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For dere er det aktuelt at vi snakker om…

• «Forsvarlighet»

• Klage på helsepersonell og virksomhet

• Taushetsplikt og opplysningsplikt

• Dokumentasjon og journalføring



Forsvarlighet

• Hva er forsvarlighet?

• Hvem har ansvar for forsvarlighet?

– Virksomheten

– Helsepersonellet

• Forsvarlige helse- og omsorgstjenester



Kvalitet - forsvarlighet

God 

praksis

Uforsvarlig

Forsvarlig 

Optimal



Ansvar for forsvarlighet

Virksomheter i spesialisthelsetjenesten

(Spesialisthelsetjenesteloven § 2-2)

Virksomheter i kommunene

(Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1) 

Helsepersonell 

(Helsepersonelloven § 4)

Krav til organisering

(Spesialisthelsetjenesteloven § 2-2, helse- og 
omsorgstjenesteloven § 4-1, helsepersonelloven §
16)

http://images.google.no/imgres?imgurl=http://www.ub.uit.no/baser/arkinord/data/media/203/ttr-076-05.jpg&imgrefurl=http://www.ub.uit.no/baser/arkinord/details.php%3Fimage_id%3D433%26sessionid%3D89e0ac91455e6ff61d4c501617ef2efb%26l%3Dnorwegian&h=194&w=300&sz=18&hl=no&start=3&tbnid=KDEK7zM3fXJtmM:&tbnh=75&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3DUniversitetssykehuset%2BNord-Norge%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26svnum%3D10%26hl%3Dno%26sa%3DN
http://images.google.no/imgres?imgurl=http://www.nrk.no/contentfile/file/1.1666373!img1666332.jpg&imgrefurl=http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/rogaland/dalane/1.1788606&h=367&w=650&sz=55&hl=no&start=13&tbnid=Ar_S_DqIbkmFgM:&tbnh=77&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dsykepleier%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dno%26sa%3DG
http://images.google.no/imgres?imgurl=http://www.statsbygg.no/filsystem/eiendommer/13603_TinghusTromso.jpg&imgrefurl=http://www.statsbygg.no/eiendom/detalj/%3Fkompleks%3D13603&h=437&w=446&sz=37&hl=no&start=28&tbnid=FujFZWxs46pdSM:&tbnh=124&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Dtromso%2Bkommune%26start%3D18%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26svnum%3D10%26hl%3Dno%26sa%3DN


RETT - PLIKT
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Helsepersonelloven § 4

”Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med 

de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som 

kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, 

arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.

Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige 

kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise 

pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. 

Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen 

skje ved samarbeid og samhandling med annet 

kvalifisert personell.”



Særlig om omsorgsfull hjelp, jf. § 4

• Plikten til omsorgsfull hjelp innebærer å gi 

helsehjelpen på en måte som yter pasienten 

omtanke og respekt, og ikke krenker 

vedkommendes personlige integritet.

• Gir seg uttrykk i måten helsepersonell opptrer 

overfor og kommuniserer med pasienten, så vel 

som med pasientens pårørende.

• Vil kunne overlappe med forsvarlighetskravet.

• Bedømmes på samme måte som 

forsvarlighetskravet, altså på grunnlag av hva som 

kan forventes ut fra helsepersonellets 

kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for 

øvrig.



Krav om faglig forsvarlighet

Helsepersonelloven § 4 Forsvarlighet

§ 5 Bruk av medhjelpere § 6 Ressursbruk § 7 Øyeblikkelig hjelp

§ 9 Forbud mot gaver § 10 Informasjon§ 8 Pliktmessig avhold

§ 11 Rekvirering § 12 Undersøkelse ved straffbare forhold

§ 13 Markedsføring § 14 Beordring/vaktordninger
§ 15 Krav til attester,

legeerklæringer ol



Påklaget!

- når helsepersonell påklages



Informasjon om hendelser

Pasient og/eller 

pårørende

Helsepersonell

eller arbeidsgiver

Andre

henvendelser

Fylkesmannen



KLAGE

Pasient- og bruker-

Rettighetsloven

§ 7-4, jf. 

Helsepersonelloven

kap. 11 

Pasient- og bruker-

rettighets-

loven § 7-2 

Anmodning 

om vurdering 

av mulig 

pliktbrudd

Klage på 

manglende 

oppfyllelse av 

rettigheter



Pasient- og 
brukerrettighetsloven § 7-4

Klage 

på behandling

Klagen avvises

- formelle årsaker (for eksempel feil 
instans, pasient ikke enig i klage)

- åpenbart grunnløs

Lokal løsning forsøkes

Oversendelse til påklaget personell/virksomhet 

for om mulig å oppnå løsning i ”minnelighet”

Tilsynssak åpnes

All relevant informasjon innhentes for å 

få belyst saken best mulig

- redegjørelse fra påklaget og andre 

relevante instanser

- journalnotater/epikriser

- annen informasjon



Konklusjon -

helsepersonell/virksomhet

Pliktbrudd foreligger ikke

Pliktbrudd foreligger

Pliktbrudd foreligger, og 

det er grunnlag for 

reaksjon

Fylkesmannen i 

Troms

Statens 

helsetilsyn

Pliktbrudd foreligger



Reaksjoner mot helsepersonell

Reaksjoner ved brudd på lovens bestemmelser, jf. 
helsepersonelloven §§ 56-66

På bestemte og ulike vilkår kan helsepersonell:

• Gis advarsel

• Tilbakekall eller begrensning av autorisasjon og lisens

• Tilbakekall av spesialistgodkjenning

• Tilbakekall eller begrensning av retten til å rekvirere legemidler i gruppe A og B

• Suspensjon av autorisasjon eller retten til å rekvirere legemidler i gruppe A og B

Vilkår for advarsel:

1. Plikter etter helsepersonelloven er brutt

2. Helsepersonell må ha opptrådt ”forsettlig eller uaktsomt” i samband med pliktbrudd, 

dvs. på en subjektivt klanderverdig måte

3. Uaktsomme brudd må være ”egnet til å medføre fare for sikkerheten i helse- og 

omsorgstjenesten eller til å påføre pasienter betydelig belastning eller til i vesentlig 

grad å svekke tilliten til helsepersonell eller helse- og omsorgstjenesten”.



Reaksjon mot virksomhet

Helsetilsynsloven § 5 (virksomheter innen helse- og 

omsorgstjenesten, f.eks. kommunens helse- og omsorgstjeneste);

• Pålegg om:

- å rette på forholdene

Spesialisthelsetjenesteloven kapittel 7:

• Pålegg om:

– å rette forholdene, med angitt frist

– stengning av virksomheten

• Tvangsmulkt 

– løpende eller engangs



Forsvarlig helsehjelp?



Case 1
En pasient kommer inn på akuttime med en tilstand som krever behandling. Det er 

stort trykk, og pasienten har blitt satt inn mellom andre planlagte konsultasjoner. 

Pasienten er svært engstelig og oppspilt, og gir uttrykk for at hun ikke forstår den 

informasjon som blir formidlet til henne. 

Helsepersonellet som møter pasienten er svært stresset. Personellet starter å yte 

nødvendig helsehjelp, men blir irritert underveis. Pasienten ber om at personellet 

forklarer henne hva som feiler henne, og hvilke behandling hun får. Personellet 

svarer at han ikke har tid til å gi ytterligere informasjon, og at pasienten burde være 

takknemlig for den hjelpen som ytes.

Pasienten opplever at personellet er frekk og at han ikke gir tilstrekkelig 

helsehjelp/informasjon. Personellet opplever på sin side at pasienten er pågående 

og lite behjelpelig.

Behandlingen blir avbrutt, og pasienten sender klage til Fylkesmannen.

• Hvordan vurderer du helsepersonellets behandling sett opp mot de kravene som 
stilles i helsepersonelloven § 4.



Case 1 forts.

• Helsepersonelloven stiller krav om at 

helsepersonell yter faglig forsvarlig og omsorgsfull 

helsehjelp.

– Behandling og kommunikasjon

– Oppfølging og eventuelt opplysninger om 

rekontakt

– Journalføring

• Særlig om pasientens rett til medvirkning og 

informasjon, jf. pasient og brukerrettighetsloven 

kapittel 3.



Case 2

• Pasient kontakter legevakt på grunn av smerter i mageregionen.

• Journalnotat angir følgende: pasienten er ellers frisk. Har siden natten 

før hatt konstante smerter i øvre abdomen. Oppkast om natten, og 

avføring samme dag. Normal vannlating. I løpet av dagen har smertene 

vandret mot nedre høyre kvadrant. Pasienten har ikke opplevd kvalme. 

Pasienten var upåvirket ved undersøkelse av buken. Normale 

tarmlyder. Ikke smerter ved hoste. Lett øm ved palpasjon av nedre 

høyre del av buken, og når pasienten ligger på venstre side. Negativ 

ileopsoas tegn og 2 i modifisert Mantrels skår. Det ble unnlatt å 

gjennomføre rektal eksplorasjon. Infeksjonsprøve viste normale verdier 

og kroppstemperatur ble målt til 36,5 grader.

• Det ble konkludert med at tilstanden ikke lignet på blindtarmbetennelse. 

Pasienten ble informert om «rekontakt ved behov».

• Pasienten ble dagen etter hasteoperert for sprukket blintarm.



Case 2 forts.
• Fylkesmannen vurderte at det var et avvik fra god praksis at det ikke 

ble gjennomført rektal eksplorasjon. Det ble bemerket at skåringen ved 

positivt funn kunne ha gitt en høyere totalskår, og at anbefalingen ved 

totalskår på 3 ville ha vært at pasienten skulle innlegges til videre 

undersøkelser, og eventuelt behandling i sykehus.

• Legevaktslege hadde dokumentert at tilstanden ikke lignet på 

blindtarmbetennelse. Dette tilsa etter vårt skjønn at det var gjort en 

totalvurdering, og at behovet for å gjennomføre rektal eksplorasjon var 

vurdert. Avviket ble derfor ikke ansett som uforsvarlig.

• Journalnotat inneholdt ikke ytterligere opplysninger om vurderingen 

som var gjort mtp. å unnlate å gjennomføre undersøkelsen. 

Fylkesmannen vurderte at det ved unnlatelse av å gjennomføre 

undersøkelser som er en del av et skåringsverktøy, er særlig viktig at 

personellet dokumenterer de vurderinger som er gjort, og begrunnelse 

for å unnlate undersøkelser. Også mangler ved journalføringen ble 

ansett å være et avvik fra god praksis.



Case 2 forts.

• Pasienten fikk informasjon om at det kunne tas ny kontakt ved behov. 

Det var imidlertid ikke beskrevet i journalen at pasienten fikk spesifikk 

informasjon om forhold som kunne tilsi at vedkommende burde ta ny 

kontakt.

• Fylkesmannen vurderte at god praksis i tilfeller der innleggelse på 

sykehus ikke finnes indisert, er at pasienten blir informert om 

symptomer som kan tilsi ny kontakt, samt at opplysningene blir 

journalført. Vi vurderte at manglende dokumentasjon om informasjon 

måtte anses som et avvik fra god praksis.

• Ettersom pasienten fikk informasjon om at det kunne tas ny kontakt ved 

behov, pasienten hadde bosted i nærheten, og pasienten faktisk 

rekontaktet fastlege påfølgende dag, vurderte Fylkesmannen at avviket 

ikke var av en slik karakter at det var uforsvarlig.



Case 3
• Pasient er innlagt på sykehus som følge av operasjon på grunn av kreftsykdom.

• På pasientens medisinkurve er det først ordinert OxyNorm 2,5 – 5 mg. i.v. ved 

behov. På neste medisinkurve er det ordinert OxyNorm mikstur/tbl. 2,5 – 5 mg. 

per os ved behov.

• Sykepleier på vakt forhører seg med en annen sykepleier om hjelp til å finne 

OxyNorm, ettersom hun ikke hadde administrert dette før.

• Sykepleier får hjelp til å hente frem OxyNorm mikstur 10 mg/ml. Kollegaen er 

ikke klar over at sykepleieren hadde tenke å gi medikamentet i.v.

• Sykepleier gir pasienten 5 mg. av medikamentet i perifer venekanyle. Sykepleier 

signerer på skjema for narkotikakontroll. Skjemaet blir ikke kontrasignert.

• Dagen etter har sykepleieren ansvar for en sykepleierstudent. Sykepleieren 

trodde fortsatt at legemiddelet hadde blitt administrert riktig dagen før. Pasienten 

fikk derfor legemiddelet i.v. på nytt. Denne gangen av sykepleierstudenten som 

var under opplæring.

• Feilen ble oppdaget 5 timer senere. Pasienten fikk adekvat oppfølging etter 

hendelsene.



Case 3 forts.

• Saken ble oversendt til Statens helsetilsyn.

• Vurderingstema: helsepersonelloven § 4 og forskrift om 

legemiddelhåndtering § 7.

• «Legemiddelhåndtering er en sentral oppgave for sykepleiere. 

• «Sykepleiere har ansvar for at riktig legemiddel og riktig dose blir gitt til 

riktig pasient til riktig tid og på riktig måte. Sykepleiere skal utvise 

nøyaktighet og oppmerksomhet i alle ledd i legemiddelhåndteringen. 

Kunnskap om legemiddelhåndtering og bevissthet om betydningen av å 

være nøyaktig og grundig ved utførelsen av slike oppgaver inngår i 

yrkesgruppens grunnkompetanse. Sykepleiere skal ha kunnskaper om 

legemidlenes virkning, bivirkninger, ulike legemiddelformer og ulike 

administrasjonsmåter.»

• «Det må anses som et absolutt krav at sykepleiere kan skille mellom 

legemidler til oral/enteral bruk og legemidler til intravenøs injeksjon og 

infusjon. Videre er det et krav at sykepleiere utøver sin virksomhet i 

tråd med gjeldende rutiner og prosedyrer.»



Taushetsplikt, opplysningsrett og 

opplysningsplikt



Taushetsplikt og opplysningsrett

• Hensyn som taler for kommunikasjon:

Hensynet til en best mulig helsetjeneste på individ og 

samfunnsnivå – med tanke på både kvalitet og 

effektivitet

• Hensyn som taler for taushetsplikt:

Hensynet til tradisjonelle rettssikkerhetsgarantier, 

herunder personvern



Helsepersonellets taushetsplikt 

Grunnprinsipp i helseretten

Helsepersonelloven § 21:

” Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller 

kjennskap til opplysninger om folks legems- eller 

sykdomsforhold eller andre personlige forhold som 

de får vite om i egenskap av å være helsepersonell”



Taushetspliktens innhold

• Plikt til å tie

• Plikt til aktivt å ”hindre” at andre får adgang eller 

kjennskap til

• Helsepersonellet skal hindre at ”andre” får adgang 

eller kjennskap til opplysninger

• Opplysninger ”om folks legems- eller sykdomsforhold 

eller andre personlige forhold”

• Gjelder opplysninger om en pasient som man ”får vite 

i egenskap av å være helsepersonell”



Forbud mot urettmessig tilegnelse av 

taushetsbelagte opplysninger

Helsepersonelloven § 21a

• «Det er forbudt å lese, søke etter eller på annen måte tilegne seg, 
bruke eller besitte opplysninger som nevnt i § 21 uten at det er 

begrunnet i helsehjelp til pasienten, administrasjon av slik hjelp eller 

har særskilt hjemmel i lov eller forskrift».



Unntak fra taushetsplikten

• Unntak som gir plikt til å videreformidle opplysninger

• Unntak som gir rett til å videreformidle opplysninger



Samtykke

Helsepersonelloven § 22;

”Taushetsplikt etter § 21 er ikke til hinder for at 

opplysninger gjøres kjent for den opplysningene 

direkte gjelder, eller for andre i den utstrekning den 

som har krav på taushet samtykker”.

Andre ledd: «For personer under 16 år…»

Tredje ledd: «For personer over 16 år og som ikke er i 

stand til å vurdere spørsmålet om samtykke…»



Opplysningsplikt

Straffeloven § 196 første ledd

”Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som 

unnlater gjennom anmeldelse eller på annen måte å 

søke å avverge en straffbar handling eller følgene av 

den, på et tidspunkt da dette fortsatt er mulig og det 

fremstår som sikkert eller mest sannsynlig at 

handlingen er eller vil bli begått. Avvergingsplikten 

gjelder uten hensyn til taushetsplikt og gjelder 

straffbare handlinger...”



Opplysningsplikt

Helsepersonelloven § 31

”Helsepersonell skal varsle politi og brannvesen 

dersom dette er nødvendig for å avverge alvorlig 

skade på person eller eiendom”



Opplysningsrett

Helsepersonelloven § 23

Taushetsplikten er ikke til hinder for :

• 1. «at opplysninger gis den som fra før er kjent 

med opplysningene»,...

• 4. «at opplysninger gis videre når tungtveiende 

private eller offentlige interesser gjør det rettmessig 

å gi opplysningene videre»...

• 6. «at opplysningene gis videre etter regler fastsatt 

i lov eller i medhold av lov når det er uttrykkelig 

fastsatt eller klart forutsatt at taushetsplikt ikke skal 

gjelde».



▪helsepersonelloven § 25

– Taushetsbelagte opplysninger kan gis til samarbeidende personell

• Med mindre pasienten motsetter seg det og

• Når det er nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp

▪helsepersonelloven § 45/§ 45a

– utlevering av og tilgang til journal og journalopplysninger (§ 45)/ 

epikrise (§ 45a)

• Med mindre pasienten motsetter seg det 

• Helsepersonell som skal yte eller yter helsehjelp

• Gis nødvendige og relevante opplysninger

• Når dette er nødvendig for å kunne gi helsehjelp til pasienten

• Pasienten bør gis anledning til å opplyse hvem epikrise skal sendes 

til. Med mindre pasienten motsetter seg det Til helsepersonell som 

skal yte eller yter helsehjelp, innleggende eller henvisende 

helsepersonell, det helsepersonellet som trenger opplysningene for å 

kunne gi pasienten forsvarlig oppfølging, og til pasientens faste lege



Eksempel

Psykolog hadde fått informasjon fra sin pasient om 

at hun planla å banke opp/mishandle en navngitt 

person i nabolaget. Personen som skulle mishandles 

var mistenkt/dømt for seksuelle overgrep mot barn

Pasienten hadde beskrevet i detalj hva hun og en 

venninne skulle gjøre med naboen.

Taushetsplikt?

Samtykke?

Opplysningsrett?

Opplysningsplikt?



Eksempel

Far til en 11 år gammel gutt kontakter deg (som er 
guttens lege) med spørsmål om innsyn i guttens 
journal. Du er kjent med at vedkommende ikke 
bor sammen med gutten. 

Guttens mor har tidligere vært klar på at hun ikke 
ønsker å ha kontakt med guttens far. Hun ønsker 
heller ikke at guttens far skal motta opplysninger 
om gutten.



Opplysningsplikt til barneverntjenesten
Helsepersonelloven § 33 andre ledd

Uten hinder av taushetsplikt etter § 21 skal 

helsepersonell av eget tiltak gi opplysninger til 

barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et 

barn blir mishandlet i hjemmet eller det 

foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, 
jf. lov om barneverntjenester § 4-10, 4-11 og 4-

12. Det samme gjelder når et barn har vist 

vedvarende og alvorlige atferdsvansker, jf. 
nevnte lov § 4-24.



Dokumentasjon og journalføring



Hvorfor dokumentere/journalføre?

Hensyn: 

• Pasienthensyn

• Kvalitet og kontinuitet i behandlingen

• Etterprøvbarhet

• Helsepersonellhensyn



Plikt til å føre journal

• Følger av helsepersonelloven § 39 og 

pasientjournalforskriften § 5

• Ikke betinget av pasientens samtykke

• Pasienten har ikke rett til å motsette seg at sensitive 

opplysninger skrives ned og lagres



Helsepersonelloven § 40 –

Krav til journalens innhold m.m

Journalen skal føres i samsvar med god yrkesskikk 

og skal inneholde relevante og nødvendige 

opplysninger om pasienten og helsehjelpen, samt de 

opplysninger som er nødvendige for å oppfylle 

meldeplikt eller opplysningsplikt fastsatt i lov eller i 

medhold av lov. Journalen skal være lett å forstå for 

annet kvalifisert helsepersonell.



Forskrift om pasientjournal

• Utfyller helsepersonellovens regler om 

journalføring og dokumentasjon

• Forskriften inneholder blant annet regler om:

– helsepersonells dokumentasjonsplikt

– virksomheters ansvar, herunder krav om 
journalansvarlig etter forskriftens § 6.

– journalens innhold



Retting og/eller sletting

• Pasient- og brukerrettighetsloven § 5-2 – pasient 

kan kreve retting og/eller sletting av 

journalopplysninger

• Helsepersonelloven §§ 42 og 43 gir regler for når 

journalnotat skal rettes og/eller slettes

• Forskriftens § 13 gir utfyllende regler for hvordan 

retting/sletting skal skje 



Case 4



Sakens vurderingstema er om fysioterapeuten 

har ytt forsvarlige helsetjenester i henhold til 
helsepersonelloven § 4.

HVA SIER DERE?

• Forsvarlige tjenester?

• Ikke forsvarlige tjenester?

• Er det en enkel sak å bli påklaget når klagen gjelder disse 

forholdene?

• Eller er det krevende?



Fylkesmannens vurdering

Av de innsendte journalene går det frem at du ved oppstart av 

behandlingen gjorde en omfattende vurdering av pasienten. I vurderingen 

la du vekt på epikrise hvor det gikk frem at pasienten skulle unngå å 

abdusere aktivt i hofteleddet første 6-8 uker. Du gjorde videre en vurdering 

av tilstanden pasienten var i når hun kom til deg for behandling. Det er 

også redegjort for den behandlingen pasienten mottok. Underveis i 

behandlingsforløpet har du gjort løpende vurderinger av behandlingens 

effekt, det er videre gitt ulik behandling på bakgrunn av den vurderingen du 

har gjort underveis av pasienten.

Fylkesmannen i Troms vurderer det slik at den behandlingen pasienten har 
mottatt ikke har vært uforsvarlig, jf. helsepersonellovens § 4. 

Konklusjon

Fylkesmannen i Troms finner at du ikke har brutt forsvarlighetskravet i 
helsepersonelloven § 4.



Case 5



Fylkesmannens vurdering

• Fylkesmannens kom til at det ikke forelå brudd på 
forsvarlighetskravet i helsepersonelloven § 4 og helse- og 

omsorgstjenesteloven § 4-1. 

– Kommunen ga pasienten forsvarlig helsehjelp 

– Men god praksis/optimal behandling kunne ha vært 

innleggelse i tilslutning til sykebesøket

– Kommuneoverlegen var bakvakt for nyansatt turnuslege. . 

Burde han ha hatt en mer aktiv rolle under denne travle 

vakten?

– Det er viktig at nyutdannede leger har mulighet for faglig 

veiledning og hjelp i legevaktsarbeidet, der de ofte møter 

pasienter med alvorlige og uavklarte sykdomstilstander, og 

der svikt kan gi store konsekvenser.  



Case 6,

Brudd på taushetsplikten?



Fylkesmannens vurdering

• Fylkesmannen fant grunnlag for å oversende saken til Statens 

helsetilsyn for vurdering av administrative reaksjoner etter 

helsepersonelloven kapittel 11

• Helsetilsynet kom til at helsesekretæren klart hadde brutt 
taushetsplikten ette helsepersonelloven § 21, jf. § 21a. Herunder fant 

Helsetilsynet det sannsynliggjort at hun hadde videreformidlet 

opplysningene til retten. 

• Helsetilsynet fant videre grunnlag for å gi helsesekretæren en advarsel 
i medhold av helsepersonelloven § 56.  



Case 7



Fylkesmannens vurdering og konklusjon: 

• Vurdering av brudd på meldeplikten til barneverntjenesten jf. helsepersonelloven 
§ 33 jf. barnevernloven § 6-4. 

• Startet med å gjøre rede for utgangspunktet – taushetsplikten

• Etter helsepersonelloven § 33 jf. barnevernloven § 6-4 har helsepersonell en 

plikt til å gi opplysninger til barneverntjenesten «når det er grunn til å tro at et 

barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig 
omsorgssvikt». Når vilkårene i helsepersonelloven § 33 jf. barnevernloven § 6-

4 er oppfylt, kan ikke helsepersonellet la være å melde fra til 

barneverntjenesten. 

• Fylkesmannen vurderte det slik at de opplysningene som legen hadde fått om 

guttens omsorgssituasjon, falt inn under betegnelsen «alvorlig omsorgssvikt». 

• Fylkesmannen vurderte det videre slik at legen etter hvert fikk en «grunn til å 

tro» at det forelå en alvorlig omsorgssvikt situasjon.

• Fylkesmannen konkluderte med at meldeplikten til barneverntjenesten inntrådte 

høsten/vinteren 2011 og senest våren 2012. 

• Konklusjon:  Fylkesmannen i Troms finner at du i denne saken ikke overholdt 
meldeplikten til barneverntjenesten du innehar etter helsepersonelloven § 33, jf. 

barnevernloven § 6-4. 



Fylkesmannens vurdering og konklusjon 

forts… 

• I sin redegjørelse til Fylkesmannen skriver legen at han var mottaker av 

en del korrespondanse mellom far og guttens skole, som fortalte han at 

skolen, som så gutten til daglig, var klar over situasjonen hjemme med 

en alvorlig syk mor. 

• Det anses i dag å være avklart at meldeplikten til barneverntjenesten er 

en selvstendig plikt og et personlig ansvar som påhviler den enkelte. 
Dersom vilkårene for meldeplikt er inntrådt etter helsepersonelloven §
33, jf. barnevernloven § 4-6, er det ikke anledning til å belage seg på 

at andre som kjenner guttens situasjon bedre, også har meldeplikt. Da 

legens selvstendige meldeplikt var inntrådt høsten/vinteren 2011 og 

senest våren 2012, mener Fylkesmannen at legen ikke hadde 

anledning til å belage deg på at skolen ville melde til 

barneverntjenesten.      


