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Sensorveiledning: Helserett JUROFF1550, JUR1550 og JUS5550.  

Fire timers hjemmeeksamen og ordbegrensning på 2500 ord.   

1. Oppgaveteksten  

Oppgaven BA: Fremstill plikten til å gi øyeblikkelig hjelp i helsepersonelloven § 7.  

Oppgaven MA: Fremstill og drøft plikten til å gi øyeblikkelig hjelp. 

MA studenter skal redegjøre og drøfte plikten til å gi øyeblikkelig hjelp. Det er i denne 

oppgaven ikke vist til helsepersonelloven § 7 i motsetning til oppgaven for BA.   

Plikten til å gi øyeblikkelig hjelp fremgår både av tjenestelovene, blant annet av helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-5, og av helsepersonelloven § 7. Sykehus og fødestuer har en plikt 

til å motta pasienter som har behov for øyeblikkelig hjelp, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 3-

1. Virksomheten kan pålegge ansatt helsepersonell å rykke ut til personer som trenger 

øyeblikkelig hjelp etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-1 (4). 

2. Hensyn og kontekst 

MA besvarelsene viser til sammenhenger mellom plikter til å gi øyeblikkelig hjelp og plikter 

til forsvarlig yrkesutøvelse, organisering og tilrettelegging, i helsepersonelloven §§ 4 og 16, 

helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 og spesialisthelsetjenesteloven § 2-2. MA besvarelsene 

bør også vise til motsvarende rettigheter for pasienter i henhold til første ledd i pasient- og 

brukerrettighetsloven §§ 2-1 a og 2-1 b, samt menneskerettigheter som begrunner plikten til 

øyeblikkelig hjelp som retten til liv i Grunnloven § 93 og EMK artikkel 2, og retten til helse i 

ØSK artikkel 12.  Det er positivt om BA besvarelser makter å sette helsepersonelloven § 7 inn 

i en større rettslig kontekst.  

BA og MA bør si noe kort om hensynene som begrunner Øyeblikkelig hjelp plikten. 

Befolkningen skal ha trygghet for at helsehjelp oppnås innen kort tid i en akutt situasjon. Det 

er positivt dersom studenten viser til at denne plikten for helsepersonell går lenger enn den 

alminnelige borgerlige hjelpeplikten i straffeloven.   

Plikten til å gi øyeblikkelig hjelp i helsepersonelloven § 7 påhviler helsepersonell og er ikke 

avgrenset til arbeidstiden. Helsepersonell er definert vidt i helsepersonelloven § 3 til å omfatte 

personell med autorisasjon eller lisens, og annet personell som gir helsehjelp i helsetjenesten 

eller apotek.  

https://lovdata.no/pro/lov/1999-07-02-61/%C2%A73-1


2 

 

Studentene må gjøre rede for innholdet i plikten, det vil si når den inntrer, hva den innebærer 

og hvordan den oppheves. MA skal drøfte plikten. Dette er særlig aktuelt når det gjelder 

tvangselementet i bestemmelsen «selv om pasienten motsetter seg helsehjelpen» og unntaket 

ved henvisning til pasient- og brukerrettighetsloven § 4-9.   

3. Presentasjon og analyse av innholdet i bestemmelsene 

Helsehjelpen skal gis «straks» når det er «påtrengende nødvendig»  

I helsepersonelloven § 7 (og helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5 og 

spesialisthelsetjenesteloven § 3-1) fremgår det at plikten til å gi øyeblikkelig hjelp inntrer når 

hjelpen er "påtrengende nødvendig". Den samme ordlyden benyttes i helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-5 og spesialisthelsetjenesteloven § 3-1, og er utdypet i forarbeidene. 

Studentene må få frem innholdet i dette grunnvilkåret.  

Studentene må redegjøre for hva som ligger i denne formuleringen. De beste besvarelsene 

belyser innholdet ved hjelp av flere rettskilder.  

Med «påtrengende nødvendig» siktes det til at hjelp er nødvendig for å avhjelpe en 

livstruende situasjon eller ved fare for «alvorlig livsforringende følger», se Ot.prp. nr. 13 

(1998–99) s. 52. I dette ligger at det kan bli store konsekvenser dersom personen ikke får 

helsehjelp. Det kan dreie seg om å gjenopprette eller vedlikeholde vitale funksjoner, begrense 

eller forhindre alvorlig funksjonsnedsettelse. Det kan også dreie seg om adekvat 

smertebehandling. Plikten omfatter hjelp som er egnet til å forbedre pasientens helsetilstand, 

jf. Ot.prp. nr. 13 (1998–99) s. 219. Plikten omfatter ikke nytteløse forsøk på livreddende hjelp 

til pasienter som ikke kan reddes. Derimot kan plikten omfatte lindrende hjelp i denne 

situasjonen.  

Det må redegjøres for at helsehjelpen i denne situasjonen skal gis "straks" – og hva dette 

innebærer. Tidsperspektivet innebærer at det er et akutt behov for å avhjelpe situasjonen ved å 

gi helsehjelp.  

Helsepersonell skal gi den helsehjelpen «de evner" 

Helsepersonell skal gi den helsehjelp de "evner", jf. hpl. § 7. Formuleringen «de evner» sikter 

til en forventningsnorm basert på helsepersonellets kvalifikasjoner og situasjonen som har 

oppstått, jf. også helsepersonelloven § 4. Dette er utdypet i lovens forarbeider, se blant annet  

Ot.prp.nr.13 (1998–1999) side 219, der det fremgår at det må tas utgangspunkt i kompetansen 

https://lovdata.no/pro/forarbeid/otprp-13-199899
https://lovdata.no/pro/forarbeid/otprp-13-199899
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til det enkelte helsepersonell og vurderinger av situasjonen, for eksempel om den oppstår i 

helsepersonells fritid uten tilgang på utstyr og kollegaer.    

Undersøkelsesplikten går lenger enn hjelpeplikten  

Plikten til å undersøke pasienten gjelder selv om det ikke er klart at vedkommende er i en 

situasjon der helsehjelp er «påtrengende nødvendig», jf. helsepersonelloven § 7 (2), jf. 

formuleringen om at helsepersonell skal foreta "nødvendige undersøkelser" ved «tvil» om det 

foreligger en øyeblikkelig hjelp situasjon. Dette innebærer at undersøkelsesplikten går lenger 

enn hjelpeplikten.  

For å belyse innholdet i undersøkelsesplikten kan det vises til forvaltningsvedtaket fra Statens 

helsepersonellnemnd i den såkalte "Sofienbergsaken," se HPN-2008-104. I denne saken forlot 

to ambulansearbeidere en mann i parken uten å undersøke vedkommende selv om de mottok 

informasjon om at han kunne ha en fått en skade. Det ble vurdert som brudd på 

undersøkelsesplikten og forsvarlighetsplikten at mannen fikk beskjed om å ta drosje til 

legevakten, selv om de følte seg truet og provosert i situasjonen.   

Selv om pasienten «motsetter seg helsehjelpen» 

BA og MA bør få frem at plikten til øyeblikkelig hjelp gjelder uavhengig av samtykke som 

utgangspunkt. Den skal gis selv om pasienten ikke er i stand til å samtykke og selv om 

pasienten «motsetter seg helsehjelpen», jf. § 7 (1). BA og MA bør få frem at dette er et unntak 

fra hovedregelen om at helsehjelp skal baseres på samtykke fra pasienten, jf. pasient- og 

brukerrettighetsloven § 4-1 flg., og begrunnelsen for dette unntaket.  Pasientens rett til å 

motsette seg øyeblikkelig hjelp er i loven begrenset til de tre typesituasjonene som er 

oppregnet i pasient- og brukerrettighetsloven § 4-9. Dette unntaket innebærer at pasienter kan 

nekte øyeblikkelig hjelp som innebærer blodoverføring og avbrytelse av sultestreik på grunn 

av "alvorlig overbevisning." Det fremgår videre av pasient- og brukerrettighetsloven at 

helsepersonell må ha gitt pasienten informasjon om konsekvensene av å nekte og at pasienten 

må være over 18 år. Dette innebærer at øyeblikkelig hjelp plikten gjelder selv om foreldre 

nekter for at barn skal motta blod. Videre har en «døende» rett til å motsette seg øyeblikkelig 

hjelp som innebærer livsforlengende behandling.  

MA bør diskutere innholdet i dette tvangselementet nærmere og unntaket ved henvisningen til 

pasient- og brukerrettighetsloven § 4-9.  

Opphør av hjelpeplikten  
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Studenten bør redegjøre for hvordan plikten opphører. Plikten til å gi øyeblikkelig 

hjelp opphører når "annet kvalifisert helsepersonell påtar seg ansvaret for å gi helsehjelpen", 

jf. hpl. § 7 (3). Videre opphører plikten når pasienten har fått tilstrekkelig hjelp til å avverge 

den akutte situasjonen. Dersom pasientens situasjon forverrer seg, kan øyeblikkelig hjelp-

plikten gjenoppstå. Når en pasient er døende og det ikke lenger er mulig å redde personen, 

opphører plikten til å gi øyeblikkelig hjelp.  

Rettsvirkninger av at plikten ikke overholdes  

MA studenter bør vise kort til rettsvirkninger av at plikten til øyeblikkelig hjelp ikke 

overholdes. Helsetilsynsloven gir grunnlag for å reagere overfor helsevirksomheter og 

helsepersonell. Ved helsepersonellets brudd på plikten kan det være aktuelt med 

disiplinærreaksjoner etter helsepersonelloven § 11, det vil si advarsel etter helsepersonelloven 

§ 56, eller begrensning av autorisasjon eller lisens dersom en advarsel ikke er en tilstrekkelig 

reaksjon, jf. helsepersonelloven § 59 A, ev. tilbakekall etter helsepersonelloven § 57 eller 

begrensning av autorisasjon i henhold til § 59, dersom pliktbruddet skyldes uegnethet. Det 

kan også være aktuelt med straff etter helsepersonelloven § 67, dersom pliktbruddet skyldes 

forsett eller grov uaktsomhet.  

Kort om vurderinger av besvarelsene  

Det som skiller på kvaliteten i besvarelsene er:  

- strukturen på besvarelsen,  

- redegjørelse for vilkårene i øyeblikkelig hjelp plikten (innholdet)  

- redegjørelsen for (og analysen av) tvangselementet som unntak fra det alminnelige 

utgangspunktet om samtykke, og unntak fra tvang i pbrl. § 4-9, 

- anvendelsen av rettskilder: ordlyden, forarbeider, praksis, og sammenhenger med andre 

lovbestemmelser, 

- redegjørelsen for hensyn og begrunnelser, og regelen i en større kontekst. 

- Drøftelser (gjelder MA) 

BA: For å få beste karakterer (A og B) må oppgaven inneholde en redegjørelse for de sentrale 

elementene i helsepersonelloven § 7 og unntaket i pasient- og brukerrettighetsloven § 4-9, 

samt hensyn bak bestemmelsen.  
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MA: for å få de beste karakterer må studenten både ha med redegjørelsen for øyeblikkelig 

hjelp plikter, tvangselementet, og drøftelser. Det kan ikke forventes omfattende drøftelser på 

grunn av ordbegrensningen.  

Etter å ha lest gjennom ca. 30 besvarelser er inntrykket at mange har levert en god besvarelse. 

Studentene skal ikke «straffes» for at oppgaven er enkel og at ordbegrensningene gjør det 

vanskelig å skille mellom studenter.        


