
                                                

                                              Feilkategori 
 

 Elektrisk 
feil 

Mekanisk 
feil 

Bruker- 
feil 

Gasstek- 
Nisk feil 

Hydrau-
likk-, 
væskefeil 

Defibrillator 0,82 0,38 0,15 0 0 
Infusjonsapparat 0,75 0,09 0,04 0 0 
Diatermiapparat 0,27 0,14 0,26 0 0 
Respirator 1,01 0,4 0,13 0,11 0 
Ventilator 0,75 0,5 0,25 0,81 0 
Kuvøse 0,2 0,47 0,17 0 0 
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Dialysemaskin 0,18 0,11 0,16 0 0,12 
Pulsoksymeter 0,55 0,22 0,06 0 0 
Anestesiapparat 0,02 0,63 0 0,09 0 
Røntgenapparat 0,33 0,51 0,06 0 0 
 
Resultatene viste at det var en nokså høy feilrate for medisinske apparater. Feilene var 
vesentlig av elektrisk og mekanisk art. Feil på batteri og kabler var også vesentlige 
årsaker. Resultatene viste at vedlikehold reduserer feilraten, og at brukeropplæring og 
brukerkontroller reduserer risiko knyttet til anvendelsen av medisinske apparater. 
Slike undersøkelser som gir informasjon om hyppigheten av feil på medisinske 
apparater som kan medføre skade på pasienter, kan gi grunnlag for å vurdere 
risikofaktorer knyttet til medisinske apparater (34). 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 Tiltak for å forebygge risiko 
 
Antall uhell i helsevesenet kan reduseres, men det vil aldri være mulig å fjerne dem helt.  
 
Enkelte deler av helselovgivningen er utarbeidet med formål å bygge opp et så trygt 
helsevesen som mulig, og med dette redusere antall hendelige uhell.  
Helsepersonelloven av er en av de lovene som er utarbeidet med mål om å skape et 
bedre og tryggere helsevesen for alle parter. I henhold til § 1 er lovens formål ”å bidra 
til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helsetjenesten samt tillit til helsepersonell og 
helsetjeneste. Dersom pasientenes behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje med 
samarbeid og samhandling med kvalifisert personell”.  
  
For å oppnå målet om en bedre helsetjeneste som nevnt i § 1 finnes det en bestemmelse 
om krav til forsvarlighet i § 4. Dette forsvarlighetskravet setter en rettslig og faglig 
bestemmelse for helsepersonells yrkesutøvelse. I følge § 4 andre ledd skal 
”helsepersonell innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og innhente bistand eller 
henvise pasienter videre der dette er nødvendig”. Hver enkelt ansatt i helsetjenesten skal 
hele tiden være kritisk overfor egen kunnskap og evne til å behandle sine pasienter. 
Dette forutsetter at man kjenner til sine faglige begrensninger, slik at man ikke er redd 
for å henvise pasienter videre til spesialist eller å søke hjelp fra andre.  
 
En av de bestemmelsene som begrenser helsepersonells handlingsfrihet, er 
pasientrettighetsloven § 4-1 om krav til samtykke fra pasienter, som er et alminnelig 
rettsgrunnlag for å yte helsetjenester, og gjelder for all helsetjenestevirksomhet som 
pasienter gjennomgår. Et samtykke vil bare være gyldig dersom pasienten har fått 
tilstrekkelig informasjon om inngrepet etter lovens § 3-2, og at den som utfører 
behandlingen har gitt informasjon om både fordeler og mulige farer. Særlig viktig er det 
at pasienten får informasjon om mulig risiko der det finnes valgmuligheter (35).  
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Som påregnelige skader regnes skader som inntreffer i 1% eller mer av tilfellene (Norsk 
Pasientskadeerstatning), og disse skal pasienter informeres om uten at de selv ber om 
det.  Etter helsepersonelloven § 10 skal den som utfører helsetjenesten informere 
pasienten om både fordeler og risiko, samt adgang til  kreve erstatning dersom dette er 
mulig. Som hovedregel vil det ikke ytes erstatning dersom skade har utgangspunkt i 
kjent risiko, eller når skaden i det vesentligste skyldes pasientens sykdom eller særlige 
forhold ved pasienten selv (36). 
 
Adgang for pasienter til å kreve erstatning reguleres av lov om erstatning for 
pasientskader (pasientskadeloven) av 15. juni 2001 nr. 53. Etter lovens § 1 gjelder den 
skader som er forårsaket av alt helsepersonell  under utførelse av nesten alle former for 
helsetjenester.  Erstatning kan kreves ved tilfeller som nevnt i § 2 – altså ved ”svikt ved 
ytelsen av helsehjelp, selv om ingen kan lastes”, ”ved teknisk svikt ved apparat, redskap 
eller annet utstyr”, ”smitte eller infeksjon, når dette ikke i hovedsak skyldes pasientens 
tilstand eller sykdom”, ”vaksinasjon”, eller ”forhold som medfører ansvar for 
helsetjenesten eller helsepersonell etter alminnelige erstatningsregler”. 
 
Etter § 2 tredje ledd kan det ytes erstatning til tross for at det ikke finnes grunnlag for 
dette etter første og andre ledd. En behandling kan være faglig korrekt og forsvarlig 
utført, men likevel medføre skade. Etter tredje ledd kan erstatning i disse tilfellene ytes 
dersom skaden er ”særlig stor eller særlig uventet”, og dersom den ikke ”anses som 
utslag av en risiko som pasienten må akseptere”. Om pasienten skal ha rett til å kreve 
erstatning etter § 2 tredje ledd, må avgjøres etter en konkret vurdering i hvert enkelt 
tilfelle (37). 
 
De lovbestemmelsene som her er nevnt, er viktige for å forebygge risiko, og eventuelt 
redusere skade som følge av denne risikoen. I tillegg til helselovgivningen, er 
kvalitetskontroll i helsevesenet også en viktig del av risikoforebyggende tiltak. 
Rapportering av uhell er også en faktor som kan bidra til å redusere risikoen for uhell. 
Det vil i mange tilfeller være mulig å lære av skadehendelser dersom disse blir 
rapportert. Videre kan dette bidra til å belyse hvilke uhell som skjer hyppigst, slik at det 
dermed kan være mulig å iverksette risikoforebyggende tiltak innenfor de områder der 
det ville være størst behov for det. Informasjonene som ligger i ulike skadehendelser 
kan, og bør, benyttes i den løpende evaluering som utgjør et sentralt element i 
kvalitetssikringsarbeidet (38). 
 
 
5.4 Sammenfatning 
 
Ved å søke og oppnå minst mulig risiko for skader og uhell i helsevesenet gjennom 
kvalitetskontroll og helselovgivning, kan man i større grad oppnå og skape sikkerhet og 
trygghet hos pasientene og helsepersonellet, samt forebygge unødvendige klage- og 
erstatningssaker i helsevesenet til beste for alle parter involvert. 
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6 Pasienters motiver for å klage på helsepersonell 
 
6.1 Innledning 
 
Norsk helsepersonell blir i dag i stadig større grad utsatt for anklager og søksmål fra 
sine pasienter. Noe av forklaringen på dette kan ha bakgrunn i at tidligere var sykdom 
en mer naturlig del av livet som en måtte akseptere. I dag regner vi god helse som en 
selvfølge, og sykdom som et unntak fra det normale – noe som skal ordnes, og ikke kan 
aksepteres. 
 
Det blir meldt i overkant av  2000 saker per år til Norsk Pasientskadeerstatning (39). 
Dette er kun en liten del av de uhell som skjer ved norske helseinstitusjoner hvert år. 
Undersøkelser viser at mer enn hver tiende norske pasient blir utsatt for uhell. 
 
Uhell og skader etter behandling av pasienter kan ha alvorlige konsekvenser for mange, 
først og fremst pasientene, og kan ramme denne både fysisk og psykisk. De fysiske 
konsekvensene kan omfatte alt fra små skader til invaliditet og død, mens de psykiske 
konsekvensene kan omfatte både lett skuffelse og livslang fortvilelse og bitterhet, eller 
enda verre – psykoser, nevroser og depresjoner.  
 
De psykiske konsekvensene er i mange tilfeller avhengig av hvordan pasienten blir tatt 
vare på av helsevesenet etter et uhell. En pasient som opplever liten støtte og hjelp fra 
helsevesenet, slik at denne blir overlatt til seg selv for å takle sin fortvilelse, vil nok ofte 
føle større behov for å anklage helsevesenet enn en som blir godt tatt vare på. Det er nok 
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denne reaksjonen mange pasienter som blir utsatt for uhell, blir møtt med når de søker 
hjelp og støtte. Dette kan igjen ha ført til de stadig flere anklager og søksmål som har 
blitt rettet mot det norske helsevesenet de siste årene. 
 
 
6.2 Helse- og sosialombudet 
 
Helse- og sosialombudet skal arbeide for at det ikke blir gjort urett mot helse- og 
sosialtjenestens brukere, og at de tjenestetilsatte som virker i kommunenes tjeneste ikke 
gjør feil eller forsømmer sine plikter. Helse- og sosialombudets arbeidsområde omfatter 
alle kommunale kontorer og institusjoner innenfor helse- og sosialtjenesten, og andre 
institusjoner der kommunen dekker driftsutgifter eller kjøper tjenester. Helse- og 
sosialombudet tar imot henvendelser og klager fra pasienter, og bistår pasientene om 
nødvendig.  
 
 
 
 
 
 
Tabell 6. Klagegrunner i helsetjenesten fra 1998 til 2002: 
 
Klagegrunn 
 

 
1998 

 
1999 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

Behandlingens kvalitet 227 282 237 343 386 
Behandlingstilbudet 113 138 137 184 178 
Erstatning 7 13 128 101 103 
Informasjonsplikt 12 34 42 93 80 
Valgfrihet 36 60 72 63 67 
Diagnose 39 48 49 71 63 
Personellets oppførsel 34 50 76 80 60 
Innsyn i journal 45 72 76 66 56 
Ventetid 37 69 84 63 55 
Utredning 9 12 24 45 52 
Medisinering 29 30 59 44 44 
Beregning av egenandel 12 19 25 31 32 
For tidlig utskrivning 11 18 16 30 30 
Hygieniske forhold 10 17 12 14 34 
Journalføring 14 16 16 24 45 
Tvangsbehandling 13 11 14 18 37 
Retting/sperring journal 13 10 17 12 9 
Second opinion 4 5 13 21 29 
Regimet 13 15 15 23 12 
Taushetsplikt 9 11 28 19 11 
Øyeblikkelig hjelp 2 4 10 11 4 
 
Tabellen viser klagegrunner ved Oslos helsetjenester, som er det regionen i Norge som 
mottar flest antall henvendelser. De hyppigste klagegrunnene innen helsetjenesten var 
kvaliteten på behandling, behandlingstilbudet og spørsmål knyttet til erstatning. 
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Tabellen viser kun en oversikt over antall klagesaker, og kan derfor ikke anvendes for å 
anslå antall uhell som forekommer i helsetjenesten, men kan derimot bidra til å belyse 
hva pasienter er misfornøyde med. Informasjon er av avgjørende betydning for om 
pasienten er fornøyd med mottatt behandling. Pasienter gir ofte uttrykk for at de føler 
seg respektløst behandlet, og at de ikke får tilstrekkelig informasjon. Pasienters følelse 
av å ikke være tilstrekkelig informert, vil nok lett resultere i en følese av maktesløshet 
overfor helsepersonellet, og dette kan nok igjen medføre at terskelen for å klage vil 
være lavere (40). 
 
 
6.3 Kommunikasjonproblemer som bakgrunn for klager? 
 
6.3.1          Innledning 
 
Det er i dag vanskelig å få en total oversikt over klager, blant annet fordi  helse- og 
sosialombudet bruker ulike årsakskategorier og begreper med ulike nyanser i 
årsmeldingene sine. Manglende kommunikasjon mellom lege og pasient kan skjule seg 
bak kategoriene oppførselsklager, ventetid, informasjon og innsyn. Det har vist seg at 
flere klager som i utgangspunktet dreier seg om selve behandlingen, egentlig kan 
forklares med bakgrunn i kommunikative problemer.  
Pasientombud i Nord-Trøndelag, Kjell Vang, hevder at det finnes enkelte saker der 
nødvendig informasjon vedrørende behandling er gitt av sykehusene, men pasientene 
hevder det motsatte. Dette kan ofte forklares ved at når man er pasient, er man ofte i en 
slik situasjon at man ikke senere husker den informasjon man har blitt meddelt av 
helsearbeideren (41). 
 
 
6.3.2          Studie om kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient                   
 
Resultater av studie foretatt med hensyn til kommunikasjon mellom helsepersonell og 
pasient støtter Kjell Vangs påstand om at pasienter ofte er i en slik situasjon at 
informasjon vil være vanskelig å huske senere. Studien er basert på resultater av 
samtaler med pasienter kort tid etter siste konsultasjon med lege. Studien viste at det var 
slående i hvilken grad pasienten, og ikke legen var hovedpersonen i pasientens 
beretning. Dette rimte i følge studien godt med resultatene fra en tidligere studie, der 
pasientene var mer opptatt av problemet som hadde ført dem til legen, og mindre av det 
som ble meddelt av legen under selve konsultasjonen.  
 
I tillegg viste studien at pasienter ofte var svært vage når de beskrev sine plager overfor 
legen, og viste liten evne til uttrykke negative oppfatninger på en klar måte. Dette vil 
ofte gjøre det svært vanskelig for helsepersonell å oppfatte hvilke plager pasienter 
virkelig ønsker behandling for. Pasienter er i følge studien i ”sin egen verden av plager 
og mulige forklaringsmodeller, og hendelsene slik som pasientene erindrer dem, 
filtreres gjennom personlig forståelse” (42).  
 
Konsultasjonen mellom helsepersonell og pasient kan bli styrende for pasientens videre 
holdning til helsevesenet og deres atferd i forhold til egen helse (43). At 
kommunikasjon er svært viktig for pasientens oppfatning av behandlingen, viser også en 
undersøkelse som ble publisert i tidsskriftet Surgery. Studien viste at kirurger som 
snakker i en dominerende tone med pasientene, oftere blir saksøkt for feilbehandling. 

 23



Altså kan måten en helsearbeider fremfører et budskap på, være like viktig som selve 
budskapet (44). 
 
 
6.4 Sammenfatning 
 
Studiene som er utført med bakgrunn i å finne årsaker til klager mot helsevesen og 
helsepersonell, viser at i mange tilfeller er det sannsynlig at mangel på kommunikasjon 
mellom helsepersonell og pasient kan være bakgrunnen for mange anklager mot 
helsevesenet og helsepersonell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 Anklagens konsekvens for helsepersonellet 
 
Mange helsearbeideres personlighet preges av streng samvittighet, utrettelig 
arbeidsinnsats, behov for ros og kontrollerte følelser. Før i tiden var helsepersonell, og 
særlig leger, en autoritet – både i egne og andres øyne, og deres råd og anbefalinger 
måtte følges både på det individuelle og samfunnsmessige plan. I dag er helsearbeideren 
en samfunnsborger på lik linje med alle andre, og opplever i stadig større grad at deres 
råd og anbefalinger ikke følges opp. Trusler om vold, uthenging i massemedier og 
erstatningskrav er i dag i stadig større grad en del av mange helsearbeideres hverdag 
(45). 
 
 
7.1 Anklagens yrkesmessige konsekvenser for helsepersonell  
 
7.1.1 Innledning 
I klagesaker hvor det reises spørsmål om uforsvarlig virksomhet er Statens Helsetilsyn 
saksbehandler, og vil som oftest fatte vedtak som kan resultere i en advarsel på 
bakgrunn av innhentede sakkyndighetserklæringer. Til tross for at slike reaksjoner er 
ment som meningsytringer fra Statens Helsetilsyns side, hefter de ved helsearbeideren 
for all fremtid. Hvem som helst kan henvende seg til Helsetilsynet og få svar på om det 
tidligere har vært klagesaker mot en bestemt helsearbeider (46). 
 
Klagesaker mot helsepersonell kommer inn under lov om offentlighet i forvaltningen 
(offentlighetsloven) av 19. juni 1970 nr. 69. I henhold til lov om helseforetak 
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(helseforetaksloven) av 15. juni 2001 nr. 93 § 1 er lovens formål ”å bidra til å oppfylle 
de målsetninger som er nedfelt i spesialisthelsetjenesteloven § 1-1 og 
pasientrettighetsloven § 1-1”, og loven gjelder etter § 2 for regionale helseforetak og 
helseforetak. Regionale helseforetak er heleid av staten, mens helseforetak er heleid av 
regionalt helseforetak (47). Offentlighetsloven gjelder etter helseforetaksloven § 5 andre 
ledd for foretaks virksomhet. Statens Helsetilsyn mener at hvem som helst skal kunne få 
opplysninger om advarsler og klager mot navngitt helsepersonell.  
 
Helsepersonell er pålagt taushetsplikt etter helsepersonelloven kap. 5. I tillegg følger 
også taushetsplikt av lover tilknyttet arbeidssteder og arbeidsoppgaver, samt av 
forvaltningslovens alminnelige bestemmelser for alle som arbeider i offentlig 
forvaltning. Taushetsplikten omfatter etter helsepersonelloven § 21 ”folks legems- eller 
sykdomsforhold eller andre personlige forhold”. Siden taushetsplikten er innført ved 
lov, kan den også innskrenkes ved lov. En rekke lovbestemmelser gjør unntak for 
taushetsplikten, og forutsetningen etter helsepersonelloven § 23 nr.5 er at det er fastsatt i 
lov at taushetsplikt ikke skal gjelde.  Etter lovens § 23 nr. 4 foreligger det ikke 
taushetsplikt når ”tungtveiende private eller offentlige interesser gjør det rettmessig å gi 
opplysninger videre”. Dersom en helsearbeider blir stilt for retten på grunn av en 
anklage, vil han/hun etter helsepersonellovens bestemmelser i noen grad være løst fra 
sin taushetsplikt, slik han/hun får anledning til å forsvare seg. Kravet i § 23 nr.4 om at 
”tungtveiende private eller offentlige interesser” må være til stede, vil nok i et tilfelle 
der en helsearbeider stilles for retten være oppfylt. Bestemmelsen kan også ses i 
sammenheng med det kontradiktoriske prinsipp, som er et grunnleggende prinsipp 
innenfor både sivile saker og straffesaker, og innebærer blant annet at ingen skal kunne 
dømmes uten å ha fått anledning til å forsvare seg. Dette prinsippet er også nedfelt i Den 
Europeiske Menneskerettighetskonvensjon art. 6, som gir bestemmelser om retten til en 
rettferdig rettergang. 
 
Mange vil nok mene at i en tid der pasienters rettigheter står i sentrum, må det være en 
pasientrettighet å kunne få opplysninger om klager som er fremsatt mot helsepersonell, 
men tvilsomt er det nok at opplysninger om tidligere klager kan gi grunnlag for å 
vurdere helsepersonells kvalifikasjoner og kompetanse. Ingen helsearbeider vil gå 
gjennom en livslang karriere uten å gjøre feil, og hvilke feil som blir gjenstand for 
klager vil være tilfeldig. At en helsearbeider ikke står på Statens Helsetilsyns liste, er 
ingen garanti for at denne ikke har gjort feil. Legeforeningen mener at 
offentlighetsprinsippet hindrer helsepersonell å ha den samme retten til personvern og 
rettssikkerhet som andre borgere har. Offentlighetens og pasientenes interesser bør være 
ivaretatt i tilstrekkelig grad av at det gis innsyn i saker med reaksjoner av mer formell 
karakter (48). 
 
Blant befolkningen, og også blant helsepersonell, finnes det en tro om at det er bedre å 
gjøre mye enn å gjøre lite. Gjør man mye, oppfattes dette som positivt, men hvis man 
gjør lite, til tross for at dette er tilstrekkelig, kan man anklages for ikke å ha gjort sitt 
ytterste. Dette har ført til at helsepersonell av frykt for å bli anklaget i større og større 
grad foretar en rekke unødvendige undersøkelser for sikkerhets skyld, som kun bidrar til 
å gi pasientene og helsepersonellet en falsk trygghetsfølelse, og igjen som har bidratt til 
økte kostnader innen helsevesenet.  
 
I tillegg har det økende antall klagesaker mot helsepersonell de siste årene bidratt til at 
faglige flinke og kompetente helsearbeidere forsvinner fra sykehusene, og over i 
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privatpraksis, slik at sykehusene blir i mangel for nødvendig kompetanse. Mange 
helsearbeidere ønsker ikke lenger utføre sitt arbeid når risikoen for anklage og søksmål 
hele tiden lurer i bakgrunnen.  
 
Befolkningen manglende akseptering av at medisinen er risikofylt, og at man ikke kan 
kreve at medisin skal være feilfri, kan altså til slutt medføre at de beste helsearbeiderne 
velger å forlate det offentlige helsevesenet. Inntil alle forstår og aksepterer medisinenes 
grenser, kan denne uheldige utviklingen fortsette, slik at det til slutt vil resultere i 
dårligere helsetjenestetilbud for de som anklager – nemlig befolkningen (49). 
 
 
7.1.2 Rettslige sanksjoner mot helsepersonell 
 
Helsepersonells handlinger blir vurdert i forhold til om de innebærer brudd på 
helserettslig lovgivning, og helsepersonell kan bli gjort juridisk ansvarlig for sine 
handlinger. I tillegg kan helsepersonell bli stilt etisk ansvarlig ved at de har brutt 
yrkesetiske eller andre moralnormer innenfor helsevesenet, og de kan da utsettes for 
formelle eller uformell reaksjoner fra sin fagorganisasjon eller kollegaer.  
 
Forutsetningen for at helsepersonell skal kunne straffes, er at det er foretatt et brudd på 
et straffebud – altså at helsearbeideren har foretatt et straffbart forhold eller har unnlatt å 
foreta seg noe denne var pliktig til. Slike straffebud finnes i straffeloven av 22. mai 
1902 nr.10, og i tillegg finnes det særskilte straffebestemmelser i helselovgivningen. 
Helsepersonelloven § 67 gir en generell bestemmelse for brudd på selve 
helsepersonelloven og forskrifter gitt i medhold av loven. Forutsetningen for at det skal 
ilegges straff, er at helsearbeideren har handlet/ikke handlet forsettelig eller grovt 
uaktsomt.  
 
Helsepersonell har yrkesetiske regler som forplikter dem i forhold til pasientene, og 
deres handlinger eller unnlatelse av handlinger kan være brudd på disse reglene 
uavhengig av om det samtidig er begått et lovbrudd. Ved at helsepersonell stilles etisk 
til ansvar for sine handlinger, vil si at de kan få reaksjoner fra sin yrkesorganisasjon. 
Tilsynsmyndighetene kan kun gripe inn overfor brudd på yrkesetiske regler dersom det 
samtidig er begått et brudd på rettsregler. 
 
Helsepersonell er forventet å opptre i samsvar med krav som følger av lov, forskrift, 
interne regler og yrkesetiske retningslinjer. Dersom helsepersonellet som arbeidstakere 
bryter disse reglene, kan arbeidsgiverne gjøre bruk av arbeidsrettslige reaksjoner. 
Helsepersonell kan avskjediges, sies opp og møtes med verbale reaksjoner i form av 
advarsel og irettesettelse. Hvilken reaksjonstype som benyttes, er avhengig av hva det er 
hjemmel for i lov, arbeidsreglement og arbeidsavtale. Arbeidsrettslige reaksjoner kan 
iverksettes uansett om pasienten forholdet dreier seg om ønsker det eller ikke – 
arbeidsgiver står fritt til å bestemme.  
 
Profesjonsansvar fra tilsynsmyndighetene kan gis til helsepersonell dersom det 
foreligger brudd på lov eller forskrift, og dette bruddet er av en viss alvorlighet. 
Bestemmelsene om profesjonsansvar finnes i helsepersonelloven, og er som følger: 
tilbakekall av autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning (§ 57), begrensning av 
autorisasjon (§ 59), tap av retten til å rekvirere legemidler (§ 63), advarsel (§ 56) og 
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suspensjon av autorisasjon, lisens, spesialistgodkjenning og rekvireringsrett (§ 58 og § 
64). 
 
Den mest alvorlige reaksjon som kan gis en helsearbeider, er at denne fratas 
autorisasjonen til å arbeide som helsearbeider etter helsepersonellovens § 57. I henhold 
til lovforarbeidene skal denne bestemmelsen benyttes med varsomhet. Det stilles derfor 
strenge krav til tap av autorisasjon, og forutsetningen er at helsearbeideren er uskikket 
til å utøve yrket forsvarlig, eller har en atferd som er uforenlig med yrkesutøvelsen. 
Eksempel på at denne reaksjonen er benyttet overfor helsepersonell finnes i Rt. 1999 
s.619, der en lege ble fratatt sin autorisasjon på grunn av utuktig omgang med barn. Til 
tross for at handlingene hadde foregått på legens fritid, var de etter rettens mening så 
uforenelige med de etiske krav man må stille til en lege at han mistet sin autorisasjon 
(50). 
 
 
 
 
 
 
 
7.1.3          Sanksjoner fra Statens Helsetilsyn mot helsepersonell  
 
Tabell 7. Sanksjoner fra Statens Helsetilsyn mot helsepersonell i 2001 og 2002: 
 
Reaksjonstype/år 
 

 
2001 

 
2002 

Advarsel 38 50 
Tap av autorisasjon 36 40 
Begrensning av autorisasjon 1 7 
Tap av rekvireringsrett for legemidler 3 2 
Systemkritikk 19 5 
Politianmeldelse 7 14 
 
 
7.2 Anklagens psykiske konsekvenser for helsepersonell  
 
Helsepersonell arbeider innenfor et system der det finnes mange feilmarginer, og i en 
del  tilfeller kan oddsene for en suksessfull behandling være svært dårlige. I jusen stilles 
helt andre krav til sannsynlighetsovervekt enn innenfor medisin. Derfor vil 
helsepersonell, hvis de stilles for retten, dømmes av et system som ikke har tilstrekkelig 
kunnskap om hvorledes helsepleie foregår. I tillegg er helsepersonell opplært til å ta 
vare på mennesker, og i retten kan helsepersonell ikke alltid si det de ønsker, fordi de da 
ville kunne skade pasientene. Det å si den fulle sannheten kan ofte oppfattes negativt, i 
tillegg til at dette også kan provosere frem en reaksjon hos pasienten som kan resultere i 
psykisk skade. Hvor mye informasjon som skal meddeles pasienten er alltid en 
utfordring å avgjøre for helsepersonell, da for mye informasjon kan resultere i alvorlig 
depresjon hos pasienter. Helsearbeider og pasient stiller derfor på to helt ulike nivåer i 
retten. Pasienten kan si det denne ønsker i retten, mens helsearbeideren hele tiden må ta 
hensyn til hvilke psykiske konsekvenser dennes uttalelser kan få for pasienten. 
Taushetsplikten er ikke absolutt. Det vil si at en helsearbeider har anledning til å 
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forsvare seg, men vil likevel være underlagt visse begrensninger på grunn av 
taushetsplikten. 
 
Hver dag i en helsearbeiders liv er en utfordring. Man er alltid i tvil om alt er gjort 
riktig, og om ens konklusjoner er riktige. Denne usikkerheten forekommer i større grad 
nå enn tidligere, fordi man alltid må være forberedt på at pasienter kan være utilfredse 
med behandlingen. På enhver medisinsk arbeidsplass må helsepersonell regne med å få 
en anklage rettet mot seg – ingen er lenger skånet. Pasienter har mer kunnskap og stiller 
høyere krav enn før i tiden, og dersom sykdom dukker opp, er helsearbeideren den 
første som bebreides. Det er derfor svært viktig at pasienter er åpne om sine plager, 
fordi jo mer informasjon helsearbeideren har å basere sin diagnose på, jo mer riktig 
behandling vil pasienten motta.  
 
Når anklagen er et faktum, vil hver dag frem til rettsavgjørelsen er endelig være svært 
vanskelig. Man befinner seg i en fremmed situasjon der man ikke får sagt det man 
ønsker, i tillegg til at det føles svært belastende at det blir sådd tvil om ens kunnskap og 
yrkesutøvelse. En følelse av å være anklaget fra alle kanter – fra seg selv, kollegaer, det 
offentlige, pasienter, pårørende og i tillegg pressen – gjør at en føler seg ensom. 
Kollegaer er ofte redd for å uttale seg av redsel for selv å anklages og henges ut i 
pressen. I tillegg er man redd for pressens ofte kyniske vis å fremstille saker på.  
En anklage vil ha stor innflytelse på en helsearbeiders liv, og vil påvirke både privat- og 
yrkeslivet. Den kan forstyrre nattesøvn og omgang med familie og venner, og i tillegg 
vil den ha yrkesmessige konsekvenser som kan påvirke evnen til kritisk vurdering, 
behandlingen av andre pasienter og ens omgang med kollegaer. De aller fleste 
helsearbeidere forsøker hele tiden å gjøre sitt beste når de behandler sine pasienter, og 
en anklage vil derfor medføre at man føler seg svært urettferdig behandlet. Denne 
følelsen kan forsterkes fordi man ikke har anledning til å uttrykke seg som man ønsker, 
slik at man kan fortelle sin side av saken.  
 
Når en helsearbeider blir anklaget, forsvarer denne i realiteten alle Norges 
helsearbeidere. Anklagede helsearbeidere frykter ofte utfallet av klagesaker, fordi 
rettsavgjørelser kan danne uheldige mønstre for senere klagesaker. Hadde 
helsearbeidere reagert slik som normalreaksjonen ellers i samfunnet ville vært ved 
tilsvarende situasjoner, kunne dette hatt alvorlige konsekvenser for helsevesenet i Norge 
(51). 
 
  
7.3 Legekårsundersøkelsen 
 
7.3.1          Innledning 
 
Legerollen har endret seg betydelig de siste årene, både med hensyn til hvorledes leger 
oppfattes av andre, og hvorledes legene selv oppfatter sitt yrke. Tiden der legene var 
ufeilbarlige, og pasientene mottok behandling uten å stille spørsmål om legenes 
kompetanse er over. I dag stilles det strenge krav til legers yrkesutøvelse og 
ufeilbarlighet, samtidig som det også stilles krav til produksjon, effektivitet og 
økonomiske innsparinger. Siden disse kravene ofte er motstridende, fører de i mange 
tilfeller til arbeidsmessig belastning for leger.  
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Legekårsundersøkelsen ble satt i gang i 1993 av Den Norske Legeforening. Studien 
hadde som mål å kartlegge helsepersonells (hovedsakelig legers) arbeids- og levekår. 
Spørreskjemaer ble sendt til samtlige av Norges yrkesaktive leger ( i underkant av 
10.000).  
I studien svarte leger på spørsmål om personlige egenskaper, egen sykeatferd, 
holdninger og erfaringer i arbeidet. Legekårsundersøkelsen pågår fremdeles i dag, og 
oppdateres stadig slik at det hele tiden er mulig å følge med på tendenser i utviklingen 
av helsepersonells yrkestilfredshet. 
 
 
7.3.2          Resultater av legekårsundersøkelsen 
 
Det ble i alt stilt 2429 spørsmål i undersøkelsen. Disse er kun noen av de spørsmålene 
som kan bidra til å belyse legers oppfatning av sin yrkesrolle, både i 1993 da studien ble 
satt i gang, og ved senere undersøkelser foretatt til sammenligning. 
 
Legekårsundersøkelsen søkte blant annet å finne svar på om det var balanse mellom de 
krav og belastninger som arbeidet representerte, og de muligheter til mestring og 
autonomi som arbeidet ga. Det ble stilt flere spørsmål vedrørende legers opplevelse av 
kontroll over egen arbeidssituasjon, og disse resultatene ble så sammenlignet med 
lignende tall hos andre akademikere og andre arbeidstagere generelt. 
Tabell 8. I hvilken grad kan du selv bestemme ditt arbeidstempo? 
 
Yrkesgruppe 
 

 
I høy grad %

 
I noen grad 
% 

 
I liten grad 
% 

 
Antall 

Leger  21 52 27 2606 
Akademikere 57 33 10 139 
Alle arbeidstagere 51 33 16 2394 
 
Tabell 9. I hvilken grad kan du vanligvis bestemme eller planlegge rekkefølgen av dine 
arbeidsoppgaver? 
 
Yrkesgruppe 
 

 
I høy grad %

 
I noen grad 
% 

 
I liten grad 
% 

 
Antall 

Leger  26 49 26 2533 
Akademikere 54 37 9 140 
Alle arbeidstagere 46 33 21 2265 
 
I legekårsundersøkelsen ble det konkludert med at leger opplever mindre kontroll over 
egen arbeidssituasjon enn den gjennomsnittlige yrkesaktive nordmann, og at mangelen 
på autonomi i hovedsak var tilknyttet organiseringen av arbeidet (52). 
 
Kravet til pasientmedbestemmelse har økt de siste årene, og særlig med vedtagelsen av 
pasientrettighetsloven. Økte forventninger til hva leger kan og skal hjelpe pasienter 
med, kan resultere i krav om ytelser som det ikke alltid er grunnlag for å anbefale. 
Kvaliteten på behandlingen er avhengig av legenes trivsel. God kontakt med pasientene, 
meningsfylt arbeid og autonomi er viktige momenter for legers yrkestilfredshet.  
 
Tabell 10. Spørsmål stilt i legekårsundersøkelsen med hensyn til legers yrkestrivsel: 
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                                Fordeling % 
 

Urealistiske forventninger 
fra pasienter (1993) 

Ofte 
30,4 

Iblant 
55,1 

Sjelden 
14,4 

 

Urealistiske forventninger 
fra pasienter (2000) 

Ofte 
17,6 

Iblant 
67,7 

Sjelden  
14,7 

 

Stresset pga. forventninger 
om hjelp med ikke-
medisinske problemer 
(1993) 

Mye  
12,7 

En del 
21,9 

Litt 
35,6 

Ikke noe 
29,8 

Pyntet på sannhet i 
legeerklæring (1993) 

Ofte  
1,1 

Iblant 
12,8 

Sjelden 
34,8 

Aldri 
51,3 

Pyntet på sannhet i 
legeerklæring (2000) 

Ofte 
0,6 

Iblant 
10,3 

Sjelden 
34,3 

Aldri 
54,9 

Gått på jobb, ville ha 
sykmeldt pasient i samme 
situasjon (1993) 

Ja 
85,6 

Nei 
14,4 

  

Gått på jobb, ville ha 
sykmeldt pasient i samme 
situasjon (2000) 

Ofte 
3,9 

Iblant 
51,8 

Sjelden 
37,9 

Aldri 
6,4 

 
I tillegg til disse spørsmålene, viste også undersøkelser at over halvparten av legene ofte 
eller iblant tilla pasientenes ønsker større vekt enn sitt eget medisinske skjønn. Av disse 
mente hele 13 prosent at dersom de føyde seg etter pasientens ønsker, ville dette 
redusere faren for klagesaker (53). 
 
Krav til arbeidet representerer vanligvis ikke noe belastning dersom det samtidig finnes 
en høy grad av autonomi. Kontroll over egen arbeidssituasjon er viktig fordi det styrker 
den enkeltes selvfølelse i forhold til arbeidet, samt at det også kan dempe de negative 
effektene arbeidets krav representerer. Når ansatte har liten grad av autonomi, har 
undersøkelser vist at de har høyere nivå av stresshormoner, høyere mental belastning, 
større forekomst av hjertesykdommer og høyere sykefravær. Redusert autonomi, 
utilfredshet blant pasientene og frykt for anklager, bidrar i dag til at leger i større grad 
opplever sitt arbeid som mindre meningsfylt enn tidligere, og at mange leger ikke ville 
valgt legeyrket dersom de kunne velge igjen (54).  
 
 
7.4 Sammenfatning 
 
Som konklusjon på spørsmålet om hvilke konsekvenser en anklage vil ha for en 
helsearbeider, kan følgende undersøkelse belyse helsearbeideres yrkestilfredshet. 
I 1996 ble det gjennomført en spørreskjemaundersøkelse blant 664 leger med 
sykehusbasert spesialistgodkjenning. Undersøkelsens resultater viste at svært mange 
leger ikke er tilfredse med sitt yrkesvalg og yrkessituasjon. Blant spesialister i 
sykehusbaserte yrker, opplevde nesten halvparten en meget stor arbeidsbelastning, og så 
mange som hver tredje lege ville ikke anbefale legeyrket til sine barn eller barnebarn 
(55). 
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8 Forholdet mellom helsearbeider og pasient 
 
I helsevesenet har ikke alltid kunden rett i den forstand at pasientens ønsker alltid skal 
innfris, men pasienten har rett til hjelp, medvirkning og informasjon, og disse og flere 
pasientrettigheter er samlet i lovgivningen. Disse formelle rettighetene er et godt 
utgangspunkt, men langt fra tilstrekkelig for et tilfredsstillende helsearbeider-
pasientforhold.  
 
 
8.1 Helsearbeider-pasientforholdets rettslige natur 
 
En forvaltningsrettslig innfallsvinkel benyttes i forholdet mellom pasienten og 
helsevesenet, mens et avtalerettslig utgangspunkt er anvendelig mellom den enkelte 
pasient og helsearbeider.  
 
Når helsearbeider-pasientforholdet ses ut fra et kontraktsrettlig utgangspunkt, blir 
samtykket en kontraktsforutsetning. Krav om samtykke har bakgrunn i et krav om at 
pasientens autonomi må ivaretas, i tillegg til at pasienten skal være kjent med eventuelle 
risikoer ved behandlingen (informert samtykke). Det ligger i dette kontraktsforholdet en 
begrensning i friheten til å utforme avtalen, men hovedregelen er likevel at 
behandlingen ikke kan gis en annen utforming enn den helsearbeideren og pasienten blir 
enige om. Helsearbeider-pasientforholdet sett ut fra et kontraktsrettslig utgangspunkt 
har bakgrunn i hensynet til at de preseptoriske regler til vern for den svake part må 
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etterleves, at kontrakter er bindende for begge parter, og at misligholdbeføyelser kan 
gjøres gjeldende. Særlig viktig er lojalitetskravene som gjelder der det er et gjensidig 
tillitsforhold mellom partene. Forholdet mellom helsearbeider og pasient er ikke noe 
alminnelig kontraktsforhold, og kontraktens innhold kan ikke finnes ved tolkning av 
den enkelte behandlingskontrakt. Forholdet mellom helsearbeider og pasient er i 
vesentlig grad regulert av objektive normer, kutymer, sedvaner og skikk og bruk som 
helsearbeidere er berettiget og forpliktet til å følge. Videre er det en alminnelig 
oppfatning om at helsepersonells erstatningsrettslige ansvar vil være et alminnelig 
culpaansvar, og ikke et kontraktsansvar.  
 
Krav til et gyldig samtykke er en forutsetning for at en gyldig avtale skal kunne 
foreligge. De samme kravene til gyldighet gjelder i et helsearbeider-pasientforhold som 
ellers i avtaleretten – samtykket skal være frivillig og gitt av en myndig person. At en 
avtale er gyldig, vil innenfor avtaleretten si at partene er bundet. Den viktigste 
rettsvirkningen av en bindende avtale vil være at den skal oppfylles av begge parter, og 
at den som eventuelt ikke oppfyller, må erstatte den positive kontraktsinteressen. Et 
helsearbeider-pasientforhold vil i utgangspunktet kun være bindende for pasienten på to 
områder: Hvis pasienten frivillig har samtykket til behandling der informasjon 
vedrørende mulig risiko har blitt gitt, kan denne ikke senere kreve sanksjoner mot 
helsearbeideren dersom helsearbeideren har holdt seg innenfor de rammer som avtalen 
trekker opp. I tillegg vil pasienten være ansvarlig for betaling. Utover disse to 
forholdene, vil ikke pasienten være bundet av avtalen. Eneste rettsvirkningen av at et 
samtykke er ugyldig, er at helsearbeideren kan holdes ansvarlig. Et samtykke kan alltid 
trekkes tilbake fra pasientens side. 
 
Innholdsmessig vil heller ikke helsearbeider-pasientavtalen kunne beskrives som en 
vanlig gjensidig bebyrdende avtale. Det er begrenset hva pasienten kan velge og få 
utført, eller å inngå avtale om. Det finnes ofte kun ett alternativ til behandling, som 
pasienten kan godta eller avslå. Videre har pasienter i liten utstrekning mulighet til fritt 
å velge hvilken helsearbeider de ønsker skal utføre behandlingen. Med disse forholdene 
så er det svært lite igjen som kan bidra til å kalle forholdet mellom helsearbeider og 
pasient for et kontraktsforhold på pasientens side. 
 
Helsearbeideren blir derimot i større utstrekning bundet av sitt samtykke til å behandle 
pasienten. Helsearbeideren er bundet av lovbestemte, straffesanksjonerte plikter som 
ikke kan avtales bort, og som ikke er en del av avtalen med pasienten, men er del av 
vanlige arbeidsrettslige regler som gjelder for alle arbeidstagere i Norge. Pasientene står 
først og fremst i et rettslig forhold til de kommunale helsetjenestene og de statlige 
helseforetakene, og dette forholdet reguleres av helselovgivningen og i noen grad 
forvaltningsloven. Lovgivningen gir pasienter en rekke rettigheter overfor helsevesenet, 
og pålegger helsevesenet og den enkelte helsearbeider en rekke plikter. 
 
Med dette kan det vel heller være mer naturlig å betrakte forholdet mellom 
helsearbeider og pasient som et forhold som holdes utenfor kontraktsretten, da forholdet 
har få likhetstrekk med kravene til alminnelige kontraktsforhold (56). 
 
 
8.2 Helsearbeider og pasient utenfor det juridiske forholdet 
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Helsepersonellets oppgaver begrenser seg ikke til å forklare årsaker til og konsekvenser 
av symptomer og sykdommer, men krever også at hver enkelt helsearbeider har ønske 
og evne til  å forstå pasientens opplevelse av sykdommen og dens betydning i 
pasientens liv (57). 
 
I primærhelsetjenesten danner konsultasjonen grunnlaget for møtet mellom 
helsepersonell og pasient, og er derfor svært viktig for riktig diagnose og behandling. 
Forholdet mellom helsearbeider og pasient er sensitivt og sårbart, og preget av ubalanse 
mellom makt og avhengighet. Pasientens møte med helsepersonell kan derfor være 
avgjørende for hvorledes pasienten senere vil forholde seg til helsevesenet, samt dennes 
senere atferd i forhold til egen helse.  
 
Kombinasjonen av økt informasjonsteknologi og økende bevissthet i befolkningen 
vedrørende deres rettigheter har ført til mer krevende pasienter og større utfordringer for 
helsepersonellet. Informerte pasienter er både en fordel og en ulempe. Undersøkelser 
har vist at økt pasientkunnskap har liten innvirkning på tilfredshet med konsultasjonene. 
Informasjonen kan bidra til at pasientene er skeptiske til behandlingsmetoder som ikke 
samsvarer med den informasjonen de på egen hånd har skaffet seg. Stadig mer 
informasjon er i dag tilgjengelig for pasienter, og da særlig gjennom internet. Ikke all 
denne informasjonen er like riktig eller viktig, fordi alle kan legge ut informasjon på 
internet, uten at denne er gjenstand for tilstrekkelig kvalitetskontroll. Mange av 
pasientene mangler kunnskap nok til å tolke informasjonen og sette den i riktig 
sammenheng. Denne oppgaven ble tidligere ivaretatt av helsepersonell. I dag  oppleves 
”feilinformerte” pasienter  i økende grad som en grunn til vanskeligere konsultasjoner 
(58). 
 
En dansk undersøkelse viser at ikke alle pasienter er like godt informerte, og at de i 
mange tilfeller har store vanskeligheter med å forstå hva helsepersonell mener når de 
bruker medisinske ord og uttrykk. Undersøkelsen bidrar til å vise at kommunikasjon 
mellom helsepersonell og pasienter er bakgrunn for mye misforståelser og misnøye – i 
like stor grad i Norge som i Danmark (59). Undersøkelsen bekrefter også det som 
tidligere er bevist i norske undersøkelser – nemlig at pasienter har problemer med å 
forholde seg til detaljert informasjon. I mange tilfeller vil også pasientenes behov for å 
motta individualisert informasjon kollidere med krav som stilles til helsepersonell om å 
gi saklig, korrekt og dekkende informasjon (60). 
 
 
8.3 Sammenfatning 
 
Forholdet mellom helsearbeider og pasient er regulert både av rettsregler og andre 
ulovfestede regler, som er vel så viktige som rettsreglene. Lovgivningen gir pasientene 
rettigheter overfor helsevesenet og helsepersonell, mens den i hovedsak pålegger 
helsevesenet og helsepersonell plikter overfor pasienten. En helsearbeider er for 
eksempel bundet av sitt samtykke, mens en pasient når som helst har anledning til å 
trekke tilbake sitt samtykke.  
 
Konsultasjonen er kanskje en av de viktigste grunnlagene i forholdet mellom 
helsepersonell og pasient, fordi den danner utgangspunktet for de fleste diagnoser. 
Mange klager rettet mot helsepersonell har bakgrunn i kommunikasjonssvikt. Det er 
derfor særlig viktig at det blir lagt stor vekt på kommunikasjon, slik at helsepersonell 
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klarer å oppfatte pasientenes budskap, og at pasientene klarer å formidle det de har på 
hjertet. Større fokus på kommunikasjon kunne kanskje bidra til å redusere antall 
misfornøyde pasienter, og dermed antall klagesaker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 Massemedienes innflytelse på helsepersonell og helsevesen 
 
9.1 Innledning 
 
Data fra legekårsundersøkelsen avdekker at norske leger er misfornøyde med 
massemedienes omtale av både medisin og helsepersonell.  
 
I en undersøkelse av forskeres vurdering av forskningsjournalistikken, mente halvparten 
av forskerne at ”journalisters arbeid skjemmes av sensasjonshunger”. 45 prosent av dem 
mente også at journalister har for dårlig bakgrunnskunnskap for å uttale seg om 
helsestoff (61). 
 
Medienes interesse for feilbehandling har medført en usikkerhet blant helsepersonell, og 
at det derfor blir foretatt unødvendige mange undersøkelser innen helsevesenet for 
sikkerhets skyld. Helsepersonell mener at pressen har liten forståelse for at det må 
utvises klinisk skjønn, at ufeilbarlig medisin ikke finnes, og at beslutningsvegring innen 
helsevesenet etter hvert vil få økonomiske konsekvenser (62). 
 
Helsepersonells frykt for feilbehandling har blitt en viktig faktor bak helsekøene i 
Norge. Undersøkelser viser at mellom 20 og 40 prosent av alle akuttinnleggelser på 
norske sykehus aldri burde vært foretatt. Det er stadig flere helsearbeidere som ikke 
stoler på vanlige diagnoser og behandling, men i stedet sender pasientene til ekstra 
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blodprøver, testing, spesialistundersøkelser og ofte unødvendige sykehusinnleggelser. 
Frykten helsepersonell har for å feile, blir i mange tilfeller forsterket av den stadig 
økende negative omtalen av helsepersonell i media, samt redselen for klager og 
erstatningssøksmål (63). 
 
Massemediene spiller en todelt rolle i forhold til spørsmål vedrørende uhell i 
helsevesenet ved at de dels tar opp saker for pasientene, og dels ved at de belyser de 
tilfeller som blir behandlet av tilsynsmyndighetene og rettsvesenet når helsepersonell 
blir stilt til ansvar for sine handlinger. I saker som ikke gjelder enkeltpasienter, gir 
offentlighetsloven hjemmel for media til å gjøre seg kjent med dokumenter som angår 
helsevesenets virksomhet, og derfor en mulighet til å avdekke uforsvarlig eller ulovlig 
helsevirksomhet.  
 
For den enkelte pasient er media et virkemiddel for å fremme sin sak, mens 
helsepersonell og helsevesen opplever medias stadig økende fokus på deres virksomhet 
som belastende og urettferdig. Sakene som blir tatt opp, blir ofte ufullstendig belyst, og 
det fokuseres lite på at medisin er en disiplin der alle beslutninger blir tatt vel vitende 
om at de utgjør en risiko.  
Dermed kan media bidra til å skape et skjevt inntrykk av de tjenestene helsevesenet 
tilbyr  befolkningen. I tillegg vil den psykologiske belastningen og reaksjonene fra 
samfunnet og kollegaer oppleves vel så vanskelig for helsepersonellet som de 
strafferettslige reaksjonene en helsearbeider kan få rettet mot seg (64). 
 
9.2 Helsepersonells oppfatninger av massemediene 
 
Tabell 11. Legers oppfatning av massemedienes omtale av helsespørsmål og av legene 
som yrkesgruppe: 
 
Type helsespørsmål 
 

 
Bra (%) 

 
Både – og (%) 

 
Dårlig (%) 

Fagmedisinske spørsmål 4,8 57 38,2 
Helsepolitiske spørsmål 5,1 68,9 5,9 
Legene som yrkesgruppe 1,7 30,7 67,7 
 
Resultatene viste at kun et mindretall av legene var fornøyde med massemedienes 
omtale av medisin, helsepolitikk og av legene som yrkesgruppe. Undersøkelsen 
inneholdt ikke opplysninger om hva misnøyen konkret dreide seg om, men på grunnlag 
av andre rapporter ble det antatt at mye av misnøyen var tilknyttet legenes opplevelse av 
mangel på nyanser, ensidighet, tendens mot stereotyper og personfokusering (65). 
 
 
9.3 Høyesterettsdom Rt. 1994 s. 348 
 
Saken gjaldt et krav om erstatning og oppreisning på grunn av ærekrenkende omtale i en 
reportasjeserie i en avis om virksomheten til en spesialist i plastisk kirurgi.  Avisen 
hadde flere sterkt kritiske reportasjer om hans virksomhet, der den benyttet store 
overskrifter, meget kraftig ordbruk og store fargebilder. I senere reportasjer ble 
misfornøyde pasienter oppfordret til å klage til fylkeslegen og saksøke legen. Det ble 
opplyst at Helsedirektoratet ville iverksette granskning av legens praksis, og det ble 
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antydet at legen kunne komme til å miste sin lisens. Videre ble det reist spørsmål om 
politietterforskning. 
 
Etter avisreportasjene klaget flere av legens pasienter til fylkeslegen, som sendte 
klagene videre til Helsedirektoratet. Direktoratet kom frem til at det ikke forelå 
grunnlag for kritikk av legens behandling av pasientene. Etter avisomtalene fikk legen 
færre nye pasienter, og kom derfor i økonomiske vanskeligheter. Dette resulterte i at 
han måtte legge ned sin praksis, og fikk siden kun vikariater og annet mer kortvarig og 
tilfeldig arbeid som lege.  
 
Retten konkluderte med at beskyldningene som kom frem i reportasjeserien ikke var 
bevist, samt at de i tillegg var rettsstridige. Reportasjeserien var videre årsak til et meget 
betydelig økonomisk tap for legen, i tillegg til skade av ikke-økonomisk art. Avisen 
måtte ha vært klar over at kommersiell kosmetisk kirurgi er en bransje som er meget 
ømfintlig for alt som kan undergrave pasienters tillit til legen. Videre hadde 
reportasjeserien konsekvenser for legen yrkesmessig. Legen hadde etter dette store 
problemer med å finne passende arbeid.  
 
Legen ble tilkjent erstatning for lidt skade, tap i fremtidige erverv, og saksomkostninger 
for alle instanser.  
 
Dommen belyser et stadig mer aktuelt tema innenfor helsevesenet, nemlig 
helsepersonells frykt for å bli trukket frem i pressen, og hvilke konsekvenser dette da 
eventuelt kan få for dem. Mange helsearbeidere lever i en konstant frykt for å gjøre feil, 
bli anklaget, og dermed trukket frem i media. De er skeptiske til pressens måte å 
presentere saker på, der formålet ofte kan synes å være og stille helsepersonell og 
helsevesenet i et dårlig lys. I tillegg kommer det sjelden frem av artikler hvor viktig det 
er å legge vekt på at medisin ikke er ufeilbarlig. Artiklene i mange tilfeller skrevet av 
personer som ikke har nok medisinsk kunnskap til å uttale seg på alle områder innenfor 
medisin. Som oftest vil artiklene også være vinklet fra pasientens side, slik at 
helsearbeideren ikke får anledning til å uttale seg – både fordi denne ikke blir gitt 
muligheten til det, men også fordi helsepersonell er underlagt taushetsplikt (66), (67). 
Helsepersonell er unntatt fra absolutt taushetsplikt ved rettsstridig angrep, men er 
likevel fremdeles begrenset av alminnelig taushetsplikt. 
 
Tidligere undersøkelser har vist at nesten fire at ti leger er misfornøyde med 
massemedienes omtale av medisinske spørsmål, og nesten syv av ti med den omtalen 
legene har som yrkesgruppe. Fire av ti leger mener at mediene påvirker forholdet 
mellom pasienten og legen på en negativ måte (68). Innen legestanden er det en 
oppfatning om at helsepersonells arbeid er gjenstand for mye negativ omtale i 
massemediene, og at pressen generelt tar for lite hensyn til personvern i saker som 
gjelder helsepersonell (69). Denne oppfatningen av pressen og frykten for å bli omtalt i 
pressen, har ført til en usikkerhet blant helsepersonell som ikke tidligere fantes, og kan 
nok igjen ha medført at langt færre helsearbeidere i dag er tilfredse med sin 
arbeidssituasjon og sitt yrke enn tidligere, og derfor igjen vil kvie seg for å anbefale sine 
barn og barnebarn en yrkeskarriere innenfor helsevesenet. 
 
  
9.4 Massemedienes innflytelse på pasientenes forhold til helsepersonell og      
      helsevesen 
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I løpet av de siste årene har pressen stadig rettet kritisk søkelys mot mangler og feil som 
begås i helsevesenet.  
 
Pasientenes sikkerhet for at de får forsvarlig behandling må bygge på tillit til at 
helsepersonell gjør sitt arbeid på en god måte. Opplysninger om tidligere advarsler og 
klager kan ikke bidra til å gi pasientene slik trygghet. Det går sjelden en dag uten at 
helsespørsmål blir behandlet i massemediene. Det er selvfølgelig svært viktig med 
offentlig oppmerksomhet omkring kvaliteten på helsetjenestene, men massemediene må 
samtidig være forsiktige med å skape skepsis blant befolkningen for kvaliteten på 
helsetjenester.  
 
Når en til stadighet blir konfrontert med alle manglene og feilene i helsevesenet, uten at 
det samtidig fokuseres på de positive sidene, kan dette bidra til å skape skepsis til 
helsevesenet i Norge. Artikler som hevder at leger ikke oppdaterer kunnskapen sin 
(”Leger henger ikke med”, Marianne Kvamme Amengual, 23.11.01, P4), at lege ikke 
oppdaget kreftsvulst (”Fikk 1.3 millioner etter feildiagnose”, Per Egil Hegge, 1. 
november 2003, Aftenposten), at ”2000 dør av feilbehandling på sykehus” ( 6.2.04, 
Aftenbladet), og at ”pasientenes sikkerhet er truet” (Anne Hafstad, 8.12.99, 
Aftenposten), bidrar ikke til at pasientene får større tillit til helsevesenet. 
 
I utgangspunktet er mange pasienter allerede redde for å oppsøke helsevesenet, og noen 
har nok kviet seg en stund før de velger å søke hjelp. Forholdet mellom helsepersonell 
og pasient er ofte sensitivt, og massemedienes omtale av helsestoff kan i mange tilfeller 
bidra til at et allerede sårbart forhold blir ytterligere svekket. 
 
 
9.5 Sammenfatning 
 
Ved å fokusere på den enkelte helsearbeider fremfor systemfeil kan fremstillingen lett 
bli veldig ensidig, og dette kan resultere i at viktige perspektiver ikke berøres. Det er 
viktig å belyse at feilbehandling innen helsevesenet alltid vil forekomme, og at medisin 
er en ikke-eksakt disiplin, der alle beslutningene blir tatt under ulike grader av 
usikkerhet. Dersom pressen kun interesserer seg for saker om feilbehandling, og uten å 
informere om risikoene, vil det ikke være et problem å finne stoff om dette, til tross for 
at disse sakene kun utgjør en promille av alle saker i helsevesenet. Massemedienes 
overdrevne fokus på uhell innenfor helsevesenet har i mange tilfeller bidratt til å belyse 
viktige spørsmål, men det har også bidratt til at mange helsearbeidere lar sin 
yrkesutøvelse påvirkes av frykten for å henges ut i massemediene, og at pasienter har 
mindre tillit til helsepersonell og helsevesenet enn tidligere. 
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10 Rettsvesenets rolle 
 
10.1 Innledning 
 
Rettsvesenets og forvaltningens hovedformål er å skape rettssikkerhet. Dette er en 
betegnelse for en rekke krav som blant annet stilles til rettsvesenet for at saker skal 
behandles på en mest mulig betryggende måte og gi et mest mulig rettferdig resultat.  
 
Rettsvesenets rolle er relativt ung i helsevesenet. Først i 1980-årene ble det fokusert på 
pasientrettigheter, og siden har resten av helsevesenet også blitt gjenstand for en 
gjennomgående lovregulering på alle områder – hovedsakelig med fokus på pasienters 
rettigheter. Dagens helsepersonellov fokuserer også nesten kun på pasienters rettigheter 
og helsepersonells plikter. Den tidligere legeloven inneholdt derimot bestemmelser både 
om legers rettigheter og plikter, og det var omtrent like mange rettigheter som plikter 
(70). Med den nye helselovgivningen har helsepersonells rettigheter som arbeidstakere 
blitt innskrenket. Legelovens tidligere bestemmelser om autonomi finnes ikke lenger, 
slik at helsepersonell i stor grad føler at de har mistet kontroll over egen 
arbeidssituasjon. 
 
  
10.2 Blir helsepersonells rettssikkerhet bevart av helselovgivningen? 
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Helsepersonells yrkesutøvelse reguleres hovedsakelig av helsepersonelloven. Lovens 
hovedformål er i henhold til § 1 ”å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i 
helsetjenesten samt tillit til helsepersonell og helsetjeneste”. Ved at loven benytter 
begrepet ”helsepersonell” i stedet for lege, sykepleier, osv. omfatter dette alle som yter 
helsehjelp. Formålet med begrepet er at det for pasientene med dette er blitt mulig å 
ansvarliggjøre den som foretar de enkelte handlinger eller unnlatelser. Når ansvaret med 
dette knyttes til de faktiske handlinger uavhengig av profesjonstilknytning og 
autorisasjon, kan kvaliteten innen helsevesenet sikres. Tilsynsmyndighetene har dermed 
ansvaret for å følge opp både autorisert og ikke-autorisert helsepersonell, og de skal gi 
tilbakemeldinger og veiledninger slik at helsepersonell kan innrette sin yrkesutøvelse i 
samsvar med lovgivningen – altså til pasientenes beste (71). 
 
 
10.3 Statens helsepersonellnemnd 
 
Statens Helsepersonellnemnd ble opprettet i medhold av helserpersonelloven § 68, og er 
begrunnet i hensynet til helsepersonells rettssikkerhet ved inngripende vedtak. 
Bestemmelsen gjelder i lik grad for alle helsepersonellgrupper, og innebærer en 
forvaltningsmessig klageadgang for visse reaksjonsformer der den enkelte helsearbeider 
skal kunne ha tillit til at reaksjonssystemet gir dem en objektiv og uavhengig 
saksbehandling.  
 
Statens Helsepersonellnemnd avlaster domstolene ved å redusere antall rettssaker mot 
helsepersonell. Nemndens praksis kan også ha betydning for Helsetilsynets 
beslutninger, fordi avgjørelsene kan skape et mønster for hvorledes lignende saker skal 
håndteres av Helsetilsynet.  
 
Pasienter er avskåret fra å benytte Statens Helsepersonellnemd som klageinstans, fordi 
nemnden er opprettet med formål om  beskytte helsepersonells rettssikkerhet. 
Helsepersonell kan imidlertid påklage avgjørelser om advarsel og tilbakekall til 
nemnden (72).  
 
 
10.4 Den Norske Legeforenings fond for rettshjelpsordningen for leger 
 
Formålet med fondet er å bidra til legers rettssikkerhet under sin yrkesutøvelse. Fondet 
skal bidra med økonomisk støtte til ekstern juridisk bistand i de tilfeller der ikke slik 
bistand kan ytes av foreningens egne organer. Ordningen omfatter alle medlemmer av 
Den Norske Legeforening, og gis til de som er ansatt i stillinger som krever medisinsk 
utdannelse eller som på annen måte har tilknytning til helsesektoren.  
 
Medlemmer kan søke om bistand i følgende tilfeller: 
- Ved behandling av administrative reaksjoner fra Statens Helsetilsyn og Statens  
      Helsepersonellnemnd. 
- Når det er oppstått spørsmål om suspensjon eller tilbakekall av legens autorisasjon, 

lisens eller spesialistgodkjenning. 
- Ved mistanke om overtredelse av helsepersonelloven som kan medføre 

straffereaksjoner. 
- Ved grovt usaklig omtale av leger i media og andre ærekrenkelser som kan gi 

grunnlag for krav om straff, mortifikasjon eller oppreisning. 
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Dette er kun noen av de momentene som kan gi grunnlag for å søke bistand. Økonomisk 
bistand kan omfatte rettsgebyr, sakkyndige og vitner. Dersom en sak av prinsipiell 
interesse skal føres for domstolene, kan økonomisk bistand også omfatte 
saksomkostninger.  
 
Den Norske Legeforenings fond for rettshjelpsordningen for leger ble satt i verk i 1995, 
og viser at tiltak for å bevare helsepersonells rettssikkerhet i stadig større grad har blitt 
en nødvendighet. Ordningen belyser de momentene som er diskutert i teksten – nemlig 
at helsepersonells rettssikkerhet ikke ivaretas i den grad som er nødvendig av den 
norske lovgivningen og av organer opprettet i henhold av den norske lovgivningen, slik 
at Den Norske Legeforening har funnet det nødvendig å opprette en egen ordning som 
har som oppgave å bevare helsepersonells rettigheter (73).  
 
 
10.5 Offentlighet og personvern 
 
Et annet forhold som har betydning for helsepersonells rettssikkerhet er 
offentlighetsprinsippet. Dette er et forvaltningsrettslig prinsipp, som går ut på at 
forvaltningens saksdokumenter i henhold til lov om offentlighet i forvaltningen 
(offentlighetsloven) av 19. juni 1970 nr.69 § 2 er offentlige så langt det ikke er gjort 
unntak i lov eller i medhold av lov. Den som ønsker det skal kunne gjøre seg kjent med 
det offentlige innholdet av dokumenter i en bestemt sak. Offentlighetsprinsippet gjelder 
all virksomhet som drives av organer for stat og kommune (74). 
 
I henhold til offentlighetsprinsippet er hvem som helst berettiget til å få opplysninger 
om advarsler og klager mot navngitt helsepersonell. Lov om behandling av 
personopplysninger av 14. april 2000 nr. 31, tar sikte på å beskytte mot at personvernet 
blir krenket gjennom behandling av personlige opplysninger. Til tross for at lovens § 6 
sier at loven ikke begrenser innsynsretten etter offentlighetsloven, burde også 
helsepersonells personvern og andre rettigheter være beskyttet. 
Personopplysningslovens § 1, som sier at personopplysninger (opplysninger som kan 
knyttes til en enkeltperson) skal behandles i samsvar med personvernhensyn, og bør 
gjelde i like stor grad i forhold til helsepersonell som til resten av Norges befolkning. 
Rettsreglene som har som oppgave å ivareta personvern, har som formål å beskytte det 
enkelte individ som personlighet.  
 
 
10.6 Sammenfatning 
 
Rettsvesents rolle er å skape rettssikkerhet for Norges befolkning, ved at alle behandles 
mest mulig rettferdig og likeverdig. Den norske helselovgivning er derimot skapt 
hovedsakelig med bakgrunn i et ønske om å sikre pasienters rettigheter. Målet om å 
skape bedre rettssikkerhet for pasienter, har gått på bekostning av helsepersonells 
rettigheter. Den nye helselovgivningen av 1999 har resultert i en reduksjon av 
helsepersonells autonomi, offentlighetsprinsippet innebærer at deres personvern ikke er 
ivaretatt slik som andre borgeres personvern, deres klageadgang ikke like utstrakt som 
pasientenes klageadgang. I tillegg er helsepersonell bundet av en rekke lovfestede og 
ikke-lovfestede bestemmelser (blant annet taushetsplikt) som i mange tilfeller kan 
hindre dem i å få tale sin sak.  
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11 Norge og andre land i verden 
 
11.1 Helsevesenet i Norge sammenlignet med andre land 
 
Til tross for all klagingen og misnøyen med Norges helsevesen, rangerer britiske 
forskere Norges helsevesen som verdens nest beste. Kun forhold som kan relateres 
direkte til helsevesenets virksomhet er inkludert  studien (75). 
 
Et av våre naboland, Danmark, synes å være like opptatt av helsepersonells 
yrkestilfredshet som man er her i Norge. En dansk undersøkelse slår fast at 
arbeidskultur og kollegialitet er avgjørende for om den enkelte helsearbeider føler 
arbeidsglede og har mulighet til å utføre sitt yrke på en profesjonell måte. Disse 
forholdene er også medvirkende til at ressursene blir effektivt utnyttet, og i tillegg 
nødvendig for å sikre et konstruktivt samarbeid på arbeidsplassen. Undersøkelsen som 
er foretatt i Danmark bidrar til å vise at helsepersonell i Norge ikke er alene om å være 
utilfredse med sin arbeidssituasjon (76).  
 
Et annet av våre naboland, nemlig Russland, har et helsevesen som er bygget opp på en 
helt annen måte enn det som er vanlig i Norge eller i Norden. Russland har basert seg på 
sykehus og store poliklinikker, hvor det arbeider spesialister, men ingen allmennleger. 
Når en pasient ønsker hjelp, henvender denne seg til en sykepleier, som så sender 
pasienten videre til den spesialisten som antas å være den rette. Dersom pasienten ikke 
ble sendt til riktig spesialist, blir denne sendt videre til neste spesialist. En pasient vil 
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kun bli fulgt opp over tid hvis det er nødvendig på grunn av en spesiell sykdom. 
Pasientene må selv betale hele honoraret til legen, og dette har medført at helsetjenester 
er forbeholdt de som har god økonomi. I tillegg er det i økede grad slik at pasientene 
selv må betale for tjenester og medisiner de trenger (77). 
 
Det britiske helsevesenet har i mange år vært en viktig modell for andre lands offentlige 
helsevesener, blant annet det norske. I 1991 innførte Storbritannia et ”indre marked” for 
helsetjenester, som det ble forventet at ville øke kostnadseffektiviteten, bedre kvaliteten 
på tjenestene og styrke pasientenes innflytelse. Resultatet ble det motsatte av forventet, 
slik at både helsepersonell og pasienter ble misfornøyde (78). Norge synes likevel å gå i 
samme retning som Storbritannia, til tross for en større fokusering på 
kostnadseffektivitet har vist seg å gi negative resultater i Storbritannia. 
 
 
11.2 Anklager mot helsepersonell 
 
Norge er ennå ikke i nærheten av andre land som Storbritannia, Australia og USA når 
det dreier seg om anklager rettet mot helsepersonell. Et eksempel på dette er krisen det 
australske helsevesenet opplevde da forsikringsselskapet Australasian Medical 
Indemnity gikk konkurs. Hele 90 prosent av helsepersonellet i New South Wales var 
forsikret i dette selskapet. Legene i Australia må betale svært høye forsikringspremier, 
og resultatet er derfor at mange leger ikke har råd til å betale. Flere områder i Australia 
er derfor uten spesialisthelsetjenester. Problemene har bakgrunn i økende privatisering i 
helsevesenet, der det er lagt grunnlag for advokater som har spesialisert seg på å 
saksøke leger for feilbehandling (79). 
 
En av de mest omtalte sakene vedrørende helsevesenet i Storbritannia var Bristol-saken, 
som fant sted for kun få år siden. Britiske massemedier var preget av saken mot 
hjertekirurger ved Bristol Royal Infirmary, som fortsatte å operere til tross for stor 
dødelighet blant deres pasienter. I kjølvannet av disse artiklene uttalte den engelske 
helseministeren at pasienter burde ha tilgang til helsepersonells komplikasjons- og 
dødelighetsdata. Dette medførte en frykt for at den enkelte helsearbeider dermed kunne 
vegre seg for å behandle pasienter med dårlig prognose. I Norge har lignende saker ikke 
funnet sted, men de kan likevel bidra til å reflektere en trend med at pasienter har gått 
fra å være passive mottakere av behandling, til å bli mer informerte og bevisste sine 
rettigheter (80). 
 
I USA viser undersøkelser at amerikanske leger er mindre tilfredse med sin 
arbeidssituasjon nå enn tidligere. Misnøyen har bakgrunn i begrensninger i autonomi. 
Lignende undersøkelser har blitt foretatt i Sverige, og man kom også der frem til samme 
resultat som i USA. Disse undersøkelsene bidrar til å belyse det problemet som mange 
norske helsearbeidere i dag er opptatt av – nemlig at de føler at de har mindre kontroll 
over egen arbeidssituasjon i dag enn tidligere. Norges helsepersonell opplever med 
andre ord mange av de samme problemene og bekymringene som helsepersonell i andre 
land. Til tross for at Norge ikke ennå er i nærheten av tilstander som i mange andre 
land, ser man antydning til en negativ utvikling ved helsepersonells misnøye med egen 
arbeidssituasjon og med at antall klagesaker overfor helsepersonell stadig øker. 
 
 
11.3 Sammenfatning 
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Lignende undersøkelser som legekårsundersøkelsen er foretatt i en rekke andre land, 
blant annet Finland, England og USA, for å kartlegge helsepersonells helsetilstand og 
yrkestilfredshet. Alle undersøkelsene synes å komme frem til den samme konklusjonen, 
nemlig at helsepersonells hverdag preges av stress og liten grad av autonomi, som igjen 
medførte depresjoner og andre psykiske problemer. Det ble også påvist i flere land at 
helsepersonell hadde en høyere selvmordsrate enn andre land (81). Norge er ennå ikke 
på langt nær så belastet med klagesaker innenfor helsevesenet som andre land er. 
Likevel ser vi allerede nå tendensen til at helsepersonells avgjørelser og behandling lar 
seg påvirke av frykten for anklager og søksmål. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 Konklusjon 
 
Norges helserett og helsevesen har gjennomgått store endringer de siste årene. Det har 
blitt vedtatt en rekke nye helselover, det blir stadig fokusert på pasienters rettigheter, 
antall klagesaker mot helsepersonell de siste årene har økt vesentlig og massemedienes 
fokus på feil og uhell innen helsevesenet har også økt.  
 
Felles for alle disse endringene er at det hele tiden har blitt fokusert på pasienters 
rettigheter, mens helsepersonells rettigheter i stor grad har blitt oversett. Innsamlede 
data de siste årene, blant annet fra den omfattende undersøkelsen 
”legekårsundersøkelsen”, viser at en markant fokus på pasientrettigheter samtidig som 
helsepersonells rettigheter i stor grad har blitt innskrenket, har resultert i utilfredshet 
med egen arbeidssituasjon blant helsepersonell. 
 
Helsepersonell er i utgangspunktet mennesker med en stor grad av yrkesstolthet. Når det 
settes spørsmålstegn ved deres yrkesutøvelse, slik som det har blitt gjort de siste årene, 
har dette resultert i fortvilelse og maktesløshet blant mange helsearbeidere. Med den 
nye helselovgivningen ble helsepersonells autonomi redusert, slik at mye av den 
selvstendighet de tidligere hadde i forhold til egen yrkesutøvelse ble fratatt dem.  
I tillegg inneholder også de nye helselovene bestemmelser som innskrenker 
helsepersonells rettigheter som arbeidstakere. Helselovgivningen ble vedtatt med ønske 
om å sikre pasienter en rett til en rettferdig og likeverdig behandling, der det ble lagt  
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stor vekt på kravet til helsepersonells forsvarlighet. Disse kravene gikk på bekostning av 
helsepersonells rettigheter. 
 
Helsepersonell og helsevesenet opplever at det har blitt enklere og vanligere for 
pasienter å klage på behandling enn tidligere. Antall klagesaker de siste årene har steget, 
i tillegg til at massemedienes fokusering på helsepersonell og feilbehandling også har 
økt. Dette har resultert i en høyere forekomst av stress og psykiske problemer blant 
helsepersonell enn ellers i befolkningen, samt at mange helsearbeidere føler seg 
utilfredse med sitt yrkesvalg. 
 
Klageadgangen for helsepersonell er ikke så utstrakt som for pasienter. Helsepersonell 
er også pålagt en rekke forpliktelser, både lovfestede og ikke-lovfestede, som begrenser 
deres adgang til å forsvare seg. I tillegg til dette kommer offentlighetsprinsippet til 
anvendelse på tilsynssaker som setter spørsmålstegn ved helsepersonells forsvarlighet. 
Dette innebærer at helsepersonell ikke er tillagt like stor rett til personvern som andre 
borgere. 
 
Disse momentene har bidratt til at helsepersonell i Norge opplever at deres 
yrkesutøvelse blir satt spørsmålstegn ved, og at de hele tiden frykter at pasienter kan 
være misfornøyde med behandlingen de får. Frykten for å oppleve en anklage forsterkes 
ytterligere ved at helsepersonells rettigheter ikke er beskyttet av den norske 
lovgivningen og det norske rettsvesenet i den grad burde ha vært. 
 
Det viktigste momentet pasienter, massemedier og rettsvesenet må overveie før de retter 
anklager mot helsepersonell, er at medisinen alltid vil ha begrensninger. En manglende 
erkjennelse av dette kan bidra til at man overser og svekker det viktigste grunnlaget for 
medisinsk behandling – et godt helsearbeider-pasientforhold.  
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