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Juristen som systemets tjener og rettsstatens 
vokter

• Etikklæren krever at du:
• Blir bevisst hvilke krav etiske krav til 

hvordan man i ulike profesjoner kan tillate 
seg ”å beskrive virkeligheten”, anvende 
rettskildeprinsippene og argumentere. 

• Hva som er de etiske krav og utfordringer i 
sentrale juristprofesjoner, og hvorfor det 
både er etisk riktig og i det lange løp faglig 
klokt å følge de yrkesetiske normer,. 

• Erverver en bevissthet om og forståelse for 
hvilke faktiske og mentale prosesser som 
kan påvirke jurister til å fravike de etiske 
krav.



Hvordan lese 
mer enn regler 
ut av dommer:

Rt-2010-612  fra et etisk 
perspektiv



Helserett. Sykehjem. 
Pasientrettigheter. Tvang. 
Saken gjaldt om et kommunalt 
sykehjem kunne skifte sengetøy, 
utføre kroppsvask og skifte 
bandasjer på en pasient mot hans 
vilje, jf. pasientrettighetsloven §
4–1. Høyesterett fant at 
sykehjemmet kunne stille vilkår 
for tjenestetilbudet, herunder 
vilkår med tvangselementer. 
Retten la videre vekt på at vask, 
sengetøyskift og sårstell ikke var 
urimelig byrdefullt for pasienten 
og at sykehjemmet hadde lagt til 
rette for at stellet kunne 
gjennomføres så skånsomt som 
mulig. Pasientens anke ble derfor 
forkastet. Dissens 3–2.



Spørsmål å stille

Hva slags etiske valg førte 
til at saken havnet for 
retten?
Hva slags valg har 
advokatene gjort i 
fremstillingen?
Hvilke valg treffer 
dommerne?
Forholdet mellom rett og 
moral



Saken gjaldt, ja hva gjaldt den?

– Dommer Matheson:
• Saken gjelder spørsmålet om et kommunalt sykehjem 

kan skifte sengetøy, utføre kroppsvask og skifte 
sårbandasjer på en pasient, mot hans vilje.

– Dommer Webster:
• Saken gjelder spørsmålet om det kan brukes tvang mot 

A for å sørge for at han opptrer i forhold til de 
underforståtte hygienekravene. (underforstått avsn. 45)



Forhistorien –måtte det utvikle seg 
slik?

• Akuttsituasjon 5. oktober 2007 
• Ingen problemer i 2006, men problemene 

oppsto etter dette:
– Ved utskrivning 19. januar 2007 nektet han å la 

seg tilbakeføre til Akerselva sykehjem. Han ble 
derfor fraktet på båre med politieskorte. 

– Hvorfor nektet han?
– Hva ble politi brukt til – utkasting av sykehus, eller 

innsetting i sykehjem?



Hva gjelder konflikten?

• Jeg legger til grunn at det i hvert fall siden A ble 
flyttet tilbake til Akerselva sykehjem i januar 2007 
har vært konflikter knyttet til ulike sider av hans 
hygieniske forhold

• ”En respekterer As rett til å utøve kontroll eller 
manglende kontroll over kroppsvæsker som urin 
og avføring, men når kroppsvæskene har forlatt 
kroppen vil sykehjemmet anse seg berettiget til å 
håndtere disse i henhold til institusjonens rutiner, 
gjennom nødvendig skifte av klær og sengetøy.”



Kontradiksjon

• Objektiv beskrivelse og empati:
– urin, avføring, infektiøst sårsekret, 

gjennomtrukne, illeluktende bandasjer
– utfordringer for sykehjemmet
– plagene med lukt
– arbeidsmiljømessig belastning

• Hvor er empatien med A? Med de andre 
pasientene? Med de enkelte ansatte (ikke som 
representert ved ”sykehjemmet”)?



Mindretallet

• Empati med A: A’s opplevelser knyttet til 
behandlingen

• Er det andre involverte?
• Har saken andre dimensjoner enn konflikten 

om vask og stell?



Rettsbeskyttelsens grense

• Saken kunne vært fremstilt som ”rett mot 
rett”, dvs. avgrensning av rettigheter

• Hvilken betydning har det at den i steder 
fremstilles som grensene for rettsbeskyttelse?
– Merk ordbruken ”lite rasjonelle valg” og 

spørsmålsstillingen ”kan man være avskåret fra” 
muligheten til å gi stell og pleie



Juridisk begrepsanalyse







Vekten og 
sverdet



Retten og
makten



Retten og juristene





Brikke i spillet?

• Knut Rød: politiinspektør, 
ledet arrestasjonen av de 
norske jødene høsten 1942. 
Frikjent i april 1948.

• ”Dersom han hadde vegret 
seg, ville det bare ha svekket 
motstandskampen og ikke 
på noen måte hindret 
gjennomføringen av 
aksjonene”



Retten er ikke bare regler



Retten er tradisjon,



Retten er holdninger



Retten er felles erfaringer



Retten er autoritet



Retten er autoritet



Hannah Arendt: ”Det er ikke lovens innhold folk blir vant 
til, men å følge loven, rett og slett”

”De vi kan stole på er ikke dem som holder fast ved 
verdier og holdninger. De pålitelige er tvilerne og 

skeptikerne.”



Men vi må stille de rette spørsmål



”Går vi til den filosofiske etikkens 
begynnelse i Europa, i det klassiske 
Hellas, ser vi imidlertid at reglene og 
pliktene spilte en underordnet rolle i 
forhold til karaktertrekkene og 
holdningene – det vi i den klassiske 
språkbruken kaller dydene.” Henrik Syse



VISDOM

Kunnskap
Innsikt
Evne til å håndtere nye/ukjente situasjoner
Dømmekraft



RETTFERDIGHET

Upartiskhet
Likebehandling
Fair prosedyrer
Gjensidighet
Omsorg for de svake



TAPPERHET

Uavhengighet
Integritet
Mot til å stå på det rette
Tale makten midt imot



MÅTEHOLD
Evne til å se svakhet i egen posisjon
Kompromissvillighet
Kunne la nåde gå for rett
Egen vinning ikke viktigst



Samme dyder –
ulike krav



Etikkregler

• Moderniseringsdepartementet 2005: Etiske 
retningslinjer for statsforvaltningen
– Lojalitet
– Åpenhet
– Tillit til statsforvaltningen
– Faglig uavhengighet og objektivitet



• Advokatforskriften Kapittel 12. 
Regler for god advokatskikk
– Relasjoner: Forhold til klienten, 

forhold til retten, forholdet 
mellom advokater

– Hovedprinsipper: Uavhengighet, 
hederlighet og integritet, 
fortrolighet saklig og korrekt 
markedsføring



Etiske prinsipper for dommeratferd

– Uavhengig
– Upartisk
– Integritet
– Likebehandling
– Korrekt opptreden
– Vise tilbørlig respekt
– Diskresjon
– Kompetanse
– Effektivitet



Krav til god påtaleskikk

• Forankring i EMK og strprl § 226: objektivitet 
og fullstendighet i etterforskningen



Rettsstatsverdiene: 
Juristenes særlige 

ansvar som forvaltere 
av lov og rett

Legalitet, 
kontradiksjon, 
likebehandling
og individuelle 

rettigheter



• I often wonder whether we do not rest our 
hopes too much upon constitutions, upon laws 
and upon courts. These are false hopes; 
believe me, these are false hopes. Liberty lies 
in the hearts of men and women; when it dies 
there, no constitution, no law, no court can 
even do much to help it. While it lies there it 
needs no constitution, no law, no court to save 
it. 

– (Learned Hand, Speech at the “I am an American Day” Central 
Park, New York City, on May 21, 1944)
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