
Sensorveiledning eksamen 2017 – JUROFF1201 
 

 

Denne veiledningen er skrevet for å gi sensorene en rask oversikt over hva som forventes å 

være med i en besvarelse. Ved sensureringen må det selvsagt tas hensyn til at dette er en 

eksamen for ikke-jurister, noe som vil prege både presisjonsnivå og dybde på besvarelsene. 

Veiledningen er skrevet før jeg har rukket å lese noen besvarelser.  

 

 

 

 

 

 

I  

 

Forklar på hvilke måter tidligere rettsavgjørelser kan få betydning ved avgjørelsen av et 

rettsspørsmål.   

 

Dette er et teorispørsmål fra metodelæren, og ligger – til min overraskelse – ikke innenfor det 

som beskrives som læringskravene i faget. Studentene gis en «kortfattet innføring i juridisk 

metode», men bare som grunnlag for forståelse av forvaltningsrettens ulike emner. Denne 

innføringen er å finne i Knophs oversikt §§ 1-2, i tillegg til at det har blitt forelest over emnet. 

Så dette får man ha for øye, vi kan ikke vente mye.  

 

Kandidatene kan kanskje starte med å si at rettsavgjørelser formelt sett bare er bindende for 

partene i en sak (rettskraftvirkning), men at det likevel er relevant å se hen til tidligere 

avgjørelser – primært høyesterettsavgjørelser – ved avgjørelsen av et rettsspørsmål 

(presedens- eller prejudikatsvirkning). Kjernen i oppgaven er å forklare hvordan disse 

individuelle avgjørelsene også kan få betydning for løsningen av rettsspørsmål generelt, eller 

med andre ord hvordan man utleder argumenter fra tidligere dommer.   

 

Der hvor høyesterett uttrykkelig formulerer en rettsoppfatning i sine premisser, kan denne 

rettsoppfatningen senere brukes som argument ved avgjørelsen av et rettsspørsmål (anført 

ratio decidendi). Det er bare den del av begrunnelsen som har vært nødvendig for å begrunne 

resultatet som gis en slik prejudikatsverdi.  

 

Hvis dommen ikke inneholder en slik uttrykkelig rettsoppfatning, kan isteden den generelle 

rettssetning som dommen anses som utslag av, gis prejudikatsverdi (konstruert ratio 

decidendi). En tredje betraktningsmåte går ut på å vurdere likheten mellom den sak som er 

avgjort med den som står til avgjørelse, uten at man forsøker å oppstille en generell 

rettssetning. Graden av likhet vil naturlig nok bero på et skjønn.  

 

I tillegg til disse tre betraktningsmåtene, som fokuserer på begrunnelsen for resultatet, kan 

kandidatene også si litt om de såkalte obiter dictum – sidebemerkninger som ikke har vært 

nødvendige for resultatet. Slike sidebemerkninger vil gjerne ha en generell karakter, men 



fordi de ikke er «nødvendige» har en alminnelig oppfatning vært at de ikke har like stor vekt 

som andre deler av premissene.  

 

 

II 

 

Om praktikumsoppgaven er det generelt å si at den ikke er helt vellykket, slik den nå fremstår. 

Teksten inviterer til flere (og til dels vanskeligere) spørsmål enn de som skal besvares 

gjennom spørsmål 1 – 3. (Dette har med tilblivelsesprosessen å gjøre, og jeg må ta 

hovedansvaret for at det ble slik). Hvis noen kandidater ender i et uføre, og gir seg til med 

problematiseringer som ikke følger av de spørsmålene som er uttrykkelig stilt i oppgaven, så 

bør det ses med milde øyne på dette. Faktum i oppgaven er for øvrig basert på en SO-uttalelse 

av i år, med et visst innslag av virkelighetslitteratur, som det heter.  

 

Spørsmål 1:  Er notatene en del av pasientjournalen? Hvis nei, hva blir konsekvensen?  

 

Det første spørsmålet prøver kandidatenes evne til å lese og tolke ukjent lovtekst. Begrepet 

pasientjournal er ikke nærmere definert i helsepersonelloven, men det kan utledes argumenter 

fra §§ 39 og 40. I § 39 første ledd legges det opp til at det er helsepersonell som skal føre 

opplysninger inn i en journal, og i § 40 er det om innholdet sagt at journalen skal inneholde 

relevante og nødvendige helseopplysninger om pasienten og helsehjelpen. Samlet sett trekker 

dette etter min oppfatning klart i retning av at «råtekst» fra pasienten selv ikke kan anses som 

del av journalen, i det minste ikke på permanent basis, slik det har vært lagt opp til her.  

 

Konsekvensen av at opplysningene ikke anses som del av journalen, er at helseforetaket 

neppe lenger har rettslig grunnlag for å beholde opplysningene eller mediet som 

opplysningene er lagret på. Man får derfor den litt egenartede formen for sletting at pasienten 

kan kreve minnepinnen tilbake.  

 

Spørsmål 2:  Har forvaltningen oppfylt sin veiledningsplikt?  

 

Kandidatene må finne frem til fvl. § 11 og den alminnelige veiledningsplikten som et 

forvaltningsorgan har innenfor sitt område. Vanen tro vil vel en del kandidater tråkle seg 

gjennom fvl. § 1 først, og det må være greit, men enkeltvedtaksdefinisjonen i § 2 hører 

hjemme først under spørsmål 3.  

 

Spørsmålet er så om fylkesmannen som en del av veiledningsplikten må forklare Holm hvilke 

vilkår som gjelder for å kunne kreve sletting, og på den måten gi Holm mulighet til å 

argumentere ut fra disse vilkårene. Staten har vist til at lovteksten er tilgjengelig for enhver på 

nettet, og at veiledningsplikten derfor ikke kan strekkes så langt. Det må være ganske klart at 

denne argumentasjonen ikke kan føre frem. Rett nok er lovteksten bare et google-søk unna, 

men det å finne frem til relevant lovtekst og siden «oversette» denne til egen sak, er ikke noe 

man kan forvente at lekfolk uten videre mestrer. Svaret må derfor være at fylkesmannen burde 



opplyst og forklart om vilkårene for sletting etter i hpl. § 43, slik at Holm hadde fått mulighet 

til å vareta sitt tarv.  

 

Slik spørsmålet er formulert, ligger det utenfor oppgaven å drøfte virkningen av en slik feil, jf. 

fvl. § 41.  

 

Spørsmål 3:  Har forvaltningen utredet saken godt nok?  

 

Kandidatene må her finne frem til fvl. § 17 om forvaltningens utredningsplikt. For å komme 

dit, må kandidatene drøfte om avslaget er et enkeltvedtak, jf. fvl. § 2 a – b. Jeg drøfter ikke 

disse vilkårene nærmere, men nøyer meg med å si at de etter min oppfatning er oppfylt. At det 

dreier seg om et enkeltvedtak, kan muligens også sies å være forutsatt i hpl. § 43 tredje ledd 

om klagerett og klageinstans.  

 

Det er videre spørsmål om fylkesmannen utredet saken godt nok, nærmere bestemt om 

fylkesmannen burde innhentet de konkrete helseopplysningene for å kunne ta stilling til om 

dette er opplysninger som kan slettes etter hpl. § 43. Innholdet i opplysningene er relevant 

både for alternativ a (feilaktige eller misvisende, og føles belastende) og alternativ b (åpenbart 

ikke er nødvendige). Det var derfor neppe tilstrekkelig å basere seg på de generelle 

beskrivelsene av notatene som kom fra Holm for å kunne ta stilling til begjæringen om 

sletting.  

 

Heller ikke under dette spørsmålet er det spurt om virkningen av en eventuell 

saksbehandlingsfeil.  

---------- 

 

Oppgaven inneholder en teoridel som er nokså perifer i forhold til læringskravene, samt en 

praktikumsdel som ikke kan anses spesielt omfattende. Det er mulig at en del besvarelser av 

denne grunn blir korte, uten at det trenger å bety at kandidaten har kunnskapshull. Som vanlig 

er det evnen til å formulere gode problemstillinger og foreta forsvarlige drøftinger ut fra det 

relevante fakta- og rettskildegrunnlaget som blir avgjørende.  

 

Trondheim 22. november 2017 

 

Bjørn O. Berg 


