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1 INNLEDNING  
 
1.1 Tema for oppgaven  
Temaet for oppgaven er tilbakekall av autorisasjon for helsepersonell. Dersom vedkommende 
er «uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig» kan autorisasjonen tilbakekalles etter helseperso-
nelloven1 (hpl.) § 57 første ledd. Årsaker til at helsepersonell taper autorisasjonen kan eksem-
pelvis være rusmisbruk eller seksuell utnytting av pasienter.2 Et tilbakekallsvedtak er imidler-
tid ikke betinget av at vedkommende er å bebreide. Uegnetheten kan også skyldes somatisk 
eller psykisk sykdom.3  
 
Målet med oppgaven er å redegjøre for reglene om tap av autorisasjon og belyse hvordan reg-
lene anvendes i praksis, fortrinnsvis av Statens helsepersonellnemnd. 
 
Hensynene som ligger til grunn for tilbakekalling av autorisasjoner er tillit, kvalitet og sikker-
het i helsetjenesten, jf. formålsbestemmelsen i hpl. § 1. Prevensjonshensynet er også et sen-
tralt hensyn. Tap av autorisasjon er en streng reaksjon som antas å ha en viss holdningsska-
pende effekt både overfor helsepersonell og allmennheten.4   
 
Temaet er aktuelt for enkeltindivider og for samfunnet som sådan. Tall fra Helsedirektoratets 
autorisasjonskontor viser at det per 7. juni 2016 var registrert 482650 aktive autorisasjoner i 
helsepersonellregisteret.5  
 
Bakgrunnen for valg av temaet er en generell interesse for helsevesenet. I den forbindelse er 
det interessant å belyse hvilke mekanismer som finnes for og verne om tilliten til helsesyste-
met. Alle har kontakt med helsevesenet gjennom livet enten det er i forbindelse med fødsel, 
sykdom eller alminnelig oppfølging. Helsesystemet vårt nyter stor tillit i befolkningen, mye 
grunnet det helsepersonell som møter oss der. 
 
 
1.2 Problemstillinger og perspektiv 
Oppgaven har tre problemstillinger.  
 

                                                
1  Lov om helsepersonell m.v. 7. februar 1999 nr. 64 (hpl.). 
2  NOU 2015: 11 s. 128. 
3  Befring (2010) s. 30. 
4  Ot.prp. nr. 13 (1998–99) s. 163. 
5  E-post, Helsedirektoratet (2017). 
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Den første er hvilke momenter som er av betydning ved tilbakekallsvurderingen. Dette inne-
bærer å identifisere hvilke momenter som er relevante for vurderingen. Videre sies det noe om 
hvilken vekt momentene tillegges.  
 
Oppgavens neste problemsstilling er hvor terskelen ligger for tap av autorisasjon. Dette skal 
belyse hvor grensen går for at helsepersonell anses «uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig», jf. 
hpl. § 57 første ledd og derfor fratas autorisasjonen. Første og andre problemstilling har nær 
sammenheng og omhandler tilbakekallsvurderingens materielle innhold.  
 
Oppgavens tredje problemsstilling omhandler forholdet til forbudet mot dobbeltstraff i Den 
europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK). Spørsmålet er om helsepersonell som er 
straffeforfulgt i tillegg kan tape autorisasjonen etter hpl. § 57 første ledd.   
 
Oppgaven har et rettsdogmatisk perspektiv. Dette innebærer at rettskildene anvendes for å 
kartlegge gjeldende rett. Avslutningsvis følger enkelte rettspolitiske og rettssosiologiske re-
fleksjoner. Refleksjonene omhandler helsepersonells rettssikkerhet, herunder hvilke faktorer 
som kan bidra til å styrke vernet og svekke vernet av helsepersonells rettssikkerhet. Dette er 
av interesse fordi Helsepersonellnemnda har til formål å være en rettssikkerhetsgaranti for 
helsepersonell som får ilagt en reaksjon fra Helsetilsynet.  
 
 
1.3 Avgrensninger og presiseringer 
Det er ulike reaksjoner som kan ilegges helsepersonell ved brudd på plikter i helsepersonello-
ven. Reaksjonene følger av hpl. kapittel 11. Tilbakekall av autorisasjon kan skje i sammen-
heng med andre reaksjoner. Eksempelvis kan det være gitt en advarsel etter hpl. § 56. Autori-
sasjonen kan også ha vært suspendert i henhold til hpl. § 58 i forkant av et tilbakekall. Denne 
oppgaven omhandler tap av autorisasjon, jf. hpl. § 57 første ledd og andre reaksjoner nevnes 
kun der det har betydning for sammenhengen. 
 
Det er kun første ledd i hpl. § 57 som behandles. Første ledd gir grunnlag for mange vurde-
ringer slik at å behandle alle ledd i bestemmelsen vil sprenge rammene for oppgaven. Av-
grensningen til første ledd er også begrunnet i at resten av bestemmelsen dreier seg om tilfel-
ler som ikke avhenger av første ledd.  
 
Oppgaven behandler tap av autorisasjon og lisens, men ikke tilbakekall av «spesialistgod-
kjenning». En spesialistgodkjenning forutsetter en autorisasjon eller lisens i bunn og innebæ-
rer en godkjenning innenfor et avgrenset helsefaglig felt, for eksempel leger med spesialist-
godkjenning innen fødselshjelp og kvinnesykdommer. Reguleringen av tilbakekall av autori-
sasjon, lisens og spesialistgodkjenning er felles etter hpl. § 57 første ledd, men tilbakekall av 
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spesialistgodkjenning reiser «en del særlige problemer, og særlig gjelder det hvordan tilbake-
kall av spesialistgodkjenning skal vurderes opp mot tilbakekall av autorisasjon».6 Ved tilba-
kekall av spesialistgodkjenning må uegnethet vurderes innenfor særlig helsefaglige områder 
og dette behandles ikke i oppgaven. En annen grunn til avgrensningen er at tilbakekall av spe-
sialistgodkjenning forekommer langt sjeldnere enn tilbakekall av autorisasjon. Tap av spesia-
listgodkjenning er derfor mindre praktisk. 
 
Jeg avgrenser mot behandling av systemreaksjoner.7 Tilbakekall av autorisasjon er en reak-
sjon som ilegges enkeltindivider i motsetning til reaksjoner overfor helsevesenet som system. 
Reaksjoner mot helsepersonell kan også ilegges som følge av interne arbeidsforhold. Forhol-
det til slike interne reaksjoner faller i utgangspunktet utenfor oppgaven, men nevnes der det 
har betydning for sammenhengen.  
 
Videre avgrenses det mot erstatningsreglene. Dersom en autorisasjon tilbakekalles er dette en 
rettslig konsekvens for vedkommende helsepersonell og utløser ikke automatisk at pasienter 
tilkjennes erstatning. I pasientskadeerstatningen er fokuset på selve skaden og ikke skadevol-
der.8 Pasientskadeloven9 og skadeserstatningsloven10 utgjør det aktuelle regelverket. Erstat-
ningsreglene håndteres først og fremst av Norsk pasientskadeerstatning (NPE), Pasientskade-
nemnda (PSN) og domstolene. Temaet er omfattende og behandles ikke i oppgaven.  
 
Jeg viser til eksempler fra nemndspraksis og har valgt å avgrense til anonymiserte vedtak fra 
årene 2010–2016. Nemnda ble opprettet i 2001 og har siden da truffet et stort antall vedtak 
angående tilbakekall av autorisasjon. Avgrensningen gjør at jeg kan fordype meg i materien 
innenfor en periode fremfor å ha et mer overordnet blikk.  
 
 
1.4 Rettskilder og metode 
Problemstillingene klarlegges ut fra alminnelig juridisk metode. Følgende avsnitt gir en kort 
oversikt over rettskildebildet på området og hvilke særskilte metodeproblemer som kan oppstå 
ved tolkningen av den enkelte rettskilde.  
 
Tap av autorisasjon er lovregulert og oppgaven knytter seg direkte til hpl. § 57 første ledd. 
Tilbakekallsreglene er presisert i flere forarbeider. Særlig belyser NOU 2015: 11, Ot.prp. nr. 1 

                                                
6  Befring (2010) s. 400. 
7  Kjelland (2016b) s. 106–107. 
8  Syse (2011) s. 35. 
9  Lov om erstatning ved pasientskader mv. 15. juni 2001 nr. 53.  
10  Lov om skadeserstatning 13. juni 1969 nr. 26.   
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(1979–80) og Ot.prp. nr. 13 (1998–99) oppgavens tema. NOU 2003: 15 er sentral for spørs-
målet om tilbakekall av autorisasjon kan være i strid med forbudet mot dobbeltstraff. Uttalel-
ser i forarbeidene indikerer lovgiverviljen og kan belyse konkrete tolkningsproblemer. For 
eksempel presiserer Ot.prp. nr. 13 (1998–99) innholdet i de alternative tapsgrunnene som er 
formulert i hpl. § 57 første ledd (se punkt 2.2.1). Samme forarbeid gir også veiledning for i 
hvilken grad atferd som ikke direkte knytter seg til yrkesutøvelsen skal vektlegges av Nemn-
da.  
 
Nemndas vedtak kan bringes inn for domstolene, jf. hpl. § 71 første ledd. Det er imidlertid lite 
høyesterettspraksis angående tap av autorisasjon. De sentrale avgjørelsene er Overgrepslege 
(Rt. 2007 s. 1851) og Pasientkontakt (Rt. 2010 s. 1613). Det er en rettskildemessig utfordring 
at det er avsagt få dommer av Høyesterett om hpl. § 57 første ledd ettersom Høyesterettsav-
gjørelser har svært tung rettskildemessig vekt. Omfanget av avgjørelser fra de lavere instanser 
er større, men underrettsavgjørelsene har mindre rettskildemessig verdi. For spørsmålet om 
tilbakekall av autorisasjon kan være i strid med forbudet mot dobbeltstraff er særlig Ranslege 
(Rt. 2004 s. 1343) en viktig avgjørelse.  
 
Det er mye praksis fra Helsepersonellnemnda angående hpl. § 57 første ledd. Mange vedtak 
ligger offentlig tilgjengelig på Lovdata. Materialet på Lovdata er et utvalg av saker og gir ikke 
et fullstendig bilde av hvor mange vedtak som er truffet. Det samme gjelder vedtakene som 
ligger tilgjengelig på Helsepersonellnemndas hjemmeside.11  
 
Vedtakene som omtales i oppgaven har jeg fra Lovdata eller Nemndas egen database. Jeg har fått oversendt 
anonymiserte sammendrag for vedtak truffet i årene 2010–2016.12 Et utvalg saker som har vært særlig relevant 
for oppgaven har jeg fått oversendt i fullversjon på etterspørsel. Dette er saker som ikke ligger tilgjengelig på 
nettet. Enkelte saker ble anonymisert slik at jeg kunne bruke dem i oppgaven. Jeg omtaler kun anonymiserte 
vedtak slik at det ikke utløses noen meldeplikt til Norsk senter for forskningsdata.13  

 
Et særlig metodeproblem ved bruk av nemndspraksis er når vedtakene går fra å kun være ek-
sempler til og få rettskildemessig verdi. Enkeltstående vedtak har ingen selvstendig rettskil-
demessig betydning. I den grad vedtakene gir uttrykk for en lang og fast praksis er det derimot 
grunn til å tillegge praksisen en viss vekt. Dette synspunktet har kommet til uttrykk i Høyeste-
retts praksis i flere saker hvor det har vært spørsmål om hvilken vekt nemndspraksis har.  
I El-inspektør (Rt. 2000 s. 220) uttalte førstvoterende at «trygdemyndighetenes praksis i seg 
selv må tillegges betydelig vekt i de tilfeller den er langvarig, omfattende og konsekvent» (s. 

                                                
11  Helseklage.no (2017). 
12 E-post, Helseklage (2017). 
13  Norsk senter for forskningsdata ved personvernombudet for forskning (2017). 
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228). Samme synspunkt hadde førstvoterende i Skygge (Rt. 2005 s. 1757). Et av spørsmålene i 
saken var hvilken rettskildemessig vekt avgjørelser fra Trygderetten skal ha. Førstvoterende 
uttalte at «etter mitt syn må avgjørelser av Trygderetten tillegges vekt i den utstrekning de kan 
tas som uttrykk for eller har gitt seg utslag i en fast og konsistent praksis» (avsnitt 48). Dette 
synspunktet er fulgt opp i senere avgjørelser.14  
 
I saker hvor Høyesterett har uttalt seg om rettskildemessig vekt av nemndspraksis har sakene 
omhandlet praksis fra Trygderetten og Pasientskadenemnda. Uttalelsene har overføringsverdi 
til denne oppgaven fordi avgjørelsene sier noe om rettskildemessig verdi av nemndspraksis 
generelt. Ofte blir saker om tilbakekall av autorisasjon endelig avgjort av Nemnda, og derfor 
har nemndsavgjørelser rent faktisk stor betydning.15 Vedtakene viser hvordan Nemnda tolker 
og anvender hpl. § 57 første ledd og derfor vises det til nemndspraksis i oppgaven for å kart-
legge eventuelle mønstre i tilbakekallsvurderingen.  
 
Rundskriv er en relevant rettskilde, men med begrenset rettskildemessig vekt. Rundskrivene 
er praktiske oppslagsverk for helsepersonell og andre som jobber med helserett. Rundskriv IS-
8/2012 har vært til hjelp for tolkningen av de alternative tilbakekallsgrunnene i hpl. § 57 førs-
te ledd og gitt innspill til momenter som kan vektlegges i den samlede vurderingen. Rundskriv 
IK-1/2009 belyser hvilke følger tilbakekall av autorisasjon har for det enkelte helsepersonell 
(punkt 2.2.4). Samme rundskriv har også gitt innspill i analysen av typetilfellet om rusmis-
bruk i punkt 3.2.  
 
Oppgavens to første problemsstillinger er godt dekket i juridisk litteratur. Verk som særlig 
kaster lys over oppgavens tema er «Helsepersonelloven med kommentarer» av Befring og 
Ohnstad og «Sentrale helserettslige emner» av Befring, Kjelland og Syse. Det er skrevet 
mindre om tap av autorisasjon kan komme i konflikt med forbudet mot dobbeltstraff. Spørs-
målet omtales i «Strafferett» av Eskeland, redigert av Høgberg. Juridisk litteratur er en rele-
vant rettskilde, men med begrenset rettskildemessig vekt. 
 
Den europeiske menneskerettighetskonvensjon med protokoller (EMK) er sentral for oppga-
vens tredje problemstilling. Forbudet mot gjentatt straffeforfølgning følger av EMK tilleggs-
protokoll 7 artikkel 4 nr. 1 (P7-4). Tilleggsprotokollen gjelder som norsk lov i henhold til 
menneskerettsloven16 (mrl.) § 2 nummer 1 bokstav d. EMK med tilhørende protokoller er gitt 
forrang hvis det foreligger motstrid med annen lovgivning, jf. mrl. § 3. Avgjørelser fra Den 
                                                
14  Se Angiografi (Rt. 2006 s. 1217, avsnitt 38), Fotballspiller (Rt. 2006 s. 1642, avsnitt 34) og Sarkom (Rt. 

2008 s. 218, avsnitt 63). 
15  Sml. Kjelland (2013) s. 26. 
16  Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett 21. mai 1999 nr. 30 (mrl.). 
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europeiske menneskerettsdomstol (EMD) er sentral ved tolkningen av EMK. En sentral 
EMD-avgjørelse for denne oppgaven er dom avsagt 8. juni 1976 Engel and others v. The Ne-
derlands (Engel-saken). Et metodisk problem er at EMD tolker EMK autonomt. Dette inne-
bærer at rettslige uttrykk i EMK og norsk intern rett ikke nødvendigvis samsvarer. Dette om-
tales nærmere i kapittel 4.  
 
Reelle hensyn er en relevant rettskilde der andre rettskilder gir liten veiledning. Det er en me-
todisk utfordring at meningsinnholdet i begrepet «reelle hensyn» synes «vanskelig å få tak 
på».17 Reelle hensyn referer i denne oppgaven til hva som gir en innholdsmessig og rettstek-
nisk god regel. For at hpl. § 57 første ledd skal være en god regel må tilbakekallsvurderingen 
som foretas oppfattes som rimelig og rettferdig. Dette kan bidra til å gi regelen legitimitet.18 
Det bidrar også til legitimitet dersom det er konsistens i tilbakekallsvurderingen. Med konsis-
tens menes at regelen i enkelttilfeller anvendes på en måte som harmoniserer med hvordan 
regelen gjennomgående anvendes. Konsistens i tilbakekallsvurderingen vil bidra til at like 
tilfeller behandles likt. I den sammenheng er det en utfordring at «hva som er likt er perspek-
tivavhengig».19 Kriterier for hva som skal anses som like tilfeller og dermed kunne behandles 
likt og skape konsistens i tilbakekallsvurderingen kan bero på analogislutninger.20 I denne 
sammenheng er det særlig relevant å trekke slutninger som realiserer formålet om sikkerhet, 
kvalitet og tillit til helsepersonell og helsetjenesten i henhold til hpl. § 1.    
  
 
1.5 Begrepsavklaringer 
Begrepet «autorisasjon» er betegnelsen på en fullstendig godkjenning fra offentlige myndig-
heter om at en person fyller kravene til den aktuelle yrkestittel og yrkesutøvelse.21 «Lisens» er 
en begrenset autorisasjon, for eksempel begrensninger i tid, sted eller behandlingsmåter. Au-
torisasjon og lisens blir ofte omtalt som synonymer i helserettslig terminologi22 og det gjelder 
også for denne oppgaven. I den grad det er sentralt å bemerke at noe gjelder en lisens vil det 
bli gjort. 
 
«Helsepersonell» omfatter de med autorisasjon og andre som gir helsehjelp i helsetjenesten, 
herunder i apotek, jf. hpl. § 3 første og andre ledd. Studenter og elever regnes også som helse-
personell når de utfører handlinger i forbindelse med helsefaglig opplæring, jf. hpl. § 3 tredje 

                                                
17  Blandhol (2013) s. 22. 
18  Sml. påpekningen hos Kjelland (2008) s. 28. 
19  Kjelland (2008) s. 30. 
20  Sml. Eckhoff (2001) s. 125. 
21  Ohnstad (1997) s. 23. 
22  Sml. påpekningen hos Kjelland (2016b) s. 105. 
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ledd. Ettersom oppgaven omhandler tap av autorisasjon retter betegnelsen «helsepersonell» 
seg mot dem som innehar autorisasjon i henhold til hpl. §§ 48 og 49.   
 
For variasjonens skyld bruker jeg ordene «tilbakekall» og «tap» som synonymer for at helse-
personell fratas autorisasjonen. Ordene «sanksjon» og «reaksjon» brukes ofte om hverandre, 
men i denne oppgaven brukes kun ordet reaksjon om tilbakekall av autorisasjon. Dette er av 
fremstillingsmessige hensyn. Det er i samsvar med helserettslig terminologi å anvende ordet 
reaksjon når det gjelder administrative vedtak.23  
 
Statens helsepersonellnemnd vil bli omtalt med kortformene «Helsepersonellnemnda» eller 
bare som «Nemnda». Mer spesifikke begreper forklares underveis første gang de opptrer. 
 
 
1.6 Den videre disposisjonen 
Oppgaven har fem kapitler. Etter dette innledende kapittelet følger kapittel 2 som gir en over-
sikt over hpl. § 57 første ledd. Her angis hovedtrekk ved bestemmelsen, eksempelvis hvilke 
vilkår som må være oppfylt for å miste autorisasjonen og hvilke virkninger dette har. 
 
I kapittel 3 analyseres utvalgte typetilfeller basert på praksis fra Nemnda. Poenget er å belyse 
tilfeller som særlig leder til tap av autorisasjon. Typetilfellene som omtales er valgt av meg. 
Kapittel 4 omhandler oppgavens tredje problemstilling og forholdet til dobbeltstraff i EMK 
P7-4. Kapittel 5 er en avslutning og sammenfatning av enkelte overordnende refleksjoner.  
 
For å gjøre det enklere og følge teksten skal jeg nevne noen fremstillingsmessige forhold. 
Kursiveringer i teksten er mine egne, med mindre noe annet er oppgitt. Avgjørelser fra 
Nemnda angis på samme måte som på Lovdata. Jeg har gitt nemndsavgjørelsene kallenavn for 
å skille avgjørelsene fra hverandre. Et eksempel er Narkotikaforespørsel (HPN-2015-265). 
Rettsavgjørelser angis på en annen måte enn på Lovdata. Dette er grunnet leservennlighet. 
Rettsavgjørelsene betegnes med et populærnavn kjent i juridisk terminologi. Et eksempel er 
Ranslege (Rt. 2004 s. 1343). Høyesterettsavgjørelser som ikke har populærnavn gis et navn 
jeg har laget, for eksempel Sjømannspensjon (Rt. 1977 s. 1207).  
 
 
 

                                                
23  Kjelland (2016b) s. 105. 
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2 GENERELT OM HELSEPERSONELLOVEN § 57 FØRSTE 
LEDD 

 
2.1 Tilbakekallsvurderingens kronologi 
Tilbakekallsvurderingen er en trinnvis prosess.24 Jeg har valgt å strukturere fremstillingen i 
tråd med hvordan Nemnda vurderer tilbakekall av autorisasjon i praksis. Dette forklares med 
støtte i følgende figur. 

 
 
Figur 1. Rekkefølgen og trinn i tilbakekallsvurderingen25  
 
 
Figuren viser en oversikt over tilbakekallsvurderingens ulike trinn og rekkefølgen på trinnene.  
Første trinn er å vurdere om tilfellet omfattes av en av de alternative tapsgrunnene angitt i hpl. 
§ 57 første ledd. Dette vises til venstre i figuren. Dersom tilfellet omfattes av en alternativ 
tapsgrunn er neste trinn å ta stilling til om dette gjør vedkommende «uegnet til å utøve sitt 
yrke forsvarlig». Dette er hovedvilkåret i hpl. § 57 første ledd og illustreres i figurens neste 
boks. Påfølgende boks gir anvisning på tredje trinn i tilbakekallsvurderingen. Dersom vilkåre-
ne er oppfylt foretar Nemnda en skjønnsmessig vurdering av om autorisasjonen skal tilbake-

                                                
24  Begrepet «tilbakekallsvurderingens kronologi» er inspirert av Askeland (2006) s. 18. Begrepet er senere 

brukt i andre verker, for eksempel av Kjelland (2008) s. 48–49.  
25  Figuren er inspirert av Kjelland (2016b) s. 113. 
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kalles. Boksen til høyre i figuren viser at rettsvirkningen er at autorisasjonen kan tilbakekal-
les.   
 
Boksen som er plassert nederst i figuren viser at tilbakekallsvurderingen påvirkes av forsvar-
lighetskravet. Kravet til forsvarlighet er et generelt prinsipp i norsk helserett. Jeg knytter noen 
korte bemerkninger til hva som ligger i forsvarlighetskravet for å plassere prinsippets betyd-
ning i vurderingen som foretas etter hpl. § 57 første ledd. 
 
Forsvarlighetskravet er en rettslig og faglig norm ut fra yrkesfaglige og yrkesetiske prinsip-
per.26 Forsvarlighetsbegrepet er et fellesbegrep som knytter seg til et mangfold av regler.27 For 
helsepersonell er forsvarlighetskravet lovfestet i hpl. § 4. Kjernen i forsvarlighetskravet er 
«den faglige gode handling»28 som innebærer at kravet til forsvarlighet gjelder for alle situa-
sjoner det enkelte helsepersonell kommer opp i. Brudd på forsvarlighetskravet kan utøse ad-
ministrative reaksjoner, herunder tilbakekall av autorisasjon.29 I rundskriv IS-8/2012 fremgår 
det at hpl. § 4 «er grunnlag for de vurderinger som gjøres i tilsynssaker mot helsepersonell» 
(s. 13). Forsvarlighetskravet er derfor en relevant rettskilde ved tolkningen av hpl. § 57 første 
ledd.30  
 
Nemndspraksis viser at kravet til forsvarlighet kan være et tolkningsmoment i de ulike trinne-
ne av tilbakekallsvurderingen og er således en «rød tråd». Forsvarlighetskravet kan gjøre seg 
gjeldende ved vurderingen av om ett eller flere alternative tapsvilkår foreligger, ved vurde-
ringen av om vedkommende helsepersonell er «uegnet» og ved den skjønnsmessige vurde-
ringen som skal foretas dersom vilkårene er oppfylt. Dette illustreres ved hjelp av pilene i 
figuren.  
 
I punkt 2.2 redegjør jeg nærmere for tilbakekallsvurderingens ulike trinn (punkt 2.2.1–2.2.3). 
Det kommenteres fortløpende der kravet til forsvarlighet gjør seg særlig gjeldende i nemnds-
praksis. Punkt 2.2.4 belyser hvilke faktiske virkninger et tilbakekall får. 
 
 

                                                
26  Kjelland (2017). 
27  Kjelland (2016a) s. 101. 
28  Molven (2006) s. 643–44. 
29  Ot.prp. nr. 13 (1998–99) s. 173. 
30  Sml. Grammeltvedt (2016) s. 148. 
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2.2 Materielle vurderingstemaer 
2.2.1 Alternative tapsgrunner 
Tap av autorisasjon etter hpl. § 57 første ledd er betinget av at helsepersonells uegnethet skyl-
des minst ett av åtte alternative vilkår. Flere alternative tapsgrunner kan foreligge i samme 
sak. 
 
Første alternative tapsvilkår er at innehaveren av autorisasjonen har en «alvorlig sinnslidelse». 
Dette er et rettslig begrep og tilsvarer ingen klar psykiatrisk diagnose. Hva som ligger i alvor-
lig sinnslidelse skal forstås i tråd med psykiskhelsevernlovens begrepsbruk.31 Psykoselidelser 
som schizofreni og bipolar lidelse omfattes. Personlighetsforstyrrelser, angst og depresjoner 
vil derimot normalt ikke kvalifiserer som alvorlig sinnslidelse.32 Det avgjørende for vurde-
ringen vil være helsepersonellets evne til å behandle pasienter på en betryggende og tilfreds-
stillende måte. 
 
Tap av autorisasjon kan være relatert til «psykisk eller fysisk svekkelse». Alternativets anven-
delsesområde er videre enn «alvorlig sinnslidelse». For eksempel kan alderdomssvekkelse og 
ulykker oppfylle vilkåret. Et eksempel som nevnes i forarbeidene er en tannlege som ble lam i 
den ene armen samt mistet mye av taleevnen etter en hjerneblødning. Dette ga grunnlag for 
tilbakekall.33 Innholdet i vilkåret vil variere avhengig av hvilken profesjonsgruppe det er tale 
om.34  
 
Tilbakekall kan være grunnet «langt fravær fra yrket». Det er uklart hvor lang tid helseperso-
nell må ha vært borte for at denne tapsgrunnen skal foreligge. Det er sentralt hvilken profe-
sjonstilhørighet og stilling vedkommende har. Det er videre av betydning i hvilken grad det 
det er viktig å være faglig oppdatert på det aktuelle felt slik at yrkesutøvelsen kan utøves tråd 
med hpl. § 4.35 
 
En praktisk tapsgrunn er «bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning». 
Helsepersonell skal ikke være ruspåvirket på jobb, jf. hpl. § 8. Hpl. § 8 ble inntatt i loven i 
2001, men avholdsplikten i arbeidstiden var ikke ny. I juridisk teori er det hevdet at bestem-
melsen er overflødig fordi avholdsplikten er en del av forsvarlighetskravet i hpl. § 4.36 Hensy-
net til kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten begrunner behovet for en særskilt bestemmelse om 

                                                
31  Ot.prp. nr. 13 (1998–99) s. 174–175.  
32  Rundskriv IS-8/2012 s. 138. 
33  Ot.prp. nr. 13 (1998–99) s. 175. 
34  Befring (2010) s. 395. 
35  Kjelland (2016b) s. 114. 
36  Befring (2010) s. 96. 
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pliktmessig avhold i hpl. § 8. Det er også et poeng at bestemmelsen synliggjør forbudet for 
helsepersonell.37 Avholdsplikten innebærer at helsepersonell ikke skal innta rusmidler «i et 
tidsrom av åtte timer før arbeidstiden begynner», jf. forskrift 4. mai 2012 nr. 400 om plikt-
messig avhold for helsepersonell § 1 andre ledd. Konsentrasjonen av rusmidler i blodet under 
arbeidstiden må aldri overstige 0,2 promille, jf. forskriften § 3.  
 
Tap av autorisasjon kan begrunnes i «grov mangel på faglig innsikt». Autorisert helseperso-
nell forutsettes å ha høy faglig kompetanse. En del av dette er å vite når egne ferdigheter ikke 
strekker til. Det kan for eksempel foreligge manglende innsikt hvor en lege bruker utdaterte 
behandlingsmetoder. Det følger av rundskriv IS-8/2012 at det må vektlegges hvorvidt det er 
tale om en «alvorlig brist i kunnskap og hvilken risiko den manglende faglige innsikt utsetter 
pasientene for» (s. 138). En del av forsvarlighetskravet i hpl. § 4 er plikten til å holde seg fag-
lig oppdatert.38  
 
Tilbakekall av autorisasjon kan skyldes «uforsvarlig virksomhet». Vilkåret må ses i sammen-
heng med hpl. § 4 og hvorvidt yrkesutøvelsen er forsvarlig. Begrepet «uforsvarlig» er brukt i 
tilknytning til hovedvilkåret om uegnethet som gjelder alle alternative tilbakekallsgrunner. 
Vilkåret om «uforsvarlig virksomhet» har derfor mindre praktisk betydning. I rundskriv IS-
8/2012 nevnes eksemplene mangelfull journalføring og seksuell relasjon til pasient som muli-
ge tilfeller av uforsvarlig virksomhet (s. 139). Forarbeidene fremhever at vilkåret vil kunne 
være aktuelt i situasjoner hvor «en kan se et mønster i at et enkelt helsepersonell gjør større 
eller mindre feil eller hvor helsepersonell vedvarende driver virksomhet i strid med gjeldende 
lovgivning».39 Vilkåret kan derfor være aktuelt ved kumulering av feil.40  
 
Tilbakekall kan videre følge av «grove pliktbrudd». Pliktbrudd knytter seg til brudd på plikter 
i helsepersonelloven. Ved vurderingen av om pliktbruddet er grovt må det ses på pliktbrud-
dets art og hyppighet.41 Eksempler på grove pliktbrudd er mangelfull utlevering av opplys-
ninger til tilsynsmyndighetene, jf. hpl. § 30, brudd på journalføringsplikten i hpl. §§ 39–40 og 
mottagelse av gaver i strid med hpl. § 9. Et eksempel fra rettspraksis er Pasientkontakt (Rt. 
2010 s. 1613). Saken gjaldt en lege som hadde handlet i strid med sin begrensede autorisa-
sjon. Begrensningen var at han ikke skulle ha pasientkontakt. Legen hadde brutt dette forbu-
det en rekke ganger. Førstvoterende uttalte at legen med dette hadde begått «grove plikt-

                                                
37  Ot.prp. nr. 13 (1998–99) s. 60. 
38  Ot.prp. nr. 25 (2007–2008) s. 20.  
39  Ot.prp. nr. 13 (1998–99) s. 178.  
40  Kjelland (2016b) s. 115. 
41  Befring (2010) s. 398.  
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brudd». Høyesterett la derfor til grunn at Nemndas tilbakekallsvedtak var gyldig. Dommen 
ble avsagt enstemmig i avdeling.  
 
Siste tapsgrunn er «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen». Vilkåret er utformet som 
en rettslig standard.42 Dette innebærer at vilkårets innhold utvikles over tid og fastlegges av 
normer utenfor loven. I rettspraksis legges det vekt på atferd i yrkesutøvelsen. I Overgrepslege 
(Rt. 2007 s. 1851) var det spørsmål om å tilbakekalle autorisasjonen til en lege som hadde 
begått seksuelle overgrep før han fikk autorisasjon. Høyesterett la til grunn at det normalt bare 
er kritikkverdig atferd «knyttet til yrkesutøvelsen som vil gi grunnlag for tilbakekallelse av 
autorisasjon» (avsnitt 41). 
 
Hva helsepersonell foretar seg på fritiden kan være relevant, men det presiseres i rundskrivet 
at terskelen er høyere for hva som skal anses uforenlig med yrkesutøvelsen hvis det gjelder 
forhold på fritiden.43 Et eksempel fra nemndspraksis hvor handlinger på fritiden førte til tilba-
kekall av autorisasjon er Ambulansearbeider (HPN-2014-103). En ambulansearbeider hadde 
hatt samleier med en psykisk syk person med alvorlige skader i underlivet. Ambulansearbei-
deren hadde utøvet vold, og handlingene hadde forverret skadene. Selv om handlingene fant 
sted på fritiden mente Nemnda at dette lå «langt utenfor det som er faglig og etisk forsvarlig 
opptreden av en ambulansearbeider». Atferden var uforenlig med yrkesutøvelsen som ambu-
lansearbeider og autorisasjonen ble fratatt.  
 
 
2.2.2 Hovedvilkår 
Hovedvilkåret i hpl. § 57 første ledd er at vedkommende er «uegnet til å utøve sitt yrke for-
svarlig». Ordlyden tilsier at vilkåret må ses i sammenheng med forsvarlighetskravet i hpl. § 4. 
Uegnetheten må skyldes en eller flere alternative tapsgrunner. Dersom det er tvil om vilkåret 
om uegnethet er oppfylt i relasjon til et av tapsvilkårene følger det av forarbeidene at det like-
vel kan være grunnlag for tilbakekall dersom «helsepersonellet samlet sett anses uskikket 
knyttet opp til flere av tapsgrunnene».44 I eldre lovgivning var grunnvilkåret «uskikket» og 
dagens begrep «uegnet» er en videreføring av dette. Uttalelser i forarbeider om uskikkethet er 
derfor relevant ved tolkningen av «uegnet». 
 
Forholdene som begrunner uegnetheten må i utgangspunktet være av en viss varighet.45 En-
kelthendelser eller forbigående tilstander kvalifiserer normalt ikke. Dersom situasjonen er 
                                                
42  Kjelland (2016b) s. 115. 
43  Rundskriv IS-8/2012 s. 139. 
44  Ot.prp. nr. 13 (1998–99) s. 177. 
45  Sml. påpekningen hos Kjelland (2016b) s. 113.  
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spesielt alvorlig gjør hensynet til pasientsikkerhet seg særlig gjeldende og da kreves det ikke 
samme grad av varighet. Uegnet helsepersonell utgjør «en fare for sikkerheten i helsetjenes-
ten».46 Uegnethet kan skyldes faglige eller personlige årsaker. At helsepersonell anses uegnet 
betyr ikke nødvendigvis at de kan bebreides, eksempelvis en lege som taper autorisasjonen 
grunnet demens.  
 
Uegnethet vurderes på vedtakstidspunktet. I Overgrepslege (Rt. 2007 s. 1851) var det spørs-
mål om Nemndas tilbakekallsvedtak var gyldig når Nemnda bygget på forhold femten år til-
bake i tid. Forholdene var at klageren hadde begått overgrep mot unge gutter. Flertallet mente 
det måtte utvises forsiktighet med å bygge på så gamle forhold (avsnitt 59). Mindretallet la til 
grunn at forholdene var så alvorlige at det ikke kunne repareres av at det hadde gått lang tid 
(avsnitt 66). Høyesterett omgjorde Nemndas vedtak til en begrenset autorisasjon.  
 
At vedtakstidspunktet danner utgangspunktet for uegnethetsvurderingen innebærer at Nemnda 
vurderer uegnetheten når de behandler klagen. Forhold som har forandret seg siden Helsetil-
synets vurdering tas dermed i betraktning.47 Dette generelle poenget illustreres i Overnattings-
tur (HPN-2015-258). Bakgrunnen for Helsetilsynets vedtak var at en vernepleier hadde tatt 
med to brukere på overnattingstur og belastet brukerne for alle utgifter. Klageren hadde også 
handlet personlige varer med brukernes bankkort. Da Nemnda vurderte saken hadde klageren 
erkjent det kritikkverdige ved handlingene. Nemnda la stor vekt på klagerens nye innsikt og 
mente det ikke lenger var tilbakekallsgrunnlag. Helsetilsynets vedtak ble derfor omgjort til en 
advarsel etter hpl. § 56. For å kunne danne seg et bilde av om vedkommende helsepersonell er 
uegnet må en se hen til en tidsperiode forut for vedtakstidspunktet.  
 
 
2.2.3 Kan-skjønnet 
Generelt: Dersom vilkårene er oppfylt er rettsvirkningen at autorisasjonen «kan» kalles tilba-
ke, jf. hpl. § 57 første ledd.48 Det må foretas en konkret samlet vurdering av om tilbakekall er 
en tjenlig reaksjon. Vurderingstemaet er om tilbakekall av autorisasjon i den konkrete sak er 
egnet til å fremme formålet om pasientsikkerhet, kvalitet og tillit i helsetjenesten i hpl. § 1. I 
rundskriv IS-8/2012 fremheves momenter av betydning for vurderingen. Eksempler på rele-
vante momenter er pliktbruddets alvorlighetsgrad, om helsepersonellet fulgte instrukser fra 
overordnet og om pliktbruddet skjedde langt tilbake i tid (s. 137–138). Nemndspraksis viser at 
forsvarlighetskravet er et relevant moment i den samlede vurderingen.  
 
                                                
46  Befring (2010) s. 393.  
47  Befring (2002) s. 488–489. 
48 Kjelland (2016b) s. 113. 
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Det er videre et moment av betydning i den samlede vurderingen hvorvidt lovens formål kan 
ivaretas med et mindre inngripende virkemiddel. Et illustrerende eksempel er Reseptforfalsk-
ning (HPN-2010-21). Klageren arbeidet på et legesenter og hadde forfalsket underskriften til 
to leger på to resepter. Nemnda delte seg i et flertall og et mindretall hvor flertallet kom til at 
det ville være et «uforholdsmessig inngrep å frata autorisasjonen». Flertallet la vekt på at det 
var et enkeltstående tilfelle, at klageren var i en vanskelig situasjon grunnet sykdom i nær 
familie, at klageren hadde erkjent forholdene og at medikamentmisbruk ikke var påvist. Der-
for var en advarsel etter hpl. § 56 «en tilstrekkelig reaksjon til å ivareta helsepersonellovens 
formål».  
 
Forholdet til andre reaksjoner i hpl. kap. 11: Helsepersonells profesjonsansvar49 er skjerpet 
som følge av sterkere pasientrettigheter. Hpl. kapittel 11 regulerer hvilke reaksjoner som kan 
ilegges helsepersonell. Hvilken reaksjon som er aktuell i en konkret situasjon vil bero på 
grovheten i pliktbruddet. Advarsel etter hpl. § 56 er den mildeste form for reaksjon, i forhold 
til tilbakekall av autorisasjon som er den alvorligste administrative reaksjonen helsepersonell 
kan ilegges. 
 
 
2.2.4 Virkninger av tilbakekall 
Taushetsplikten oppheves ikke selv om autorisasjonen tilbakekalles. Taushetsplikten gjelder 
ved oppsigelse og for pensjonert helsepersonell. Hensynet til tillit til helsevesenet taler for at 
taushetsplikten også gjelder hvis autorisasjonen tilbakekalles. For å sikre forsvarlig håndtering 
av taushetsbelagte opplysninger kan helsepersonell pålegges å innlevere pasientjournalarkivet 
til Fylkesmannen eller Norsk helsearkiv etter hpl. § 62 a første ledd.  
 
Tap av autorisasjon utgjør i realiteten et yrkesforbud ettersom vedkommende helsepersonell 
hindres «helsefaglig yrkesutøvelse uansett arbeidssted».50 For den enkelte vil konsekvensen 
av et tilbakekall derfor være mer omfattende enn arbeidsgivers oppsigelse. Et arbeidsrettslig 
poeng er at tap av autorisasjon kan berettige oppsigelse etter arbeidsmiljøloven51 dersom an-
settelsesforholdet forutsetter autorisasjon.52 Helsepersonell som taper autorisasjonen må finne 
seg stillinger som ikke krever autorisasjon.53  
 

                                                
49 Kjønstad (2007) s. 260–261. 
50  Befring (2010) s. 370.  
51  Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 17. juni 2005 nr. 62. 
52  Ohnstad (2017) s. 472. 
53 Rundskriv IK-1/2009 s. 2. 
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Helsepersonell som har blitt fratatt autorisasjonen kan ikke lenger benytte yrkestittelen.  
Det følger av hpl. § 74 første ledd at kun den som innehar autorisasjon «har rett til å benytte 
slik yrkesbetegnelse som kjennetegner vedkommende gruppe helsepersonell». Bruk av be-
skyttede yrkestitler i helsetjenesten bidrar til å skape sikkerhet i tråd med hpl. § 1. 
 
Helsepersonell som har tapt autorisasjonen kan prøve saken for domstolene. Domstolen har 
kompetanse til å prøve «alle sider av saken», jf. hpl. § 71 første ledd. Blir Nemndas tilbake-
kallsvedtak kjent ugyldig kan det kreves erstatning for lidt tap, jf. hpl. § 73. Et illustrerende 
eksempel fra underrettspraksis: et tilbakekallsvedtak ble under dissens kjent ugyldig i lag-
mannsretten (LB-2008-115509). På bakgrunn av dette gikk vedkommende til sak og krevde 
erstatning for tapt arbeidsinntekt. I rettskraftig dom fra Oslo tingrett (TOSLO-2010-66809) 
ble staten dømt til å betale legen erstatning på objektivt grunnlag. Etter en eventuell behand-
ling i norske domstoler kan saken i prinsippet bringes inn for EMD.  
 
Helsepersonell som har tapt autorisasjonen kan søke om å få autorisasjonen tilbake. Ved-
kommende må søke til Helsetilsynet og helsepersonellet har bevisbyrden for at hun eller han 
er «skikket», jf. hpl. § 62 første ledd.  
 
 
2.3 Institusjonelle forhold 
2.3.1 Tilsynssystemet 
Offentlige tilsynsmyndigheter fører kontroll med helsepersonells yrkesutøvelse. Tilsynsmyn-
dighetene er Statens helsetilsyn (Helsetilsynet) og Fylkesmannen, jf. helsetilsynsloven54 § 1.  
Tilsynssaker som Fylkesmannen mener bør resultere i en administrativ reaksjon oversendes til 
Helsetilsynet, jf. helsetilsynsloven § 2 fjerde ledd. Helsetilsynets vedtak kan påklages til Hel-
sepersonellnemnda, jf. hpl. § 68 andre ledd. Nemnda er et uavhengig klageorgan med «høy 
helsefaglig og juridisk ekspertise», jf. hpl. § 69 første ledd. Helsepersonellnemnda har kompe-
tanse til å prøve alle sider av saken og treffer endelige administrative avgjørelser. Nemndas 
vedtak kan bringes inn for Sivilombudsmannen for uttalelse.55 
 
 
2.3.2 Saksbehandling 
Det gjelder en rekke saksbehandlingsregler for tilbakekall av autorisasjon. Saksbehandlings-
reglene bidrar til prosessuell rettssikkerhet for helsepersonell.56 Prosessuell rettssikkerhet er 

                                                
54  Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven).  
55  Helseklage.no (2015) s. 7.  
56  Kjelland (2016b) s. 124.  
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særlig viktig i tilbakekallssaker ettersom det er tale om svært inngripende tiltak overfor helse-
personell.57  
 
Tilbakekall av autorisasjon er «enkeltvedtak», jf. hpl. § 57 femte ledd. Saksbehandlingsregle-
ne i forvaltningsloven58 (fvl.) gjelder for behandlingsmåten av tilbakekallsvedtak. Det er også 
gitt utfyllende regler for Nemndas behandling av klagesaker i forskrift 21. desember 2000 nr. 
1383 om Statens helsepersonellnemnd. Saksbehandlingsreglene skal sørge for at sentrale 
rettssikkhetsgarantier blir ivaretatt. Med rettssikkerhetsgarantier menes regler «som tar sikte 
på å skape trygghet for materielt riktige avgjørelser».59 For eksempel skal enkeltvedtak være 
skriftlige, begrunnet og gjøre rede for det rettslige og faktiske grunnlag vedtaket bygger på, jf. 
fvl. § 23 til § 25.  
 
 
2.3.3 Autorisasjonsordningen 
Offentlige myndigheter autoriserer helsepersonell og ordningen omfatter tjueni profesjons-
grupper, jf. hpl. § 48. En autorisasjon er en bekreftelse på at vedkommende er offentlig god-
kjent og kvalifisert innenfor sin profesjon. Ettersom privatpersoner vanskelig kan kontrollere 
hvilke kvalifikasjoner helsepersonell har er det positivt at staten har et autorisasjonsansvar og 
at helsepersonell må oppfylle visse «autorisasjonskrav».60 I Pasientkontakt (Rt. 2010 s. 1613) 
skulle Høyesterett overprøve Nemndas vedtak om bortfall av begrenset autorisasjon som lege. 
Førstvoterende uttalte i tråd med forarbeidene at «hovedformålet med autorisasjonsordningen 
er å bidra til sikre pasienters sikkerhet».61 Videre uttalte førstvoterende at autorisasjonsord-
ningen skal garantere et visst kunnskapsnivå og at «yrkesutøverne har personlige kvalifika-
sjoner som gjør at vedkommende har helsemyndighetenes og samfunnets tillit» (avsnitt 47). 
Hensynene som begrunner autorisasjonsordningen er kvalitet, sikkerhet og tillit, se hpl. § 1. 
Dette er med andre ord de samme hensynene som begrunner at autorisasjoner kan kalles til-
bake i henhold til hpl. § 57 første ledd. 
 
 

                                                
57  Kjønstad (2008) s. 30. 
58  Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker 10. februar 1967 nr. 10 (fvl.). 
59  Kjønstad (2017) s. 115. 
60  Kjønstad (2017) s. 54. 
61  Ot.prp. nr. 13 (1998–99) s. 129. 
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2.4 Bevisvurderingen 
Tilsynsmyndighetene har bevisbyrden i tilbakekallssaker. Nemnda må bevise at det foreligger 
tilstrekkelig tilbakekallsgrunn og helsepersonell trenger derfor ikke bevise sin uskyld. Det er 
fri bevisvurdering som innebærer at Nemnda kan bygge på alle forhold som belyser saken.62  
 
Det følger av rettspraksis at beviskravet i utgangspunktet er alminnelig sannsynlighetsover-
vekt. Førstvoterende i Overgrepslege (Rt. 2007 s. 1851) uttalte at vurderingen av hvilket krav 
som skal stilles til bevisovervekt ved vurderingen av hpl. § 57 første ledd må i utgangspunktet 
«her som ellers være at alminnelig sannsynlighetsovervekt er tilstrekkelig» (avsnitt 31). Det 
faktum som fremstår som mest sannsynlig legges til grunn. 50,01 prosent sannsynlighet er 
nok for å oppfylle kravet. Et skjerpet beviskrav kan være aktuelt dersom det er tale om å legge 
til grunn et særlig belastende faktum som ikke har tilknytning til yrkesutøvelsen. Dette var 
tilfellet i Overgrepslege. Høyesterett la til grunn at det krevdes «kvalifisert sannsynlighets-
overvekt» fordi det var tale om «å legge til grunn eldre forhold av sterkt infamerende karak-
ter» (avsnitt 36).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
62  Kjelland (2016b) s. 133. 
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3 ANALYSE AV UTVALGTE TYPETILFELLER 
 
3.1 Bakgrunnen for utvalget 
Jeg skal utdype noen selvvalgte typetilfeller som særlig fører til tap av autorisasjon i nemnds-
praksis. Med typetilfeller menes en gruppe likeartede eksempler. Analysene av typetilfeller 
kan avdekke mønstre i tilbakekallsvurderingen og nyanser innad i typetilfellene. For å avdek-
ke argumentasjonsmønstre i tilbakekallsvurderingen ser jeg på hvilke momenter som er av 
betydning for Nemnda i de ulike typetilfellene.  
 
Det er mange ulike eksempler fra nemndspraksis på hva som fører til tilbakekall av autorisa-
sjon. Brudd på taushetsplikten, urettmessige refusjonskrav eller tilbakekall grunnet psykiske 
lidelser er eksempler på typetilfeller. Andre eksempler er mangelfull journalføring og helse-
personell som har gitt feilaktig eller mangelfull opplysninger til tilsynsmyndighetene. Jeg 
utdyper tre typetilfeller. Første typetilfelle omhandler tilbakekall grunnet rusmisbruk (punkt 
3.2). Neste typetilfelle er tilbakekall på grunn av privatiserende atferd (punkt 3.3). Tredje 
typetilfelle retter seg mot tap av autorisasjon på bakgrunn av straffesaker. Næranalysen av det 
tredje typetilfellet foretas i kapittel 4, men introduseres i punkt 3.4. De utvalgte typetilfellenes 
aktualitet gjenspeiles i antall saker for Nemnda.  
 
Jeg påpeker at typetilfellene i praksis ofte opptrer i kombinasjoner. En tilbakekallssak kan 
derfor inneholde elementer av forskjellige typetilfeller. Et eksempel er Bombetrussel (HPN-
2011-178) hvor klageren mistet autorisasjonen på bakgrunn av en kombinasjon av rus- og 
psykiske problemer.  
 
Avslutningsvis i kapittelet foretas en oppsummering for typetilfellene rusmisbruk og privati-
serende atferd. I den grad det kan avdekkes mønstre i tilbakekallsvurderingene kan det også 
sies noe om hvor terskelen ligger for tap av autorisasjonen i de nevnte typetilfellene. Dette 
belyses i deloppsummeringen.  
 
 
3.2 Rusmisbruk 
3.2.1 Utgangspunkter 
Helsepersonell plikter i henhold til hpl. § 8 å ikke innta eller være påvirket av rusmidler i ar-
beidstiden. Med rusmidler menes alkohol og narkotiske stoffer. Også andre vanedannende 
stoffer omfattes. Det følger av forarbeidene at legale legemidler som sovemidler og beroli-
gende midler regnes som rusmidler.63 Det er ikke noe krav om at helsepersonell har til formål 

                                                
63  Jf. Prop. 29 L (2011–2012) s. 20.   
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å oppnå rus, det sentrale er virkningen midlene har. Bruk av rusmidler har en rekke negative 
følger; de kan virke sløvende, konsentrasjonsevnen og hukommelsen påvirkes, og koordina-
sjons- og reaksjonsevnen nedsettes. Legemidler som benyttes i forbindelse med sykdom reg-
nes ikke som rusmidler, jf. hpl. § 8 andre ledd.  
 
Plikten til ikke å innta rusmidler gjelder i tiden det har effekt på yrkesutøvelsen. Hpl. § 8 må 
derfor tolkes utvidende slik at også forutgående inntak av rusmidler omfattes. I hpl. § 57 førs-
te ledd er bruk av rusmidler en alternativ tapsgrunn. I praksis medfører dette ofte at helseper-
sonell anses «uegnet» og mange autorisasjoner tilbakekalles på dette grunnlag. Ettersom til-
bakekall av autorisasjon grunnet rusmisbruk utgjør en vesentlig del av sakene for Nemnda har 
jeg valgt å skille mellom forskjellige underkategorier. Jeg skiller mellom tilbakekall på grunn 
av alkoholmisbruk (punkt 3.2.2) og der autorisasjonen fratas fordi helsepersonell misbruker 
narkotiske og andre vanedannende stoffer (punkt 3.2.3). Misbruk av narkotiske og andre va-
nedannende stoffer skjer ofte i sammenheng med tyveri fra arbeidsgiver eller ved egenrekvi-
rering. Dette omtales i punkt 3.2.3.2. Saker om tilbakekall av autorisasjon grunnet rusmisbruk 
har i praksis ofte elementer av flere eller alle underkategoriene. Jeg har valgt å omtale under-
kategoriene hver for seg grunnet leservennlighet og for å få frem nyanser i gruppen.  
 
 
3.2.2   Alkoholmisbruk 
Praksis viser at dersom helsepersonell har vært påvirket av alkohol i arbeidstiden er dette et 
moment som veier tungt i tilbakekallsvurderingen og som taler for at autorisasjonen skal til-
bakekalles. Også enkeltstående hendelser tillegges gjennomgående stor vekt i vurderingen. I 
Promille på vakt (HPN-2010-28) fant Nemnda det tilstrekkelig dokumentert at en sykepleier i 
hvert fall ved ett tilfelle hadde vært alkoholpåvirket på jobb. Det forelå dokumentasjon som 
viste at hun hadde et alkoholproblem og at dette kunne gå utover yrkesutøvelsen. Nemnda la 
vekt på at alkoholmisbruk svekker sykepleieres «situasjonsforståelse, konsekvensinnsikt og 
evne til å ta raske beslutninger». I Indikator (HPN-2015-222) hadde en lege to ganger møtt 
alkoholpåvirket på jobb. Nemnda uttalte at det å være rusmiddelpåvirket på jobb «er en sterk 
indikator på et pågående rusmisbruk». Autorisasjonen ble tilbakekalt. I Alkoholpåvirket jord-
mor (HPN-2010-85) hadde klageren vært alkoholpåvirket på fødeavdelingen ved to tilfeller. 
Nemnda viste til at bruk av alkohol ikke er forenlig med forsvarlig yrkesutøvelse og at jord-
moren hadde utgjort en fare for pasientsikkerheten. Jordmoren ble fratatt autorisasjonen.  
 
Nemnda vektlegger alkoholmisbrukets varighet og hyppighet. I utgangspunktet kreves det 
uegnethet over en viss varighet for at autorisasjonen tilbakekalles. I Positiv utåndingsprøve 
(HPN-2011-109) hadde en lege blitt stoppet i politikontroll på vei til jobben. Han behandlet 
pasienter etter at politiet hadde gitt beskjed om at utåndingsprøven var positiv. Nemnda fant 
det ikke sannsynliggjort at legen hadde hatt et alkoholmisbruk over tid og Helsetilsynets ved-
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tak ble omgjort til en begrenset autorisasjon. I Alkohollege (HPN-2012-11) hadde klageren 
hatt et periodisk alkoholmisbruk over noen måneder. I løpet av denne perioden hadde legen 
ikke vært til stand til å møte på arbeid to ganger som følge av alkoholmisbruket. Dette var nok 
til at autorisasjonen ble tilbakekalt.  
 
Dersom helsepersonell har vært alkoholpåvirket i arbeidstiden er det ikke noe krav om at det 
må være skjedd en skade. Det kreves heller ikke at det må ha vært pasientkontakt. I Sløv syke-
pleier (HPN-2010-106) viste klageren til at hennes alkoholmisbruk ikke hadde gått utover 
pasienter. Nemnda uttalte at det «ikke er noe vilkår at pasienter har blitt skadelidende». Det 
avgjørende var at klagerens bruk av rusmidler utgjorde en «sikkerhetsrisiko for fremtidige 
pasienter». Helsetilsynets vedtak ble stadfestet.  
 
Et viktig moment i tilbakekallsvurderingen er hvorvidt det foreligger tilstrekkelig dokumenta-
sjon på at det er gjennomført behandling. Dette innebærer at dokumentasjonen må være inn-
holdsmessig tilstrekkelig og at den dokumenterer behandling over en viss tid. I Alkoholmis-
bruk (HPN-2014-48) hadde en sykepleier fått innholdsmessig god behandling og oppfølging 
for sitt alkoholmisbruk, men ikke over lang nok tid. Da Nemnda vurderte saken var det litt 
over et år siden sist kjente episode hvor klageren hadde misbrukt alkohol. I Alkoholpåvirket 
jordmor (HPN-2010-85) hadde klageren gått til behandling og blitt rustestet regelmessig. 
Halvannet år ut i behandlingen testet hun positivt. Nemnda viste til at ifølge praksis og rund-
skriv (IK-1/2009) kreves det normalt dokumentert rusfrihet i to år. Helsetilsynets vedtak ble 
derfor stadfestet.  
 
I Bombetrussel (HPN-2011-178) krevde Nemnda dokumentasjon «i vesentlig mer enn to år 
sammenhengende». Saken var spesiell fordi klageren hadde en kombinasjon av omfattende 
rus- og psykiske problemer. Dette tilsa at det måtte påvises rusfrihet over særlig lang tid. Sy-
kepleieren hadde i alkoholpåvirket tilstand truet med å sprenge seg selv med en bombe på en 
sporvogn. Nemnda uttalte at hvor lang tid det må fremlegges dokumentasjon på behandling 
og rusmiddeltesting beror på en helhetsvurdering. I den foreliggende sak var følgende avgjø-
rende for Nemndas vurdering: 
 

«klageren [har] over tid brukt alkohol i vanskelig og pressede situasjoner, og at hans alkoholbruk en 
rekke ganger har utløst destruktiv atferd. Etter Nemndas syn har det gått for kort tid siden siste meget 
alvorlige handling, til nå å kunne si at klageren ikke i eventuelt nye pressede situasjoner vil misbruke 
alkohol.» 

 
Det kan utledes av Nemndas argumentasjon i Bombetrussel (HPN-2011-178) at vurderingen 
av om det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon på gjennomført behandling må tilpasses in-
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dividuelt. Selv om det tas utgangspunkt i generelle retningslinjer i rundskrivet må det vurde-
res konkret hva som er tilstrekkelig dokumentasjon i det enkelte tilfelle.  
 
Dokumentasjonen må være innholdsmessig og kvalitetsmessig av en viss karakter for at do-
kumentasjonen anses tilstrekkelig. Det må for eksempel fremlegges analyseresultater fra rus-
middeltesting. I Utilfredsstillende behandling I (HPN-2016-74) hadde klageren fått behand-
ling av en psykiater som også var hennes venn og kollega. Dette var den eneste dokumenterte 
behandlingen som forelå. Nemnda anså ikke dette som tilstrekkelig da psykiaterens uttalelser 
ble vurdert som partsinnlegg. 
 
Det kan være et moment av betydning for tilbakekallsvurdering hvorvidt vedkommende har 
erkjent sitt alkoholmisbruk og har stilt seg positivt til behandling. I Bedringsevne (HPN-2014-
351) hadde klageren vist vilje og evne til å korrigere sin egen atferd over tid. Det var dissens i 
Nemnda. Flertallet mente klageren ikke ville representerte en risiko for pasientsikkerheten 
med en begrenset autorisasjon. Der alkoholmisbruket ikke erkjennes av helsepersonellet taler 
dette for tilbakekall. I Benektende lege (HPN-2012-50) hadde en lege hatt et alkoholproblem i 
mange år, noe han benektet. Han endret forklaring om sitt alkoholforbruk underveis i saken, 
noe som gjorde at forklaringene fremstod som lite troverdig. Helsetilsynets tilbakekallsvedtak 
ble opprettholdt.  
 
 
3.2.3 Misbruk av narkotiske og andre vanedannende stoffer 
3.2.3.1 Hovedtrekk i argumentasjonsmønstrene  
Det er et sentralt moment i tilbakekallsvurderingen om det har skjedd yrkesutøvelse under 
påvirkning av narkotika eller andre vanedannende stoffer. Det er ikke et krav om synlig på-
virkning eller at annet helsepersonell eller pasienter har reagert. På samme måte som ved al-
koholpåvirkning i arbeidstiden kreves det ikke at det må ha skjedd en feilbehandling eller at 
vedkommende helsepersonell har vært i kontakt med pasienter. Dersom helsepersonell har 
vært påvirket i kontakt med pasienter er dette i strid med forsvarlighetskravet og derfor et 
ytterligere moment av særlig vekt. I Pasientkonsultasjon (HPN-2014-250) hadde en tannlege 
hadde hatt pasientkonsultasjoner i ruspåvirket tilstand. Nemnda mente dette tilsa at tannlegen 
hadde et rusmiddelmisbruk og at dette utgjorde en «betydelig fare for kvaliteten og sikkerhe-
ten i helsetjenesten».  
 
Praksis viser at bruk av narkotiske og andre vanedannende stoffer på fritiden tillegges vekt i 
tilbakekallsvurderingen. Det følger av forarbeidene at kun ved «helt spesielle unntakstilfeller» 
skal tilsynsmyndighetene vektlegge atferd som ikke nødvendigvis er knyttet til selve yrkesut-
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øvelsen.64 Fordi mange av de aktuelle rusmidlene har langvarig virkning vil det ofte anses 
som bruk i forkant av arbeidstiden med den konsekvens at selve yrkesutførelsen påvirkes. I 
Hasjmisbruk (HPN-2011-201) anførte klageren at han kun brukte hasj i perioder han ikke 
arbeidet. Nemnda bemerket hvilken fare hasjmisbruk er for kvaliteten og sikkerhet i helsetje-
nesten ettersom stoffet blant annet påvirker hukommelsen og konsentrasjonsevnen. Nemnda 
uttalte: «[d]et er kjent at virkningen av hasj kan vare relativt lenge, også kjent som forlenget 
abstinens syndrom. Bruk på fritiden kan derfor ha betydning for yrkesutøvelsen». Helsetilsy-
nets vedtak ble stadfestet.  
 
Nemnda vektlegger misbrukets varighet og hyppighet i tilbakekallsvurderingen. I Langvarig 
hasjmisbruk (HPN-2015-111) hadde klageren røyket hasj inntil tre ganger om året i over tretti 
år. Nemnda anså dette som et svært alvorlig tilfelle og autorisasjonen ble tilbakekalt. I Ko-
kainbruk (HPN-2015-28) hadde en sykepleier brukt kokain gjentatte ganger over en periode 
på fem måneder. At Helsetilsynets tilbakekallsvedtak i Kokainbruk ble stadfestet tyder på at 
middelets art har betydning i Nemndas vurdering. Kokain er et sterkt narkotisk middel, og 
helsepersonell som er påvirket av dette utgjør en stor sikkerhetsrisiko for pasienter. Metamfe-
tamin (HPN-2010-53) taler også for at middelets art er et moment av betydning i tilbakekalls-
vurderingen. En hjelpepleier hadde hatt et økende bruk av metamfetamin over en periode på 
to år. Nemnda viste til at «kjøp, bruk og oppbevaring av narkotika over tid [er] atferd uforene-
lig med yrkesutøvelsen». Autorisasjonen ble tilbakekalt.  
 
Som ved misbruk av alkohol er det et moment av særlig betydning hvorvidt det foreligger 
tilstrekkelig dokumentasjon på at misbruket av narkotiske og andre vanedannende stoffer er 
behandlet og opphørt. Nemnda vektlegger hvorvidt det foreligger nok dokumentasjon med 
tilfredsstillende innhold. Eksempelvis må rusmiddeltester analyseres for de konkrete midlene 
klageren har misbrukt. I Utilfredsstillende behandling II (HPN-2014-157) hadde klageren hatt 
et langvarig og omfattende misbruk. Det var kun fremlagt ett analysesvar fra en rusmiddeltest. 
Nemnda mente at behandlingen «ikke i tilstrekkelig grad [hadde] vært rettet mot hennes 
sammensatte rusmisbruk, eller de bakenforliggende årsakene til det langvarige rusmiddelmis-
bruket». Behandlingen må således tilpasses individuelt.  
 
Ettersom utgangspunktet er at det kreves misbruk over en viss varighet for at helsepersonell 
anses uegnet er det naturlig at også behandlingen bør vare over en viss tid. Det er derfor rele-
vant hvorvidt dokumentasjonen påviser behandling som strekker seg over lang nok tid. I prak-
sis er det svært sjelden dokumentert rusfrihet over en tilstrekkelig lang periode. I Hasjmisbruk 
(HPN-2011-201) ble det uttalt at «lengden beror på en helhetsvurdering men vanligvis kreves 

                                                
64  Ot.prp. nr. 13 (1998–99) s. 179. 
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det i henhold til praksis en sammenhengende periode på minst to år». Dette er i samsvar med 
rundskriv IK-1/2009. 
 
 
3.2.3.2 Særlig om tilegnelsesmåten – tyveri og egenrekvirering 
Nemndspraksis viser at helsepersonell som misbruker narkotiske og andre vanedannende stof-
fer ofte tilegner seg dette ved tyveri fra arbeidsgiver eller ved egenrekvirering. Rekvirering er 
forbeholdt leger og tannleger, jf. hpl. § 11 første ledd. Med «egenrekvirering» menes å skrive 
ut reseptbelagte legemidler til eget bruk. Spørsmålet er hvilken betydning Nemnda tillegger 
tyveri og egenrekvirering i tilbakekallsvurderingen.  
 
Det gir grunnlag for å tilbakekalle autorisasjonen dersom helsepersonell stjeler vanedannende 
legemidler fra arbeidsgiver. I nemndspraksis betegnes tyveri som et alvorlig tillitsbrudd. I 
Medikamentsvinn (HPN-2014-57) hadde en sykepleier tatt legemidler fra arbeidsstedet. 
Nemnda bemerket at det stilles strenge krav til sykepleieres handlemåte og etiske holdninger. 
Sykepleierens oppførsel var et betydelig avvik fra de krav som stilles. Nemnda så derfor «al-
vorlig på at klageren ved flere anledninger hadde stjålet vanedannende legemidler fra sin ar-
beidsgiver, og finner at tilliten til klageren ved disse handlingene er svekket i betydelig grad». 
På bakgrunn av dette fant Nemnda sykepleieren uegnet til å utøve yrket forsvarlig på grunn av 
atferd uforenlig med yrkesutøvelsen etter hpl. § 57 første ledd. 
 
Praksis viser at enkeltstående tilfeller av tyveri fra arbeidsgiver kan føre til tilbakekall. Denne 
tendensen vises i Søvnproblemer (HPN-2012-187). Klageren hadde ved ett tilfelle stjålet fra 
apoteket hun arbeidet. Grunnen var at hun hadde et akutt søvnproblem og det hadde ikke vært 
mulig å få tak i fastlegen fordi det var helg. Nemnda la til grunn at tyveriet alene var tilstrek-
kelig for at vilkårene for tilbakekall var oppfylt. Det hadde «ikke avgjørende betydning at det 
var snakk om et enkeltstående tilfelle».  
 
Det tillegges stor vekt i tilbakekallsvurderingen dersom helsepersonell har tilegnet seg medi-
kamenter på en måte som har ført til at pasienter har blitt skadelidende. Helsepersonell kan for 
eksempel ha stjålet medisiner fra pasienter slik at pasientene ikke har fått medisiner eller do-
sen har blitt mindre enn foreskrevet. Forholdet er særlig egnet til å svekke tilliten til helseper-
sonell fordi det viser manglende dømmekraft, omsorg og yrkesforståelse. Det kan videre 
svekke tilliten til helsevesenet generelt. I Medikamentsvinn (HPN-2014-57) hadde en syke-
pleier fjernet virkestoff i legemidler som skulle gis videre til en pasient og med det utsatt pa-
sienten for lidelse. Nemnda anså dette som «spesielt alvorlig» og at klagerens handlinger «re-
presenterer et stort avvik fra hva som er forventet atferd av en autorisert sykepleier». Et annet 
lignende eksempel er Ritalin (HPN-2015-14). En vernepleier hadde stjålet medikamentet ri-
talin. Det ble avdekket at medisinen manglet hos en bruker og at kapsler var tømt for virke-
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middel. Klageren utsatte pasienter for manglende virkning av medikamentet noe som ble be-
tegnet av Nemnda som «spesielt alvorlig».  
 
Tyveri av medikamenter fra arbeidsgiver anses i nemndspraksis som en indikator på rusmid-
delmisbruk og kan være nok et grunnlag for tilbakekall av autorisasjon. Flertallet av tilbake-
kallsvedtakene er grunnet rusmisbruk. Dette betyr at der det foreligger tyveri av medikamen-
ter fra arbeidsgiver vil det ofte foreligge to grunnlag for tilbakekall i samme sak; tyveri og 
rusmisbruk. I praksis resulterer nesten alle disse sakene med at Nemnda stadfester Helsetilsy-
nets vedtak. Medikamentsvinn (HPN-2014-57) illustrerer dette. Nemnda fant først grunnlag 
for å tilbakekalle autorisasjonen på grunn av tyveri fra arbeidsgiver og deretter fant Nemnda 
det tilstrekkelig sannsynliggjort at klageren hadde et rusmisbruk. Nemnda uttalte at «klageren 
har stjålet vanedannende legemidler fra sin arbeidsgiver, og dette forhold indikerer et misbruk 
av legemidler». Derfor var klageren uegnet til å utøve sitt yrke som sykepleier forsvarlig og 
autorisasjonen ble tilbakekalt.    
 
Egenrekvirering tillegges vekt i tilbakekallsvurderingen. Det ligger et ansvar i å rekvirere va-
nedannende legemidler, og misbruk av denne posisjonen svekker tilliten til helsepersonell og 
til helsevesenet som sådan. Både mengden og varigheten av egenrekvireringen er av betyd-
ning. Dersom egenrekvireringen er omfattende indikerer dette et misbruk over tid. Nemnda 
legger ofte til grunn at vedkommende har et rusmisbruk dersom det foreligger omfattende 
egenrekvirering. Som eksempel nevnes Omfattende egenrekvirering I (HPN-2015-124) hvor 
klageren hadde rekvirert store mengder vanedannende legemidler, herunder narkotiske prepa-
rater, til seg selv og egen virksomhet. Samlet utgjorde omfanget en dosering som var langt 
høyere en anbefalt bruk. Det kunne ikke dokumenteres at midlene var benyttet til pasientbe-
handling. Nemnda la til grunn at klageren misbrukte vanedannende medikamenter og autori-
sasjonen ble tilbakekalt. Et annet eksempel er Omfattende egenrekvirering II (HPN-2012-59). 
En lege hadde rekvirert legemidler til egen praksis hvor mengden langt oversteg vanlig for-
bruk. Klagerens dokumentasjon og forklaring om bruken av legemidlene var mangelfull, og 
Nemnda la til grunn at legemidlene var benyttet til egenmedisinering. Legen ble fratatt autori-
sasjonen.  
 
En lignende alvorlig handling er forfalskning av resepter. Selv om det er leger og tannleger 
som har rekvireringsrett har annet helsepersonell ofte enkel tilgang på resepter og stempler. Å 
utnytte den tilgangen for å skaffe reseptbelagte medikamenter til seg selv eller andre viser 
sviktende dømmekraft. I Reseptforfalskning (HPN-2010-21) uttalte Nemnda at å forfalske 
resepter «innebærer et betydelig avvik» fra de krav som stilles til helsepersonell. Videre ble 
det uttalt at reseptforfalskning strider mot forsvarlighetskravet i hpl. § 4 og at handlingene 
svekker tilliten til vedkommendes yrkesutøvelse og helsetjenesten for øvrig. Et annet eksem-
pel er Farmasøyt (HPN-2010-188) hvor Nemnda så særlig alvorlig på at reseptforfalskningen 
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var begått av en farmasøyt. Nemnda omtalte dette som «helt uakseptabelt» og «et grovt tillits-
brudd overfor arbeidsgiver, kolleger og annet helsepersonell». Autorisasjonen ble tilbakekalt.  
 
Det er et moment i vurderingen dersom det foreligger tidligere tilsynssaker mot samme helse-
personell fordi dette indikerer et alvorlig rusmisbruk. I Tilbakevendende egenrekvirering I 
(HPN-2013-3) hadde en lege rekvirert store mengder vanedannende legemidler til seg selv. 
Samme lege hadde hatt en tilsynssak mot seg i 2004 som også gjaldt egenrekvirering. Dette 
var et moment som ble vektlagt i 2013-saken. Nemnda bemerket:  
 

«Det er alvorlig og bekymringsfullt at klageren har hatt en betydelig egenrekvirering etter klart å ha blitt 
skriftlig frarådet dette fra Statens helsetilsyn [i 2004]. En slik handlemåte støtter opp om at klageren har 
et alvorlig rusmiddelmisbruk.» 
 

Samme synspunkt ble fulgt opp senere samme år. I Tilbakevendende egenrekvirering II 
(HPN-2013-173) ble det vektlagt av Nemnda at det forelå flere tidligere tilsynssaker mot 
samme tannlege. Autorisasjonen ble tilbakekalt.  
 
 
3.3 Privatiserende atferd 
3.3.1 Presisering av problemstillingen 
Begrepet «privatiserende atferd» er et fellesbegrep på ulike faktiske forhold hvor fellesnevne-
ren er at helsepersonell blander rollene som autorisert helsepersonell og privatperson. Helse-
personell skal være profesjonelle i sin yrkesutøvelse og «[i] dette ligger en rolleforventning 
om å avstå fra privatiserende atferd overfor pasienter».65 Sammenblanding av roller kan skape 
avhengighet, usikkerhet og forvirring for pasienten. Helsepersonell som utviser privatiserende 
atferd bidrar ikke til helsepersonellovens formål om tillit til helsepersonell og helsetjenesten 
generelt. 
 
Seksuelle krenkelser og overgrep er eksempler på faktiske forhold som utgjør klare tilfeller av 
privatiserende atferd. Andre eksempler på privatiserende atferd er helsepersonell som har om-
fattende kontakt med pasienter på fritiden, skriver ut reseptbelagte legemidler i bytte mot 
andre tjenester eller låner penger til pasienter. Det er med andre ord stor variasjonsbredde i 
hva som kan utgjøre privatiserende atferd. Jeg legger til grunn at dersom privatiserende atferd 
skal kunne føre til tap av autorisasjon må det ligge et pasientforhold i bunn. Vedkommende 
helsepersonell må ha hatt en aktiv rolle i behandlerforholdet.  
 

                                                
65  Kjelland (2016a) s. 95.  
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Fordi privatiserende atferd er et vidt begrep er det behov for å presisere hva fremstillingen 
skal belyse. Først fremhever jeg momenter som gjennomgående inngår i Nemndas vurdering 
når tilbakekallssaken omhandler helsepersonell som har utvist privatiserende atferd (punkt 
3.3.2). Deretter belyser jeg to undergrupper av situasjoner. Første undergruppe omhandler 
privatiserende atferd under yrkesutøvelse (punkt 3.3.3). Andre undergruppe omhandler helse-
personell som inngår i intime forhold med pasienter (punkt 3.3.4). Sakene er ofte sammensat-
te og det presiseres at i praksis er det normalt at flere momenter er av betydning for Nemndas 
vurdering og at momentene kan overlappe.  
 
 
3.3.2 Hovedtrekk i argumentasjonsmønstrene  
I saker som gjelder privatiserende atferd er det sentralt i Nemndas vurdering at det er et 
asymmetrisk forhold mellom partene. I utgangspunktet er det et moment med begrenset vekt 
hvorvidt pasienten er særlig sårbar. Med andre ord er det ikke avgjørende hvem pasienten er. 
Det er likevel et moment som ofte inngår i vurderingen, fordi det belyser maktforholdet mel-
lom partene. Eksempelvis kan psykiske problemer, tidligere overgrep, rusproblemer og et 
stort behandlingsbehov gjøre en pasient spesielt sårbar. Et illustrerende eksempel fra nemnds-
praksis er Ulikevekt I (HPN-2014-352). Saken gjaldt en sykepleier som hadde hatt seksuell 
omgang med en svakt fungerende pasient. Pasienten hadde rusproblemer. Nemnda uttalte: 
 

«Det vektlegges at klageren lenge har vært kjent med pasientenes historie med angst, depresjoner og le-
gemiddel- og alkoholmisbruk. Slik nemnda ser det utnyttet klageren ulikevekten mellom dem, pasien-
tens sårbarhet og den maktposisjonen som var etablert på grunn av behandlingsrelasjonen.»  

 
Klageren hadde «sviktet i sin rolle» og mistet autorisasjonen.  
 
Reelle hensyn tilsier at stor aldersforskjell mellom helsepersonellet og pasienten kan forsterke 
et allerede asymmetrisk forhold og derfor burde få betydning i tilbakekallsvurderingen. Hen-
synet til konsistens begrunner en slik slutning fordi å tillegge aldersforskjell betydning i vur-
deringen vil harmonisere med hvordan regelen anvendes ellers. At en vesentlig aldersforskjell 
bør ha betydning i vurderingen kan bidra til å realisere lovens formål i hpl. § 1 om «tillit til 
helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten». Et eksempel hvor Nemnda vektla aldersfor-
skjell som et moment i vurderingen er Ulikevekt II (HPN-2014-85). I saken skilte det tjuefem 
år mellom klageren og pasienten. Samme synspunkt har vært lagt til grunn av Nemnda i tidli-
gere saker, for eksempel i Rolleblanding (HPN-2006-5) hvor det var relevant at pasienten var 
«mye yngre enn klageren». Et annet eksempel er Aldersforskjell (HPN-2008-52) hvor det var 
av betydning at det skilte tretti år mellom pasient og klager. 
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Behandlingens art er et moment av betydning for tilbakekallsvurderingen. Behandlingens art 
kan belyse i hvilken grad det foreligger et avhengighetsforhold og tilknytning mellom helse-
personellet og pasienten. Behandlingens art kan derfor belyse det interne maktforholdet. For 
eksempel kan samtaleterapi medføre at pasienten opplever at helsepersonellet representerer 
nærhet, trygghet og at de får bekreftelse og forståelse. Dette kan føre til at pasienten får et 
spesielt forhold til behandleren. Helsepersonell har ansvar for å forholde seg til dette på en 
profesjonell måte. Bekreftelse og forståelse fra helsepersonell kan medføre at pasienten føler 
at de er likestilte parter. Selve behandlingssituasjonen gjør imidlertid at helsepersonellet 
kommer i en maktposisjon. 
 
I Behandlingsform (HPN-2014-239) hadde en lege behandlet pasienten ved samtaleterapi, 
herunder kartlegging av pasientens psykiske helse. Nemnda uttalte at «[v]ed denne type be-
handling må det legges til grunn at pasientens sårbarhet og avhengighet vil være sterk selv om 
forholdet kan fremstå som likeverdig.» Angående behandlingens art bemerket Helsetilsynet: 
 

«Det er større risiko for at det oppstår følelsesmessige reaksjoner hos pasienten ved behandlingsformer 
som psykoterapi eller familierådgivning. For å unngå tvil om grensene i relasjonen mellom helseperso-
nell og pasient, stilles det særlig strenge krav til helsepersonells aktsomhet ved slike behandlingsfor-
mer.» 

 
Helsetilsynets uttalelse fremgår av Nemndas vedtak. Nemnda stadfestet Helsetilsynets tilba-
kekallsvedtak.  
 

Lengden av pasientforholdet kan belyse maktforholdet mellom helsepersonellet og pasienten. 
Hvor lang tid pasientforholdet har vart kan også belyse hvilken art behandlingen kan sies å ha 
hatt. I Maktubalanse (HPN-2015-300) hadde klageren blandet rollene som vernepleier og 
privatperson overfor en pasient klageren hadde hatt et langvarig behandlingsforhold til. Pasi-
enten slet med psykiske problemer og rusmisbruk. Til sammen gjorde dette at maktubalansen 
mellom partene var stor. I Langvarig pasientforhold (HPN-2014-240) hadde klageren vært 
pasientens lege i nærmere tjuefem år. Klageren hadde skrevet ut store mengder vanedannende 
medikamenter til pasienten over mange år. Dette bidro til at pasienten fikk et avhengighets-
forhold til legen. Pasienten var særlig sårbar og svært syk. Det hadde vært nær og hyppig kon-
takt mellom klageren og pasienten. Nemnda uttalte at det var tale om «stor grad av asymmetri 
i styrkeforholdet mellom klageren og pasienten». Dette gjorde at rollesammenblandingen var 
svært alvorlig. 
 
Nemndspraksis viser at enkelthendelser tillegges vekt i tilbakekallsvurderingen. Det kreves 
derfor ikke mange (hyppige) tilfeller av privatiserende atferd. Tendensen vises i Sviktende 
dømmekraft I (HPN-2011-180). En kiropraktor hadde møtt en pasient privat, og de hadde hatt 
seksuell kontakt. Klageren anførte at det måtte vektlegges i tilbakekallsvurderingen at det var 
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tale om et enkeltstående tilfelle. Det forelå ingen andre kritikkverdige forhold knyttet til hans 
yrkesutøvelse. Dette førte ikke frem. Det var avgjørende for Nemnda at «klagerens handlinger 
er et klart brudd på den tillit som både pasienter og samfunnet må ha til en offentlig godkjent 
kiropraktor, og hans atferd er ikke forenlig med yrkesutøvelse som kiropraktor». Helsetilsy-
nets vedtak ble stadfestet.  
 
Et annet eksempel på at enkeltstående hendelser tillegges vekt er Narkotikaforespørsel (HPN-
2015-265). En omsorgsarbeider hadde sendt tekstmelding til en tidligere pasient med ruspro-
blemer og bedt pasienten skaffe henne narkotika. Etter Nemndas vurdering var det «meget 
kritikkverdig av klageren at hun ba en tidligere pasient om å begå lovbrudd». Omsorgsarbei-
deren hadde med dette utvist liten rolleforståelse og manglende respekt for pasienten. Om-
sorgsarbeideren mistet autorisasjonen.  
 
I rettspraksis er det et moment av betydning hvorvidt vedkommende helsepersonell har er-
kjent det kritikkverdige ved sine handlinger. I Overgrepslege (Rt. 2007 s. 1851) påpekte 
førstvoterende dette i avsnitt 54. Mindretallet vektla klagerens manglende erkjennelse i større 
grad enn flertallet. Andrevoterende uttalte at «skulle [klageren] gjenvinne allmennhetens tillit 
som lege, måtte han i tilfelle ha vist en annen innsikt og forståelse for handlingenes klander-
verdighet, og skadeeffekten overfor ofrene, enn det han har gjort» (avsnitt 66). Hvorvidt ved-
kommende helsepersonell har erkjent det kritikkverdige ved sine handlinger er også av stor 
betydning i Nemndas vurdering. I forlengelsen av dette er det sentralt hvorvidt helsepersonel-
let har utvist ønske om å endre holdning og atferd. I hvilken grad helsepersonellet har utvist 
privatiserende atferd vil være det mest sentrale, men endringsvilje inngår som et moment i 
den samlede vurderingen fordi det sier noe om hvor korrigerbar vedkommende er.  
 
Poenget vises i Korrigerbar lege (HPN-2015-92). Saken gjaldt en lege som hadde utvist klart 
privatiserende atferd overfor en pasient. Nemnda vektla at klageren hadde erkjent det kritikk-
verdige ved sine handlinger. Klageren hadde «vist innsikt i de bakenforliggende årsaker til 
handlingene og hvilke konsekvenser hans handlinger har hatt og kan få for pasienten». Både 
kommuneoverlegen og en psykiater mente klageren hadde «bearbeidet hendelsen og de ba-
kenforliggende årsaker gjennom veiledning og behandling, og at han har vist god innsikt i hva 
som forventes av profesjonalitet i yrkesutøvelsen». Nemnda mente klageren var godt rustet til 
å håndtere lignende situasjoner i fremtiden på en faglig forsvarlig måte. Nemnda omgjorde 
Helsetilsynets tilbakekallsvedtak til en advarsel etter hpl. § 56.  
 
I Sviktende dømmekraft I (HPN-2011-180) hadde en kiropraktor fått hjelp av NAV og gått til 
samtalebehandling hos en gestaltterapeut etter å ha hatt seksuell kontakt med en pasient. Kla-
geren var bestemt på at noe lignende ikke ville skje igjen. Nemnda så det som «positivt at 
klageren har søkt bistand i saken». Det var imidlertid ikke «i til[s]trekkelig grad dokumentert 
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at klageren har fått ny kunnskap av avgjørende betydning for fremtidig yrkesutøvelse som 
kiropraktor». Nemnda mente det var nødvendig med ytterligere dokumentasjon «om veiled-
ning eller behandling med fokus på rollesammenblanding». Dette viser at dersom holdnings-
endrende atferd skal tillegges nevneverdig vekt i vurderingen må det fremlegges dokumenta-
sjon. Dette var også tilfelle i Sviktende dømmekraft II (HPN-2014-276).  
 
Et av hensynene som begrunner at autorisasjoner tilbakekalles er hensynet til tillit, både til 
helsepersonell og helsevesenet generelt. I tilfeller hvor helsepersonell har utvist privatiserende 
atferd og det ikke kan påvises at holdningen er endret kan tilliten til helsepersonellet vanske-
lig gjenopprettes. I Uendret holdning (HPN-2011-103) hadde klageren hatt et forhold til en 
pasient og partene hadde bodd sammen. Da Nemnda vurderte saken var det gått tretten år si-
den klageren hadde flyttet fra pasienten. Klageren hadde gitt uttrykk for at han i ettertid er-
kjente «at saken skulle vært håndtert annerledes av ham». Det var dissens i Nemnda. Flertallet 
mente det var et særlig moment av betydning at det ikke fremgikk opplysninger i saken om at 
klageren hadde søkt profesjonell hjelp for å bearbeide de bakenforliggende årsakene til hen-
delsen. Flertallet hadde følgende syn på saken: 
 

«klageren [har] ikke i tilstrekkelig grad har vist at han har endret sin holdning, atferd og yrkesforståelse 
i en slik grad at tilliten til ham kan sies å være gjenopprettet, og nemndas flertall har etter dette kommet 
til at klagerens lisens som lege skal tilbakekalles.»  

 
Det hadde gått lang tid siden forholdet opphørte, og det forelå ikke opplysninger om at legen 
hadde utvist privatiserende atferd ved andre anledninger. Nemndas argumentasjon i Uendret 
holdning (HPN-2011-103) kan tas til inntekt for at manglende holdningsendring og manglen-
de dokumentasjon på gjennomført behandling er momenter som tillegges stor vekt i tilbake-
kallsvurderingen, uavhengig av hvor lang tid som er gått. I forlengelsen av dette er det natur-
lig at eventuelle tidligere tilsynssaker om privatiserende atferd tillegges vekt i vurderingen.  
 
 
3.3.3 Spesielt om privatiserende atferd under yrkesutøvelsen 
Privatiserende atferd utvist under yrkesutøvelse, i arbeidstiden, tillegges stor vekt i nemnds-
praksis. Situasjonen er ofte at helsepersonell har begått handlinger av seksuelt krenkende ka-
rakter ved pasientkonsultasjoner eller på hjemmebesøk. Dette medfører gjennomgående at 
autorisasjonen tilbakekalles. I disse tilfellene har helsepersonellet misbrukt pasientenes tillit 
og vist alvorlig sviktende vurderingsevne. Et eksempel er Gynekologisk undersøkelse (HPN-
2010-124) hvor en lege hadde foretatt underlivsundersøkelser på unge kvinner under pasient-
konsultasjoner på legevakten. Det var ikke medisinske indikasjoner for undersøkelsene. Le-
gen manglet også den nødvendige erfaring og kompetanse. Nemnda mente klageren hadde 
begått handlinger som innebar seksuell utnytting. Legen hadde vist alvorlig sviktende vurde-
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ringsevne og tilliten til han som lege var brutt. Nemnda mente det var en gjentagelsesfare og 
at klageren var en fare for sikkerheten i helsetjenesten. Autorisasjonen ble tilbakekalt. 
 
Et annet illustrerende eksempel er Akutt konsultasjon (HPN-2014-227). En kiropraktor hadde 
behandlet en pasient gjentatte ganger over en periode. Ved et tilfelle var kiropraktoren på 
hjemmebesøk hos pasienten. Pasienten hadde kontaktet kiropraktoren fordi hun følte seg dår-
lig og dette gjorde henne engstelig. Under behandlingen hadde kiropraktoren krenket pasien-
ten seksuelt. Hun oppfattet situasjonen som et overgrep. Under klagebehandlingen presiserte 
Nemnda at «[f]or nemndas vurdering i saken er det ikke avgjørende å ta stilling til om hendel-
sen var frivillig eller ikke». Det sentrale i vurderingen var at det hadde funnet sted intim kon-
takt under et hjemmebesøk «der klageren som kiropraktor var tilkalt for å gi pasienten helse-
hjelp». Kiropraktoren ble fratatt autorisasjonen. Et eksempel fra nemndspraksis hvor det var 
utvist omfattende privatiserende atferd under yrkesutøvelsen er Grenseløst forhold (HPN-
2015-237). Klageren var en psykomotorisk fysioterapeut som hadde behandlet en svært syk 
pasient. Behandlingene innehold mye kroppskontakt og kunne vare langt utover vanlig be-
handlingstid. Ved hjemmebesøk hadde klageren sovet over i pasientens seng. Utenom be-
handlingen hadde de to omfattende telefonkontakt. Etter noe tid inneholdt behandlingene også 
seksuell kontakt. Nemnda omtalte dette som «et nærmest grenseløst forhold». Autorisasjonen 
ble tilbakekalt.  
 
Grenseoverskridende atferd (HPN-2014-6) er et eksempel som viser at også ikke-seksuelle 
handlinger begått under yrkesutøvelse tillegges stor vekt i tilbakekallsvurderingen. Saken 
gjaldt en lege hadde kommet med gjentatte tilnærmelser overfor en psykisk syk pasient ved et 
hjemmebesøk. Legen hadde ikke vært fysisk overfor pasienten, men atferden hans ble omtalt 
av Nemnda som «klart grenseoverskridende». Helsetilsynets tilbakekallsvedtak ble stadfestet.  
 
Dersom helsepersonell har utvist privatiserende atferd under yrkesutøvelsen flere ganger 
(hyppighet) fører dette gjennomgående til at autorisasjonen tilbakekalles. Manglende impuls-
kontroll (HPN-2014-289) illustrerer tendensen. En fysioterapeut hadde utsatt fire kvinnelige 
pasienter for uanstendig atferd under behandling. Klageren hadde krenket pasientenes person-
lige integritet gjennom seksuelt krenkende handlinger, utsagn, håndgrep og kroppskontakt. 
Klageren hadde blitt styrt av egne behov og følelser og hadde med dette utvist «manglende 
evne til å sette grenser, manglende impulskontroll og misbruk av den tillit pasientene hadde 
utvist han». Autorisasjonen ble tilbakekalt. Et annet eksempel er Grenseoverskridende be-
handling (HPN-2015-226). Klageren hadde utført grenseoverskridende handlinger overfor 
femten kvinnelige pasienter under fysioterapeutbehandlinger. Dette viste manglende respekt 
for pasientenes fysiske grenser og personlige integritet. Helsetilsynets vedtak om å tilbakekal-
le autorisasjonen ble stadfestet av Nemnda.  
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3.3.4 Spesielt om inngåelse av intime forhold med pasienter 
Helsepersonell som inngår i intime forhold med pasienter er et faktisk forhold som har særlig 
aktualitet. Nemnda behandler mange saker som gjelder denne formen for privatiserende at-
ferd. Med intime forhold menes private, kjærestelignende forhold.  
 
Det er av betydning når forholdet blir innledet. Det kan tenkes et skille mellom forhold som 
innledes under pågående pasientforhold og forhold som innledes etter at pasientforholdet er 
opphørt. Det følger av forarbeidene til helsepersonelloven at helsepersonell som  
 

«innleder [et] privat intimt forhold til pasienter de har eller nettopp har hatt et pasientforhold til, driver 
også uforsvarlig virksomhet, i tillegg til at dette kan være et utslag av grov mangel på faglig innsikt».66  

 
Nemndspraksis viser, i tråd med lovgivers intensjon i forarbeidene, at helsepersonell som inn-
leder private intime forhold til pasienter de har et pågående pasientforhold til mister autorisa-
sjonen. Nemndas argumentasjon i Ulikevekt II (HPN-2014-85) illustrerer dette. Klageren inn-
ledet et privat forhold til en pasient kort tid etter at behandlingsrelasjonen oppstod. Forholdet 
var først et nært venninneforhold hvor de to deltok på sosiale arrangementer, dro på turer og 
fikk felles bekjente. Nemnda uttalte at klageren «allerede ved dette sammenblandet profesjo-
nelle og private roller». Senere ble forholdet seksuelt og pasienten flyttet inn hos klageren. 
Nemnda la til grunn at «[e]n slik sammenblanding av roller er langt utenfor det en må forven-
te av en autorisert sykepleier og utgjør en alvorlig faglig svikt i tillegg til å vitne om manglen-
de personlig egnethet til yrket». Autorisasjonen ble tilbakekalt.  
 
Et generelt poeng som kan utledes av Nemndas argumentasjon i Ulikevekt II (HPN-2014-85) 
er at helsepersonell har et strengt selvstendig ansvar. Klageren i Ulikevekt II påstod at ar-
beidsgiver hadde en viss skyld i det som hadde skjedd på grunn av manglende inngripen. 
Nemnda bemerket at selv om arbeidsgiver «hadde et ansvar i saken» fritok ikke dette klageren 
fra et selvstendig ansvar. Tilbakekall av autorisasjon en reaksjon som rettes mot enkeltindivi-
der (se punkt 1.3). Det går et skille mellom reaksjoner overfor enkeltpersonell og virksomhe-
ten som system.67 Det generelle prinsippet om krav til forsvarlighet gjelder både overfor virk-
somheter og det enkelte helsepersonell. Dette omtales i forarbeidene som «systemkrav» og 
«individkrav».68 Kravet til forsvarlighet som gjelder overfor virksomheter og overfor indivi-
der «må ofte ses i sammenheng».69 Selv om det er en sammenheng innebærer ikke dette at 

                                                
66  Ot.prp. nr. 13 (1998–99) s. 175. 
67  Se Kjelland (2016b) s. 106–108 og Molven (2015) s. 382–383. 
68  NOU 2015: 11 s. 73.  
69  NOU 2015: 11 s. 82.  
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helsepersonell som overtrer hpl. § 57 første ledd, som ofte også innebærer en overtredelse av 
forsvarlighetskravet i § 4, kan legge ansvaret på arbeidsgiver og dermed fritas for ansvar. Re-
aksjonssystemet er et flersporet system.70 I Ulikevekt II ble klageren fratatt autorisasjonen. 
Parallelt med dette konkluderte Helsetilsynet med at arbeidsgiveren hadde brutt forsvarlig-
hetskravet.  
 
Nemndas konklusjon i Ansvarsforhold (HPN-2011-26) underbygger at helsepersonell har et 
selvstendig ansvar som ikke reduseres av arbeidsgivers manglende inngripen. Klageren hadde 
hatt et seksuelt forhold til en pasient. Autorisasjonen ble tilbakekalt selv om klageren hadde 
fått lite veiledning og oppfølging i arbeidet. Nemnda viste til at «det påligger det enkelte hel-
sepersonell et selvstendig ansvar for egen yrkesutøvelse». 
 
Nemndspraksis viser at helsepersonell som innleder private intime forhold til personer de har 
et pasientforhold til for så å avslutte pasientforholdet kort tid etter at forholdet er innledet 
normalt mister autorisasjonen. Oppfølgingsansvar (HPN-2011-6) er illustrerende. En verne-
pleier hadde innledet et seksuelt forhold til en av sine pasienter. Vernepleieren avsluttet opp-
følgingsansvaret for pasienten kort tid etter at forholdet ble innledet. Forholdet varte noen 
måneder. Klageren hadde utvist grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet og at-
ferd uforenelig med yrkesutøvelsen og mistet derfor autorisasjonen.  
 
Situasjonen er ikke like klar for forhold som innledes etter at pasientforholdet er opphørt. 
Spørsmålet er hvilken vekt dette tillegges av Nemnda i tilbakekallsvurderingen.  
 
I hvilken grad momentet tillegges vekt beror på hvor lang tid som er gått siden pasientforhol-
det opphørte. I Etterfølgende relasjon I (HPN-2010-63) hadde en psykiatrisk sykepleier etab-
lert privat kontakt med en pasient få uker etter fullført behandling. Etter rundt to måneder var 
forholdet av seksuell karakter. Etter Nemndas syn var det gått for kort tid fra klageren hadde 
hatt et aktivt behandlingsansvar for pasienten til de to hadde fått et privat forhold. Forholdet 
bygget i hovedsak på den kontakt og følelser som hadde oppstått da pasienten var innlagt på 
klagerens avdeling. Nemnda la til grunn at forholdet ble etablert mellom to ulikeverdige par-
ter slik at maktforholdet mellom dem var skjevt fra begynnelsen av. Nemnda mente sykeplei-
eren hadde utvist uforsvarlig virksomhet, grov mangel på faglig innsikt og atferd uforenlig 
med yrkesutøvelsen.  
 
Tidsaspektet var også sentralt i Etterfølgende relasjon II (HPN-2014-115). Det var usikkert 
hvorvidt klageren hadde innledet et privat og seksuelt forhold til en pasient mens hun var inn-

                                                
70  Kjelland (2016b) s. 106. 
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lagt, eller rett etterpå. Klageren ble fratatt autorisasjonen og Nemnda viste til at helsepersonell 
ikke skal opprette nære relasjoner til pasienter og «dette gjelder også i en lang periode etter at 
behandlingen er avsluttet». En annen lignende sak er Seksuell relasjon (HPN-2014-17). En 
lege som hadde innledet en privat relasjon av seksuell karakter med en tidligere pasient. 
Nemnda la til grunn at fra klageren hadde sin siste konsultasjon med pasienten gikk det en til 
to måneder til klageren og pasienten innledet en privat relasjon og to til tre måneder til for-
holdet ble seksuelt. Dette var ikke tilstrekkelig lang nok tid. Nemnda uttalte at «å innlede et 
forhold til en tidligere pasient kort tid etter at behandlingen er avsluttet, vil ofte fremstå som 
en utnyttelse av pasientens tillit og avhengighet». 
 
Nemndsavgjørelser med sammenlignbart faktum som i Seksuell relasjon (HPN-2014-17) er 
Behandlingsform (HPN-2014-239) og Avsluttet behandling (HPN-2010-212). I begge sakene 
påpekte Nemnda i sin argumentasjon at å innlede et forhold til en pasient kort tid etter avslut-
tet behandling vil fremstå som «en utnyttelse av pasientens tillit og avhengighet». I begge 
sakene ble Helsetilsynets tilbakekallsvedtak stadfestet. Dette taler for at det er et mønster i 
Nemndas argumentasjon og vurdering i saker som omhandler forhold som innledes kort tid 
etter at pasientforholdet er opphørt. Sakene vurderes konsistent. Det er forutberegnelig for 
helsepersonell at autorisasjonen normalt tilbakekalles i slike saker. 
 
I sakene nevnt over ble det inngått private relasjoner kort tid etter at behandlingsforholdet 
hadde opphørt. Praksis viser at private relasjoner inngått lang tid etter at pasientforholdet er 
opphørt kan være av betydning for Nemnda. I Avsluttet terapi (HPN-2015-230) hadde en psy-
kolog innledet vennskap med en tidligere pasient to til tre år etter at behandlingen var avslut-
tet. Forholdet ble romantisk, men dette var først syv år etter avsluttet behandling. Helsetilsy-
net mente det forelå tilstrekkelig tilbakekallsgrunnlag. Nemnda omgjorde imidlertid Helsetil-
synets vedtak til en advarsel etter hpl. § 56. Den private relasjonen var ikke direkte foranledi-
get av behandlingssituasjonen og derfor var det ingen klar maktubalanse mellom de to. Det 
var også av betydning at forholdet hadde utviklet seg sakte over flere år. Selv om det var gått 
lang tid mente Nemnda at klageren hadde vist manglende dømmekraft, blandet sine profesjo-
nelle og private roller og derfor utvist mangelfull faglig forståelse. 
  
 
3.4 Straffesaker – introduksjon til næranalysen i kapittel 4 
Helsepersonell kan straffes på lik linje med andre borgere hvis straffbarhetsvilkårene er opp-
fylt. Dersom helsepersonell er straffeforfulgt er dette et forhold som ofte har betydning i 
Nemndas vurdering etter hpl. § 57 første ledd. Praksis viser at dette er et moment som tilleg-
ges stor vekt i tilbakekallsvurderingen. Straffesakers betydning i Nemndas vurdering etter hpl. 
§ 57 første ledd omtales nærmere som et eget typetilfelle i kapittel 4 (punkt 4.3).  
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3.5 Oppsummering 
Analysen av typetilfellene rusmisbruk og privatiserende atferd avdekker mønstre for hvilke 
alternative tapsgrunner som gjennomgående fører til at Nemnda anser helsepersonell «ueg-
net» i vurderingen som foretas etter hpl. § 57 første ledd. Dette skal belyses med følgende 
figur. 

 
 
Figur 2.71 Oversikt over hvilke alternative tapsgrunner som gjennomgående fører til at helse-
personell anses «uegnet» i de analyserte typetilfellene 
 
 
De åtte alternative tapsgrunnene i hpl. § 57 første ledd er angitt i boksen til venstre i figuren. I 
boksen er det markert hvilke av de åtte alternative tapsgrunnene som gjennomgående er opp-
fylt i de analyserte typetilfellene. Figuren skiller ikke mellom hvilke alternative tapsgrunner 
som foreligger i henholdsvis rusmisbrukssaker og saker som omhandler privatiserende atferd.  
 

                                                
71  Figuren tar utgangspunkt i figuren hos Kjelland (2016b) s. 113 og er gjengitt her med forfatterens tillatelse.  
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I tilbakekallssaker som omhandler rusmisbruk skyldes helsepersonellets uegnethet gjennom-
gående fjerde alternativ tapsgrunn. Se eksempelvis Hasjmisbruk (HPN-2011-201), 
Alkohollege (HPN-2012-11) og Alkoholmisbruk (HPN-2014-48). I mange rusmisbrukssaker 
foreligger to alternative tapsgrunner. Helsepersonell er da «uegnet til å utøve sitt yrke forsvar-
lig» grunnet fjerde og åttende tapsgrunn. Se eksempelvis Metamfetamin (HPN-2010-53), 
Pasientkonsultasjon (HPN-2014-250) og Bedringsevne (HPN-2014-351). 
 
Hvor autorisasjoner tilbakekalles fordi helsepersonell har utvist privatiserende atferd har ueg-
netheten i et klart flertall av de gjennomgåtte nemndsavgjørelsene skyldtes «uforsvarlig virk-
somhet», «grov mangel på faglig innsikt» og «atferd uforenlig med yrkesutøvelsen». Eksemp-
ler er Ansvarsforhold (HPN-2011-26), Seksuell relasjon (HPN-2014-17) og Behandlingsform 
(HPN-2014-239). Saker som omhandler rusmisbruk og privatiserende atferd er ofte sammen-
satte. Dette kan begrunne at det ofte foreligger flere alternative tapsgrunner i én sak. Mønstre-
ne for hvilke alternative tapsgrunner som fører til at Nemnda anser helsepersonell «uegnet» i 
de analyserte typetilfellene viser en klar konsistens i vurderingen som foretas etter hpl. § 57 
første ledd. 
 
I tråd med hovedregelen om fri bevisvurdering (se punkt 2.4) bygger Nemnda på alle forhold 
som belyser saken. I saker som omhandler rusmisbruk og privatiserende forhold vektlegger 
Nemnda mange ulike forhold, også forhold som ikke har å gjøre med selve yrkesutøvelsen. 
Dette kan bidra til å senke terskelen for tilbakekall av autorisasjon i rusmisbrukstilfellene. I 
tilbakekallssaker som omhandler rusmisbruk vektlegger Nemnda rusmisbruk på fritiden. 
Grunnen er at rusmisbruk på fritiden kan påvirke yrkesutøvelsen og derfor utgjøre en fare for 
pasientsikkerheten. Hvis pasientsikkerheten er truet er terskelen for tilbakekall lavere enn hvis 
pasientsikkerheten er mer mindre utsatt.  
 
Nemnda legger som den klare hovedregel alminnelig sannsynlighetsovervekt (se punkt 2.4) til 
grunn for bevisvurderingen i tilbakekallssaker som omhandler rusmisbruk og privatiserende 
atferd. For rusmisbrukstilfellene innebærer dette at det legges til grunn at helsepersonell har et 
rusmisbruk dersom det er 50,01 prosent sannsynlig. Dette bidrar til at terskelen for tilbakekall 
i rusmisbrukstilfellene er lav. I NOU 2015: 11 fremgår det at «[u]tvalget har inntrykk av – og 
har fått bekreftet fra Helsetilsynet – at det er lav toleranse for rusmisbruk» (s. 247).   
 
For at hovedvilkåret i hpl. § 57 første ledd om uegnethet skal være oppfylt kreves det i ut-
gangspunktet at tilstanden har en viss varighet (se punkt 2.2.2). Terskelen i saker som om-
handler rusmisbruk og privatiserende atferd senkes som følge av at enkelthendelser vektleg-
ges tilbakekallsvurderingen. For eksempel hvor helsepersonell har tilegnet seg narkotiske eller 
andre vanedannende stoffer ved tyveri fra arbeidsgiver er enkeltstående handlinger tilstrekke-
lig for at autorisasjonen tilbakekalles. Se til illustrasjon Søvnproblemer (HPN-2012-187). En-
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kelthendelser av privatiserende atferd kan også føre til tilbakekall, se til illustrasjon Sviktende 
dømmekraft I (HPN-2011-180) hvor klageren ved et tilfelle hadde hatt seksuell kontakt med 
en pasient. Nemndspraksis viser at også enkeltstående handlinger av ikke-seksuell karakter 
kan føre til at helsepersonell fratas autorisasjonen. Narkotikaforespørsel (HPN-2015-265) 
viser dette poenget. Det er en tendens at enkelthendelser gjennomgående tillegges stor vekt i 
saker som omhandler tilbakekall av autorisasjon grunnet privatiserende atferd. Dette taler for 
at terskelen for tap av autorisasjon grunnet privatiserende atferd er lav.   
 
Terskelen i tilbakekallssaker grunnet privatiserende atferd påvirkes lite av hvem pasienten er. 
Det kan utledes av Nemndas argumentasjon at det alltid er helsepersonells ansvar at en rela-
sjon som springer ut av et pasientforhold ikke privatiseres. Dersom det innledes et privat in-
timt forhold hvor det foreligger eller har foreligget et pasientforhold er terskelen for tilbake-
kall svært lav.    
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4 FORHOLDET TIL FORBUDET MOT DOBBELTSTRAFF 
 
4.1 Utgangspunkter 
Kapittelet belyser hvordan tap av autorisasjon etter hpl. § 57 første ledd forholder seg til for-
budet mot dobbeltstraff i EMK. Grunnloven72 (Grl.) har ikke et tilsvarende forbud. Den føl-
gende fremstillingen tar sikte på situasjonen at helsepersonell er straffeforfulgt og deretter 
taper autorisasjonen i etterkant av straffesaken. Etter EMK tilleggsprotokoll P7-4 er det for-
budt med gjentatt straffeforfølgning, såkalt «dobbeltstraff». Forbudet skal hindre straffefor-
følgning flere ganger for samme forhold. Hvis forbudet mot dobbeltstraff i P7-4 skal komme 
til anvendelse overfor tilbakekall av autorisasjon må tilbakekallelsen regnes som straff i 
EMKs forstand. 
 
Et tilbakekallsvedtak etter hpl. § 57 første ledd er en administrativ reaksjon. Spørsmålet om 
administrative reaksjoner kan være straff i henhold til EMK var en ukjent problemsstilling i 
Høyesteretts praksis inntil for få år siden.73 Etter år 2000 er det avsagt en rekke høyesteretts-
avgjørelser om spørsmålet. Praksis viser at konklusjonene spriker. For eksempel har det å bli 
ilagt tilleggsskatt, tap av retten til dagpenger og inndragning av førerkort blitt ansett som 
straff i EMKs forstand.74 Motsetningsvis har Høyesterett kommet til at tap av retten til dyre-
hold, beslag av førerkort og konkurskarantene ikke er straff etter konvensjonen.75  
 
 
4.2 Er tap av autorisasjon «straff» i EMKs forstand? 
Straffebegrepet i EMK: Straffebegrepet i EMK er videre enn straffebegrepet i norsk intern 
rett. EMD tolker EMKs begreper autonomt noe som innebærer at straffebegrepet tolkes uav-
hengig av nasjonale fortolkninger av begrepet. Dette skal sikre et enhetlig vern i konvensjons-
landene.76 Hva som betegnes som straff følger av en fortolkning av begrepet «straffesiktelse» 
i EMK art. 6 nr. 1. Det har vært usikkert hvorvidt straffebegrepet i P7-4 og art. 6 nr. 1 er 
sammenfallende.77 Selv om avgjørelsene fra EMD spriker noe «må praksis fra de senere år 
forstås slik at straffebegrepet er konvensjonskonformt».78  
 
                                                
72  Kongerike Norges Grunnlov 17. mai 1814 (Grl.). 
73  Eskeland (2017) s. 424. 
74  Se Dobbeltstraff I (Rt. 2002 s. 557), Dobbeltstraff II (Rt. 2002 s. 497), Dagpenger (Rt. 2003 s. 264) og 

Førerkort (Rt. 2002 s. 1216). 
75  Se Dyrehold (Rt. 2003 s. 1750), Førerkortbeslag (Rt. 2002 s. 1032) og Konkurskarantene (Rt. 2003 s. 

1221). 
76  NOU 2003: 15 s. 92. 
77  Se Johansen (2005) s. 298–312.  
78  Skoghøy (2014) s. 303.  
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Hva som ligger i begrepet «straffesiktelse» er utviklet i EMDs praksis. Særlig er Engel and 
others v. The Nederlands (Engel-saken) sentral. Saksforholdet var at Engel (med flere) var 
ilagt sanksjoner av militære myndigheter i Nederland som følge av overtredelse av hærens 
disiplinærreglement. Sanksjonene var ikke betegnet som straff i Nederlands interne rett. Engel 
anførte for EMD at sanksjonene var å anse som straff. EMD i storkammer la til grunn tre 
grunnleggende kriterier for når det foreligger en «straffesiktelse» i henhold til art. 6 nr. 1. Selv 
om domstolen i utgangspunktet tolker EMK autonomt var første kriterium om forholdet var 
klassifisert som straff etter nasjonal rett. De andre kriteriene domstolen vurderte var karakte-
ren av og formålet med den lovregel som anvendes (normens karakter) og sanksjonens alvor. 
Engelkriteriene er lagt til grunn i senere avgjørelser av EMD.79 
 
Hvorvidt det foreligger en «straffesiktelse» beror på en vurdering av Engelkriteriene. Kriteri-
ene kan være alternative grunnlag, men «dersom ikke ett av kriteriene alene tilsier at det fore-
ligger en straffesiktelse, kan kriteriene samlet, etter en skjønnsmessig helhetsvurdering, inne-
bære at det foreligger en straffesiktelse».80 Kriteriene kan med andre ord ha «kumulativ ef-
fekt».81 I forarbeidene fremgår det «at det vanskelig lar seg gjøre å trekke noen sikker og pre-
sis grense for hvilke reaksjoner som i norsk lovgivning innebærer en straffesiktelse etter ar-
tikkel 6».82 Dette er fordi vurderingen av de enkelte Engelkriteriene innebærer elementer av 
skjønn, i tillegg til en eventuell skjønnsmessig helhetsvurdering. Dette betyr at kriteriene i 
praksis flyter noe over i hverandre. 
 
Engelkriteriene er vurdert av Høyesterett i forhold til tilbakekall av lisens i Ranslege (Rt. 
2004 s. 1343). Spørsmålet i saken var om tilsynsmyndighetene var avskåret suspensjon av en 
legelisens fordi vedtakets faktiske grunnlag bygget på samme faktiske grunnlag som ved-
kommende tidligere var straffeforfulgt for. Selv om saken gjaldt suspensjon av lisens, frem-
hevet førstvoterende at «den reelle problemstillingen [er] om P7-4 er til hinder for å tilbake-
kalle en bevilling» (avsnitt 42). Avgjørelsen har derfor stor overføringsverdi til denne oppga-
ven. For at forbudet mot dobbeltstraff skulle komme til anvendelse måtte tilbakekallelsen 
(suspensjonen) regnes som «straff» etter EMK art. 6 nr. 1. Høyesterett la til grunn at spørsmå-
let måtte avgjøres på grunnlag av Engelkriteriene i tråd med EMDs praksis. Førstvoterende 
uttalte hva gjaldt første kriterium at tilbakekall av tillatelse til å praktisere som lege ikke er 
klassifisert som «straff» etter norsk rett (avsnitt 44). Spørsmålet anses som avklart i norsk rett 
og var heller ikke omtvistet i saken. Begrunnelsen krever likevel en nærmere forklaring. 
 
                                                
79  Eksempelvis i Sergey Zolotukhin v. Russia.  
80  NOU 2003: 15 s. 96.  
81  Skoghøy (2014) s. 302. 
82  NOU 2003: 15 s. 96. 
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Straffebegrepet i straffeloven: Det følger av straffeloven83 (strl.) § 29 første ledd hva som 
formelt regnes som straff. «Rettighetstap» regnes som straff etter bokstav f. Rettighetstap er 
nærmere regulert i strl. kapittel 10. Etter strl. § 56 kan rettighetstap innebære å tape retten til 
og ha en stilling eller utøve en virksomhet eller aktivitet. Et slikt strafferettslig rettighetstap er 
et alternativ til et forvaltningsrettslig tilbakekall av autorisasjon etter hpl. § 57 første ledd.84 
Både rettighetstap og tap av autorisasjon hindrer profesjonsutøvelse. Forskjellen er at de to 
alternativene representerer to ulike systemer.  
 
Rettighetstap etter strl. § 56 skjer som ledd i en straffesak hvor påtalemyndigheten har tatt ut 
tiltale i henhold til straffeprosessloven (strpl.).85 Tap av autorisasjon etter hpl. § 57 første ledd 
skjer ved at tilsynsmyndighetene fører statlig kontroll med helsepersonell.86 Det er tale om to 
parallelle systemer med til dels ulike formål.87 I forarbeidene til straffeloven fremgår det at 
formålet med straff først og fremst er prevensjon.88 I forarbeidene til helsepersonelloven be-
skrives formålet med straff å være «dels et uttrykk for gjengjeldelse fra samfunnets side mot 
lovovertrederen, dels å virke både allmennpreventivt i samfunnet og individualpreventivt 
overfor den enkelte lovovertreder».89 Jeg kommer tilbake til formålet med tilbakekall av auto-
risasjon nedenfor.  
 
Straffebegrepet i Grunnloven: Det følger av Grl. § 96 første ledd at ingen kan «straffes uten 
etter dom». Det som faller innenfor Grunnlovens straffebegrep kan kun ilegges av domstole-
ne. Bestemmelsens ordlyd gir ingen nærmere veiledning og det er derfor ikke umiddelbart 
klart hva som omfattes av Grunnlovens straffebegrep. Høyesterett har ikke vurdert konkret 
hvorvidt tap av autorisasjon er straff i Grunnlovens forstand. 
 
Begrepet «straff» har blitt definert i juridisk teori som «et onde som staten tilføyer en lovover-
treder, i den hensikt at han skal føle det som et onde».90 Denne definisjonen har fått tilslutning 
av Høyesterett i Sjømannspensjon (Rt. 1977 s. 1207 på s. 1209). Det følger av forarbeidene at 
definisjonen danner utgangspunktet for hva som regnes som straff etter Grunnloven og at det-
te innebærer at Grunnloven bygger på et «materielt straffebegrep».91 Det finnes imidlertid 

                                                
83  Lov om straff 20. mai 2005 nr. 28 (strl.). 
84  Kjønstad (2008) s. 34. 
85  Lov om rettergangsmåten i straffesaker 22. mai 1981 nr. 25 (strpl.).  
86  Kjelland (2016b) s. 106.  
87  Se Ranslege (Rt. 2004 s. 1343, avsnitt 39) og Befring (2010) s. 374. 
88  Ot.prp. nr. 90 (2003–2004) s. 77.   
89  Ot.prp. nr. 13 (1998–99) s. 185.   
90  Andenæs (2013) s. 10.  
91  NOU 2003: 15 s. 54. 
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«ikke noe eksempel på at Høyesterett har tilsidesatt lovgivers definisjon».92 I Akvakultur (Rt. 
2014 s. 620) var spørsmålet om overtredelsesgebyr etter akvakulturloven skulle anses som 
straff i Grunnlovens forstand. Førstvoterende viste til NOU 2003: 15 og at utvalget hadde lagt 
til grunn at inngripende rettighetstap, tap av offentlig ytelse over lengre tid eller for større 
beløp og store overtredelsesgebyrer  
 

«vil være forenlig med Grunnloven dersom ordningene er saklig begrunnet, bygget opp med gode retts-
sikkerhetsgarantier- herunder klageadgang og domstolsprøvelse- og lovgiver har gitt uttrykk for at 
sanksjonene ikke skal anses som straff i Grunnlovens forstand.» (s. 58) 

 
Høyesterett i avdeling sluttet seg enstemmig til utvalgets redegjørelse for rettstilstanden (av-
snitt 66). Uttalelsen i forarbeidene har derfor høy rettskildemessig verdi.  
 
Dette kan tas til inntekt for at tap av autorisasjon etter hpl. § 57 første ledd ikke er straff i 
Grunnlovens forstand nettopp fordi ordningen er saklig begrunnet (se punkt 2.3.3) og er byg-
get opp med rettssikkerhetsgarantier (se punkt 2.3.2). Lovgivers intensjon om at tilbakekall av 
autorisasjon ikke skal anses som straff i Grunnlovens forstand kommer til uttrykk ved at det er 
fastsatt i formell lov at vedtakene treffes av et forvaltningsorgan og derfor ikke skal komme i 
konflikt med domskravet i Grl. § 96 første ledd. Lovgivers intensjon kommer også til uttrykk i 
forarbeidene til helsepersonelloven i forbindelse med formålet med tilbakekallsordningen.  
Dette leder videre til det neste Engelkriteriet; karakteren av og formålet med den lovregel som 
anvendes.  
 
Det følger av forarbeidene at formålet med tap av autorisasjon er å sikre kvalitet og sikkerhet i 
helsetjenesten i tråd med formålsbestemmelsen i hpl. § 1. Med sikkerhet siktes det først og 
fremst til pasientsikkerhet. Tilbakekallsordningen skal skjerme helsetjenesten for uegnet hel-
sepersonell. Autorisasjoner tilbakekalles også for å verne om tilliten til helsepersonell og hel-
sesystemet generelt.93 I forarbeidene til tidligere lege- og tannlegelov ble det uttalt at  
 

«Departementet er enig i at det å frata en lege hans autorisasjon eller lisens ofte vil være hårdt (…) Men 
det sentrale i denne forholdsregel, etter gjeldende lov og etter proposisjon er ikke en sanksjon overfor 
legen, men beskyttelse av publikum mot en lege som ikke holder mål, enten det skyldes grunner som kan 
legges ham til last eller ikke.»94  

 

                                                
92  Skoghøy (2014) s. 325. 
93  Ot.prp. nr. 13 (1998–99) s. 185.   
94  Ot.prp. nr. 1 (1979–80) s. 39.  
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Uttalelsen gir klare indikasjoner på at tilbakekall av autorisasjon ikke er ment å ha et pønalt 
formål. Førstvoterende i Ranslege (Rt. 2004 s. 1343) hadde samme synspunkt. Førstvoterende 
uttalte at formålet  
 

«er ikke å straffe dem som bryter normen, men å hindre at de i fremtiden kan påføre sine pasienter ska-
de eller komme til å krenke det tillitsforholdet det nødvendigvis må være mellom allmennheten og lege-
standen.» (avsnitt 47) 

 
Praksis fra EMD viser at domstolen ved vurderingen av lovregelens karakter vektlegger om 
reaksjonen gjelder lovbrudd som har vært ansett å tilhøre strafferetten i europeisk rettstradi-
sjon.95 Det vanlige i europeisk rettstradisjon er at å gi og frata tillatelser til og praktisere nær-
mere bestemte virksomheter normalt er en del av offentlig forvaltningsvirksomhet. Førstvote-
rendes syn i Ranslege (Rt. 2004 s. 1343) var at «man [er] langt fra strafferettens domene, noe 
som understrekes av at de fleste europeiske land har tilsvarende ordninger» (avsnitt 47). Dette 
trekker klart i retning av at tilbakekall av autorisasjon ikke er en «straffesiktelse» etter EMK 
art. 6 nr. 1 og derfor ikke kan komme i konflikt med forbudet mot dobbeltstraff i P7-4.  
 
Hva gjelder det tredje Engelkriteriet om sanksjonens alvor uttalte førstvoterende i Ranslege 
(Rt. 2004 s. 1343) at det i utgangspunktet må dreie seg om «svært tyngende reaksjoner» for å 
anses som en «straffesiktelse» i henhold til EMK art. 6 nr. 1 (avsnitt 49). For vedkommende 
helsepersonell vil det ramme hardt å tape autorisasjonen. Reaksjonen utgjør i realiteten et yr-
kesforbud og kan «oppleves som straff».96 I Ranslege var tilbakekallet (suspensjonen) av lege-
lisensen ikke ansett å være av kvalifisert alvorlighetsgrad. Dette trekker i retning av at den 
subjektive oppfatning av hvorvidt sanksjonen er alvorlig ikke er avgjørende.  
  
På bakgrunn av Engelkriteriene fastslo førstvoterende i Ranslege (Rt. 2004 s. 1343) at tilba-
kekall av autorisasjon ikke var en straffesiktelse i EMKs forstand. Dette er i overenstemmelse 
med det utvalget i NOU 2003: 15 kom frem til. Fordi tilbakekallet ikke var å anse som straff 
oppstod det ikke spørsmål om den konkrete anvendelsen av P7-4 og spørsmålet om dobbelt-
straff. Dommen fra Høyesterett ble klaget inn for EMD, men ble avvist som «manifestly ill-
founded».97  
 
Etter dette konkluderes det med at gjeldende rett er at tap av autorisasjon etter hpl. § 57 første 
ledd ikke er straff i EMKs forstand. Reaksjonen kommer derfor ikke i konflikt med forbudet 
mot dobbeltstraff i P7-4. 

                                                
95  Jf. Öztürk v. Germany.  
96  NOU 2015: 11 s. 183.  
97  Jf. Haarvig v. Norway. 
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4.3 Analyse av straffesakers betydning i tilbakekallsvurderingen 
4.3.1 Utgangspunkter 
Praksis viser at Nemnda vektlegger at helsepersonell er straffeforfulgt i tilbakekallsvurde-
ringen etter hpl. § 57 første ledd. Hvor vedkommende er dømt kan domfellelsen alene være 
avgjørende for at Nemnda vurderer at autorisasjonen skal tilbakekalles. En domfellelse kan 
også inngå som ett av flere momenter i Nemndas vurdering, som for eksempel i Narkoti-
kalovbrudd (HPN-2010-2) og Besøksforbud (HPN-2015-58). Hvorvidt vedkommende er dømt 
har ikke avgjørende betydning i tilbakekallsvurderingen. Praksis viser at straffesaker som 
ender med frifinnelse også inngår i Nemndas vurdering. Begrunnelsen er at bevisvurderingen 
i straffesaker og tilbakekallssaker er forskjellig. At bevisvurderingen er ulik er en konsekvens 
av at sakene følger hvert sitt system. Systemene løper i utgangspunktet parallelt.98  
 
 
4.3.2 Nærmere om bevisvurderingen 
Beviskravet i strafferetten er strengt. Bakgrunnen er ønsket om at ingen uskyldige skal døm-
mes, noe som ofte kommer til uttrykk ved at «enhver rimelig tvil skal komme tiltalte til go-
de».99 I tilbakekallssaker kreves det i utgangspunktet ikke bevist utover enhver rimelig tvil at 
helsepersonell har overtrådt reglene i helsepersonelloven, det er nok med sannsynlighetsover-
vekt (se punkt 2.4). Derfor kan forhold som ikke anses bevist i straffesaken vektlegges i 
Nemndas tilbakekallsvurdering. 
 
Dette generelle poenget vises i Frifunnet I (HPN-2015-260). En hjelpepleier var anklaget for 
å ha begått seksuelt overgrep mot en eldre dement pasient. Hjelpepleieren ble tiltalt for for-
holdet, men straffesaken endte med frifinnelse. Nemnda bemerket at beviskravet for deres 
behandling er «et annet enn ved Y tingrett og Z lagmannsretts behandling i straffesak mot 
klageren». Etter en samlet vurdering fant Nemnda at «det er tilstrekkelig sannsynliggjort, ut i 
fra en alminnelig sannsynlighetsovervekt, at klageren begikk et seksuelt overgrep». Hjelpe-
pleieren ble derfor fratatt autorisasjonen. Lignende eksempler er Frifunnet II (HPN-2011-81) 
og Grenseløst forhold (HPN-2015-237) hvor autorisasjonene ble tilbakekalt av Nemnda etter 
at klagerne var frifunnet i domstolene. I begge sakene ble det vist til at beviskravet i tilsynssa-
ken er et annet enn i straffesaken. Et eksempel som viser at Nemnda vektlegger forhold som 
er lagt frem som bevis av påtalemyndigheten under straffesaken i tilbakekallsvurderingen er 
Frifunnet I (HPN-2015-260). I saken la Nemnda «betydelig vekt på de funn som er gjort av 
politiet på klagerens PC». 

                                                
98  Ot.prp. nr. 13 (1998–99) s. 185.   
99  Eskeland (2017) s. 527.  
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Det utgjør et mønster i nemndspraksis at straffesakers betydning i tilbakekallsvurderingen 
vurderes ut fra alminnelig sannsynlighetsovervekt. Dette kan medføre at straffesaker tillegges 
stor vekt i tilbakekallsvurderingen og at terskelen for tilbakekall på grunn av straffesaker mot 
helsepersonell blir lav. Av nemndsavgjørelsene jeg har gjennomgått er Tidsaspekt (HPN-
2013-164) eneste eksempelet på at Nemnda legger til grunn kvalifisert sannsynlighetsover-
vekt. Saksforholdet i Tidsaspekt hadde store likhetstrekk med Overgrepslege (Rt. 2007 s. 
1851). I Tidsaspekt fant Nemnda at det var grunnlag for å stille krav om kvalifisert sannsyn-
lighetsovervekt fordi det var tale om «å legge til grunn eldre forhold av sterkt infamerende 
karakter» og forholdene hadde ingen «umiddelbar tilknytning til den aktuelle yrkesutøvel-
se[n]». Det samme var tilfellet i Overgrepslege. Dette taler for at det skal mye til for at 
Nemnda vurderer en tilbakekallssak ut fra kvalifisert sannsynlighetsovervekt.  
 
 
4.3.3 Spesielt om forholdet til påstått rettighetstap i straffesaken 
Et særskilt spørsmål som har vist seg problematisk i forbindelse med at Nemnda vektlegger 
straffesaker i sin vurdering etter hpl. § 57 første ledd er hvor det har vært nedlagt påstand om 
rettighetstap i straffesaken. Hvor påtalemyndighetene har påstått rettighetstap og dette er vur-
dert av domstolene er det prøvd hvorvidt vedkommende er uskikket til å inneha en stilling. 
Dersom vedkommende er idømt rettighetstap er det ikke behov for Nemnda å tilbakekalle 
autorisasjonen, da rettighetstapet medfører et yrkesforbud på lik linje med et eventuelt tilba-
kekall. Dersom en påstand om rettighetstap ikke er tatt til følge av domstolen er spørsmålet 
om dette kan være til hinder for at Nemnda kan tilbakekalle autorisasjonen på grunnlag av 
straffesaken.  
 
Dette var saksøkers prinsipale påstand i Ranslege (Rt. 2004 s. 1343). Det var dissens i Høyes-
terett om spørsmålet. Førstvoterende, som representerte flertallet, viste til forarbeidene til le-
geloven, blant annet til uttalelsen om at dersom domstolen finner «at rettighetstap ikke bør 
idømmes, må dette godtas av administrasjonen, uansett om de vurderer forholdet strengere» 
(avsnitt 55).100 Førstvoterende mente likevel at uttalelsene skapte tvil om hvordan spørsmålet 
var å forstå, og at en rekke viktige spørsmål var ubesvart (avsnitt 61). På denne bakgrunn  
kunne ikke førstvoterende tillegge uttalelsene i forarbeidene vekt, da uttalene var i strid med  
lovens ordlyd og «den ordning som ellers følger av norsk rett på området» (avsnitt 62). Mind-
retallet mente imidlertid at forarbeidene hadde et annet innhold og at det ikke var adgang til å 
tilbakekalle legelisensen etter at retten ikke hadde tatt påstanden om rettighetstap til følge 
(avsnitt 67).  

                                                
100  Se Ot.prp. nr. 1 (1979–80) s. 45.  
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I Ot.prp. nr. 13 (1998–99) ble det lagt til grunn at «[d]et dobbeltsporede system har reist en 
del prinsipielle spørsmål i forbindelse med behandlingen av tilbakekallssaker for leger» (s. 
185). I samme forarbeid ble det vist til at det også i NOU 1993: 33 ble påpekt at «ovennevnte 
sitat i legelovens forarbeider har gitt problemer i praksis».101 Departementets vurdering i for-
arbeidene fra 1998–99 var at fordi det kan oppstå situasjoner hvor det kan være på sin plass 
med et administrativt tilbakekall, men hvor det ikke er grunnlag for strafferettslig rettighetstap 
vil det være 
 

«betenkelig om ansvarlige myndigheter skulle være avskåret fra å ivareta disse hensyn i situasjoner 
hvor påtalemyndigheten ikke har nedlagt påstand om rettighetstap, eller rettsvesenet utfra andre hensyn 
ikke har funnet grunnlag for å idømme rettighetstap.» (s. 187) 
 

Reelle hensyn, herunder formålsbetraktninger, trekker i samme retning. Formålet om sikker-
het og kvalitet i helsetjenesten i hpl. § 1 kan best realiseres ved at Nemnda ikke er avskåret fra 
å tilbakekalle en autorisasjon på grunnlag av en straffesak hvor det er påstått rettighetstap uten 
at dette er tatt til følge. Det ville skapt inkonsistens dersom Nemnda skulle vært avskåret fra å 
tilbakekalle autorisasjoner i disse tilfellene. 
 
 
4.3.4 Særlig om tidsaspektet 
Eldre domfellelser er av betydning i Nemndas tilbakekallsvurdering selv om forholdene ligger 
tilbake i tid. I disse tilfellene er det sentralt i Nemndas vurderingen hvorvidt klageren har er-
kjent de faktiske forhold og fått behandling slik at den svekkede tilliten er gjenopprettet.    
 
I Domfelt sykepleier (HPN-2012-44) var klageren dømt i 2011. Voldshandlingene vedkom-
mende ble domfelt for ble begått i 2007. I mellomtiden hadde vedkommende arbeidet som 
normalt. Klageren anførte at fordi det hadde gått over fire år siden det straffbare forholdet 
opphørte måtte den tapte tillit «under enhver omstendighet være gjenopprettet». Dette førte 
ikke frem. Klageren benektet de fleste faktiske forhold han var domfelt for. Han hadde ikke 
mottatt noen form for behandling eller terapi. Det var derfor ikke godtgjort at han hadde re-
flektert over sine handlinger og væremåte. Klageren manglet den nødvendige tillitt og Nemn-
da tilbakekalte autorisasjonen. 
 
Et eksempel hvor det hadde gått svært lang tid siden domfellelsen er Tidsaspekt (HPN-2013-
164). En lege var dømt for flere tilfeller av utuktig atferd, handling og omgang med mindre-
årige gutter. Da Nemnda behandlet saken hadde det gått tjuetre år siden domfellelsen. Nemn-
                                                
101  Se NOU 1993: 33 s. 165.  
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da uttalte at «selv om de forhold klageren er straffedømt for ligger svært mange år tilbake i 
tid, er disse fortsatt relevante for vurderingen av hans egnethet som lege nå og i fremtiden». 
Nemnda bemerket viktigheten av å ha forstått de faktiske forhold dommen bygger på og at det 
er gjennomført behandling. Nemnda stadfestet Helsetilsynets vedtak fordi opplysningene i 
saken ikke ga overbevisende holdepunkter for at klageren forstod alvorlighetsgraden i egne 
handlinger. I Tidsaspekt var klageren domfelt før han ble autorisert lege. Det forelå ingen 
opplysninger om at han hadde opptrådt kritikkverdig overfor pasienter. Saken er derfor et 
eksempel på at det ikke er en forutsetning for å vektlegge straffesaker i tilbakekallsvurde-
ringen at de straffbare forhold må ha funnet sted mens vedkommende var autorisert som hel-
sepersonell.  
 
Et eksempel som viser at straffesaker kan tillegges ulik vekt av Helsetilsynet og Nemnda er 
Vedtakstidspunkt (HPN-2014-191). En lege var domfelt for å ha hatt samleie med en jente på 
fjorten år. Helsetilsynet hadde grunnlag for å tilbakekalle legens autorisasjon. Da Nemnda 
vurderte saken var forholdene endret. På vedtakstidspunktet hadde legen sonet dommen, er-
kjent forholdet og gått til behandling. Dette ble tillagt vekt av Nemnda som valgte å omgjøre 
Helsetilsynets vedtak.  
 
 
4.3.5 Andre hovedtrekk i argumentasjonslinjene 
To momenter som gjennomgående er relevante når Nemnda vurderer straffesakers betydning i 
tilbakekallsvurderingen er hvorvidt vedkommende har gjennomført en form for behandling og 
har erkjent de faktiske forhold. I hvilken grad momentene tillegges vekt varierer ut fra sakens 
alvorlighetsgrad. Det er et mønster i Nemndas vurdering at momentene ofte er utslagsgivende 
for hvorvidt Helsetilsynets vedtak blir stadfestet eller omgjort. Den videre fremstillingen viser 
dette. 
  
Generelt om handlingens art: Nemndspraksis viser at domfellelsene knytter seg til en rekke 
forskjellige straffbare handlinger; oppbevaring og bruk av narkotika, legemskrenkelser og 
seksuelle overgrep. Flere eksempler er domfellelse for helerivirksomhet, forfalskning av re-
septer eller kjøring i ruspåvirket tilstand. Ofte har handlingene ingen direkte tilknytning til 
selve yrkesutøvelsen som helsepersonell. Ifølge forarbeidene skal det i tilbakekallsvurde-
ringen i hovedsak legges vekt på atferd som knytter seg til yrkesutøvelsen, med mindre det er 
tale om «svært alvorlige forhold».102 Med svært alvorlige forhold siktes det først og fremst til 
straffbare handlinger. Det er derfor i tråd med forarbeidende at Nemnda vektlegger straffbare 
handlinger tilbakekallsvurderingen selv om handlingene ikke umiddelbart knytter seg til ved-

                                                
102  Se Ot.prp. nr. 13 (1998–99) s. 179.   
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kommendes yrkesutøvelse som helsepersonell. Nemndspraksis viser at enkelte typer straffba-
re handlinger særlig vektlegges i tapsvurderingen. I det følgende utdyper jeg voldstilfellene.  
 
Særlig om voldshandlinger: Nemndspraksis viser at helsepersonell som er domfelt for 
voldsutøvelse ofte taper autorisasjonen. Dette gjør seg særlig gjeldende hvor vedkommende 
har utøvet vold i nære relasjoner. Slike handlinger utgjør et klart avvik fra de krav og forvent-
ninger som stilles til helsepersonell. Det forventes at helsepersonell utøver forsvarlig og om-
sorgsfull helsehjelp. Det er en grunnleggende forutsetning for allmennhetens tillit til helsetje-
nesten generelt at allmennheten har tillit til helsepersonell. Slik tillit kan vanskelig etableres 
hvis helsepersonell utøver vold mot sine nærmeste utenom arbeidstid. 
 
Et eksempel fra nemndspraksis er Nære relasjoner (HPN-2015-147). Klageren var domfelt 
for vold mot egne barn. Selv om handlingene ble begått uten direkte tilknytning til klagerens 
yrkesutøvelse som hjelpepleier la Nemnda til grunn at handlingene kunne danne grunnlag for 
tilbakekall. Nemnda uttalte at klageren hadde et yrke som krevde «særlig grad av allmenn 
tillit» på grunn av deres «ansvar for pleie og omsorg av pasienter». Klagerens handlinger ble 
ansett som «så alvorlige at de har svekket tilliten til henne som helsepersonell betydelig». 
Nemnda bemerket at «forholdet til gjennomført behandling» var sentralt i tilbakekallsvurde-
ringen. Det må fremlegges dokumentasjon på at det er gjennomført en form for behandling for 
å kunne si noe om hvorvidt vedkommende har erkjent, forstått og bearbeidet forholdene. Hel-
setilsynets vedtak ble stadfestet i Nære relasjoner og Nemnda fremhevet i sin vurdering at  
 

«det ikke er fremlagt dokumentasjon som viser at klageren har hatt samtaler med fastlege, psykolog el-
ler annet helsepersonell for å forstå årsaken til voldsutøvelsen og for å utvikle mekanismer for å hindre 
lignende atferd i fremtiden.»  

 
Et annet eksempel som også viser at Nemnda tillegger voldsdomfellelser stor vekt i tilbake-
kallsvurderingen er Vold i hjemmet (HPN-2015-66). Klageren hadde utøvet vold mot moren 
til deres felles barn, med barnet tilstede. Klageren ble fratatt autorisasjonen fordi handlingene 
vitnet om «alvorlig[e] karakteravvik». Tilliten var svekket i så stor grad at vedkommende var 
uegnet som helsepersonell. Flere lignende eksempler på at domfellelser for vold tillegges stor 
vekt i tilbakekallsvurderingen er Ekteskapsvold I (HPN-2013-271) og Ekteskapsvold II (HPN-
2015-107). I begge sakene var det av betydning for Nemnda at de faktiske forholdene ikke var 
erkjent og at klageren ikke hadde gjennomført noen form for behandling. 
 
Nemndas avgjørelse i Hjelpeløs tilstand (HPN-2016-9) viser at hvorvidt klageren har erkjent 
de faktiske forhold har mindre betydning i alvorlige saker. En helsesekretær hadde knivstuk-
ket samboeren sin under påsyn av deres felles barn. Klageren hadde forlatt samboeren i hjel-
peløs tilstand og ble dømt til flere års fengsel for forholdet. Klageren hadde erkjent straffe-
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skyld. Nemnda bemerket at saken hadde en særlig alvorlighetsgrad. At klageren hadde er-
kjent de faktiske forhold i straffesaken var ikke sentralt tilbakekallsvurderingen. At Nemnda 
ikke omtalte dette nærmere taler for at erkjennelsesmomentet tillegges mindre vekt i tilbake-
kallsvurderingen hvis klageren har utvist særlig kritikkverdig atferd.  
 
Hyppighet: Det er et moment av betydning ved tilbakekallsvurderingen om vedkommende er 
domfelt flere ganger. Dersom det foreligger flere domfellelser mot samme helsepersonell er 
dette en klart forsterkende faktor som taler for at vedkommende er uegnet som helsepersonell. 
Helsepersonell som gjentatte ganger begår straffbare handlinger viser en gjentagende kritikk-
verdig atferd. Det vil være vanskelig å gjenopprette den nødvendige tillit til helsepersonell 
som er domfelt flere ganger. Et eksempel som viser dette er Rulleblad (HPN-2010-25). En 
helsesekretær var gjentatte ganger dømt for en rekke straffbare forhold. Nemnda la vekt på at 
«saken gjelder mange og ulike straffbare forhold, av til dels alvorlig karakter, begått over fle-
re år og at de samlet svekker tilliten til klageren som helsesekretær». Klageren i Rulleblad 
viste «en manglende refleksjon eller erkjennelse rundt de handlinger han har begått». Det var 
av betydning for Nemnda at klageren «benekter fortsatt deler av faktum og ser ikke hvorfor 
dette var galt». På bakgrunn av dette anså Nemnda det som nødvendig å tilbakekalle autorisa-
sjonen.  
 
Et annet eksempel er Bilkjøring I (HPN-2012-62) hvor en lege var domfelt to ganger for kjø-
ring i ruspåvirket tilstand. Nemnda uttalte at dette reduserte den allmenne tilliten til klageren i 
stor grad og «utgjør alene atferd uforenelig med yrkesutøvelsen som kan begrunne et tilbake-
kall av autorisasjon». En sammenlignbar sak er Bilkjøring II (HPN-2012-98). Klageren var, 
som i Bilkjøring I, domfelt for å kjøre i ruspåvirket tilstand. Klageren i Bilkjøring II var dom-
felt én gang. Nemnda omgjorde Helsetilsynets tilbakekallsvedtak. I vurderingen ble det tillagt 
stor vekt at det var tale om en enkeltstående hendelse. At Nemnda konkluderte ulikt i Bilkjø-
ring I og II viser at Nemnda foretar nyanserte vurderinger og vurderer i hvert enkelt tilfelle i 
hvor stor grad tilliten til vedkommende er svekket. At utfallet ble forskjellig i de to sakene 
trekker i retning av at Nemnda tillegger det betydelig vekt i tilbakekallsvurderingen dersom 
helsepersonell er domfelt mer enn en gang.  
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5 REFLEKSJONER 
Refleksjonene omhandler helsepersonells rettssikkerhet. Refleksjonene belyser forholdet mel-
lom helsepersonells rettssikkerhet sett opp mot effektivitet og ressursbruk. Refleksjonene 
knytter også enkelte bemerkninger til i hvilken grad Nemndas virksomhet har den tilsiktede 
virkning.103  
 
Dersom et tilbakekallsvedtak bringes inn for domstolene kan retten prøve alle sider av saken, 
jf. hpl. § 71 første ledd. Overprøvingsadgangen i seg selv er en faktor som bidrar til å styrke 
vernet av helsepersonells rettssikkerhet. Aubert fremholdt at adgangen til å få prøvd sin sak 
for uavhengige domstoler er «et grunnkrav i rettssikkerhetsideologien».104 Utgangspunktet for 
domstolskontroll i Norge er at domstolene fører en legalitetskontroll med forvaltningens ved-
tak.105 Dette innebærer at domstolene kontrollerer vedtakenes lovlighet. Hovedregelen følger 
av en fortolkning av Grl. § 88 og to hundre års praksis som er ansett som konstitusjonell sed-
vanerett.106 Før tilbakekallssaken eventuelt havner i domstolssystemet har saken blitt grundig 
forvaltningsmessig behandlet (se punkt 2.3.2) av flere instanser (se punkt 2.3.1). Dette er fak-
torer som i stor grad bidrar til å styrke vernet av helsepersonells rettssikkerhet.  
 
Full overprøvingskompetanse for domstolene innebærer at retten kan overprøve Nemndas 
skjønnsutøvelse. Dette er et unntak fra hovedregelen om legalitetskontroll. Det kan spørres 
om det er i samsvar med forsvarlig ressursbruk og hensynet til effektivitet at domstolene skal 
ha full overprøvingskompetanse i disse sakene. Synspunkter som har kommet til uttrykk i 
henholdsvis rettssosiologisk og juridisk teori er at «[ø]kt rettssikkerhet for noen kan bety re-
dusert rettssikkerhet for andre» og at «[r]rettssikkerhetens pris kan bli for høy».107  
 
Tilbakekallsvedtakene er grundig behandlet av flere instanser med omfattende erfaring på 
området. Etter hpl. § 69 første ledd er Nemndas medlemmer er personer med «høy juridisk og 
helsefaglig ekspertise». Det synes derfor ikke umiddelbart naturlig at domstolene skal kunne 
overprøve Nemndas skjønnsutøvelse. Full overprøvingskompetanse for domstolene er res-
surskrevende. Det er både dyrt og tidkrevende å skulle prøve alle sider av en sak. Det kan gå 
på bekostning av effektivitet fordi domstolene får behandlet færre saker, særlig hvor en sak 
behandles av flere instanser og dermed er i domstolssystemet over lengre tid. Kjønstad har 
uttrykt at hovedregelen om legalitetskontroll med forvaltningsvedtak burde gjelde når dom-

                                                
103  Hvorvidt noe har sin «tilsiktede virkning» er en klassisk rettssosiologisk problemsstilling. Se Mathiesen 

(1984) s. 47.  
104  Aubert (1993) s. 48. 
105  Eckhoff (2010) s. 544. 
106  UiO.no (2017) s. 56.  
107  Aubert (1993) s. 48 og Kjønstad (2008) s. 40.  
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stolene overprøver Nemndas vedtak. Etter hans syn «er prinsippet om full overprøvingskom-
petanse i disse sakene historisk og ikke rasjonelt bestemt».108 Rettssikkerhetshensyn får muli-
gens en for fremtredende rolle i tilbakekallssaker i forhold til effektivitetshensyn og forsvarlig 
ressursbruk. Et annet moment som taler for at domstolene bør føre legalitetskontroll er at det 
skal være en viss arbeidsfordeling mellom forvaltningen på den ene siden og domstolsappara-
tet på den andre.109   
 
Forholdet til helsepersonells rettssikkerhet sett opp mot effektivitet og ressursbruk var også et 
tema i NOU: 2015 11, men med en annen vinkling. Et av utvalgets forslag er å endre organi-
seringen og oppgavefordelingen hva gjelder administrative reaksjoner. Utvalget har foreslått 
to tilsynsmodeller. Modellene bygger på et regionalt nivå hvor Helsetilsynet er overordnet 
tilsynsmyndighet og klageinstans på sentralt nivå. Forslaget representerer store endringer for 
Nemndas virksomhet. Utvalget foreslår færre enheter da  
 

«[m]indre dobbeltbehandling innebærer en effektivisering og vil legge til rette for lavere ressursbruk og 
kortere saksbehandlingstid. Kortere saksbehandlingstid er viktig for rettssikkerheten» (s. 261).  

 
Forslaget forutsetter at Helsetilsynets vedtak skal kunne bringes inn for domstolene etter gjel-
dende ordning. Utvalget så ikke «særlige grunner som taler for at man må opprettholde en 
ordning med nemnd som klageinstans på dette feltet» (s. 262). Utvalget mener en ordning 
med Helsetilsynet som klageinstans vil ivareta helsepersonells rettssikkerhet på en god måte.  
 
Nemnda har avgitt høringsuttalelse til forslaget.110 Høringsuttalelsen har argumentasjonsverdi, 
men liten rettskildemessig vekt. Nemnda fraråder at klagemyndigheten skal legges til Helse-
tilsynet. Nemnda viste til at et av siktemålene med opprettelsen av Nemnda var «styrking av 
rettssikkerheten». Det ble fremhevet nettopp Nemndas sammensetning har bidratt til å styrke 
helsepersonells rettssikkerhet. Etter Nemndas vurdering vil det kunne resultere i at flere saker 
bringes inn for domstolene dersom Helsetilsynet blir klageinstans. Nemnda uttalte at «[d]ette 
vil medføre kostbar behandling og lang ventetid for helsepersonellet. For staten vil overføring 
av flere saker til rettsapparatet kreve økte ressurser». Utvalgets forslaget i NOU 2015: 11 er 
foreløpig ikke fulgt opp. Det fremgår i Prop. 68 L (2016–2017) at  
 

«Regjeringen vil om kort tid komme tilbake til Stortinget med en lovproposisjon som vil gi en samlet 
gjennomgang og vurdering av de foreslåtte tiltakene i utredningen [NOU 2015: 11].» (s. 7)  

 

                                                
108  Kjønstad (2008) s. 41. 
109  Eckhoff (2010) s. 544.  
110  Statens helsepersonellnemnd (2016). 
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Nemndas virksomhet fortsetter således inntil eventuelle endringer. Nemnda skal være et retts-
sikkerhetsorgan for helsepersonell.111 Det kan spørres om Nemndas virksomhet har den tilsik-
tede virkning.  
 
Den klare tendensen i nemndspraksis er at der vilkårene i hpl. § 57 første ledd er oppfylt til-
bakekalles autorisasjonen. Analysene av typetilfellene viser imidlertid enkelte tilfeller hvor 
Nemnda konkluderer med at autorisasjonen ikke skal tilbakekalles selv om vilkårene er opp-
fylt på vedtakstidspunktet. Eksempler er Reseptforfalskning (HPN-2010-21), Positiv utån-
dingsprøve (HPN-2011-109), Bilkjøring II (HPN-2012-98) og Korrigerbar lege (HPN-2015-
92). I punkt 1.4 skrev jeg at konsistens i tilbakekallsvurderingen vil bidra til at like tilfeller 
behandles likt. At like tilfeller bør behandles likt bygger på rettferdighets- og rettssikkerhets-
hensyn, herunder innrettelse og forutberegnelighet. I den grad like tilfeller behandles ulikt vil 
dette være en faktor som kan svekke vernet av helsepersonells rettssikkerhet. Hvis saker hvor 
vilkårene i hpl. § 57 første ledd er oppfylt på vedtakstidspunktet ikke konsekvent fører til at 
autorisasjonen tilbakekalles vil det være vanskelig for helsepersonell å forutberegne sin retts-
stilling. Eksemplene over viser en inkonsistens i tilbakekallsvurderingen. Sett i lys av Nemn-
das lave omgjøringsprosent kan det argumenteres med at inkonsistensen er liten og derfor 
ikke utfordrer helsepersonells rettssikkerhet i nevneverdig grad.  
 
Det er gjennomgående få vedtak som omgjøres av Nemnda. Eksempelvis ble to av sekstifire 
tilbakekallsvedtak omgjort i 2015.112 I 2014 behandlet Nemnda tjueåtte klager om tilbakekall 
av autorisasjon. Alle tilbakekallsvedtakene ble stadfestet.113 I Nemndas årsrapport fra 2016 
fremgår det at «en høy omgjøringsprosent i klageinstansen ville vært urovekkende- nettopp 
med tanke på helsepersonells rettssikkerhet».114 At omgjøringsprosenten er lav indikerer at 
terskelen for tilbakekall av autorisasjon er svært lik i Helsetilsynet og Nemnda. Dette er tillit-
vekkende og viser at de aller fleste saker behandles likt. Dette taler for at Nemnda fungerer 
som det rettsikkerhetsorgan for helsepersonell det er ment til å være.  
 
 
 
 
 

                                                
111  Ohnstad (2008) s. 370. 
112  Helseklage.no (2015) s. 17.  
113  Helseklage.no (2014) s. 18.  
114  Helseklage.no (2016) s. 15. 
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