
1 

 

Sensorveiledning eksamen i helserett høst 2019, UiO, JUR1550 og JUS5550.  

 

«1. Gjør rede for de hensynene som helsepersonelloven § 1 skal ivareta. 

 

2. Beskriv og vis ved eksempler hvordan hensynene redegjort for i oppgave 1 

kommer til uttrykk i andre deler av helsepersonelloven og i andre helselover.»  

 

Kunnskapskrav:  

Både for MA- og BA-studentene er det satt som krav at studentene skal ha kunnskap om 

sentrale pasientrettigheter og krav til helsepersonells yrkesutøvelse – herunder kravet om 

forsvarlighet. I tillegg er det satt som krav at studentene skal ha kunnskap om grensen mellom 

tvang og frivillighet samt at de skal ha kunnskap om reglene om tvang overfor personer uten 

samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. 

 

For MA-studentene (JUS5550) er det satt som tilleggsvilkår at studentene ikke bare skal ha 

kunnskap om det ovenstående, men at de skal ha god kunnskap om dette. Videre skal de i 

tillegg ha god kunnskap om reglene om klage og tilsyn. 

 

Litteratur:  

Hensynene i helsepersonelloven § 1 er beskrevet flere steder i pensum. De sentrale kapitlene 

for bachelorstudentene er: 

  

Befring, Kjelland, Syse, Sentrale helserettslige emner, Gyldendal Juridisk 2016, kap. 1.3,3 , 

4.3, 5, 6 og 7.3.  

 

Masterstudentene har i tillegg kap. 9 om «Helsehjelp ved livets slutt» i Sentrale helserettslige 

emner som pensum. 

 

I tillegg er temaet berørt en rekke andre steder hoved- og støttelitteraturen. 

 

 

Disponering av oppgaven: 

Oppgaven er en typisk oversiktsoppgave der den gode studenten kan markere seg ved å utvise 

innsikt i sammenhenger mellom ulike regelsett og mellom ulike hensyn. Videre kan den gode 

studenten drøfte de ulike grunnleggende helserettslige prinsippene som ligger til grunn for 

hensynene, og de ulike etiske tilnærmingene som utfyller prinsippene. 

 

Det fremgår ikke av oppgaveteksten om hvordan hoveddelene skal vektes. Del 2 er klart den 

mest krevende delen og bør vektes mer enn del 1. Antydningsvis kan det være naturlig at del 

2 vektes 2/3 av den samlede karakter og del 1 vektes 1/3, men likevel slik at studentene som 

utmerker seg ved gjennomgangen av hensynene bør få uttelling for det selv om 

gjennomgangen av hovedreglene er noe mer kortfattet. Vektingen bør også gjenspeiles i 

studentenes tidsbruk og antallet skrevne sider på hver enkelt del. Den gode studenten vil ha 

disponert oppgaven og tiden brukt på hver enkelt del slik at størstedelen av tiden og oppgaven 

er brukt på del 2.  

 

 

Del 1 – Hensynene i helsepersonelloven § 1: 

Helsepersonell. (hpl.)  § 1 er lovens formålsparagraf og angir at loven skal «bidra til sikkerhet 

for pasienter og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten samt tillit til helsepersonell og 
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helsetjeneste.» Dette er en angivelse av begrunnelsen for loven de tre hovedhensynene loven 

skal bidra til fremme.  

 

Det naturlige vil være først å redegjøre for hensynene enkeltvis. De tre hensynene er: 

• Sikkerhet, 

• Kvalitet, og 

• Tillit 

 

Disse tre hensynene springer ut av våre menneskerettslige forpliktelser (særlig FNs 

konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) art. 12, 

barnekonvensjonen (BK) art. 24 og EMK art. 8) og Grunnloven § 102. Hensynene i hpl. § 1 

danner formålet for loven og er en tolkningsfaktor ved anvendelsen av de øvrige 

bestemmelsene i loven. I tillegg er det et uttrykk for en politisk målsetning. 

 

Det første hensynet gjelder pasientsikkerhet. Pasientene skal være trygge for at de blir 

ivaretatt ved behov for helsehjelp og får den helsehjelpen de trenger. Det andre hensynet, 

kvalitet i helse- og omsorgstjenesten, er oppstilt for å angi at standarden på helsetjenestene 

skal oppfylle kvalitative standarder og krav. Det tredje hensynet har en side mot befolkningen 

generelt som skal ha tillit til at helsetjenesten er innrettet forsvarlig og at krenkelser ikke skal 

skje. For å bestå oppgaven må kandidaten som et minimum redegjøre for dette. 

 

For å oppnå en gjennomsnittlig karakter (C) må kandidatene kunne se de grunnleggende 

helserettslige prinsippene hensynene i § 1 springer ut av. Disse er prinsippet om autonomi og 

selvbestemmelsesrett på den ene side, og omsorgsplikten til helsepersonell på den annen side. 

Disse grunnprinsippene kan være motstridende og vil kunne vektes ulikt avhengig av den 

konteksten de skal virke i. De gode studentene (B og bedre) kan også se hen til andre 

prinsipper (se «Sentrale helserettslige emner» pkt. 1.3.2) som er styrende i helseretten som 

legalitetsprinsippet, retten til å klage og rettssikkerhet samt forholdsmessighetsprinsippet.  

 

Videre vil det være naturlig å redegjøre for lovens virkeområde i § 2, dvs. for helsepersonell 

og virksomheter som yter helsehjelp. Noen inngående beskrivelse av helsepersonell og 

helsehjelp faller utenfor oppgaven. Kandidatene bør videre for å oppnå en gjennomsnittlig 

karakter (C) si noe om hvilken funksjon formålsangivelsen i § 1 har siden bestemmelsen i seg 

selv ikke gir noen materielle rettigheter og plikter. Kandidatene bør få frem for å oppnå en 

gjennomsnittlig karakter, at formålsangivelsen fungerer som et argument ved tolkning og 

utfylling av andre bestemmelser i loven.  

 

De gode studentene (B og bedre) vil kunne nevnte eksempler på hvordan bestemmelsen er 

anvendt. I pensum er de vist til praksis fra Helsepersonellnemnda og også noe rettspraksis 

som eksempelvis Rt. 2004 s. 1343. 

 

De gode studentene (B og bedre) kan videre sammenligne denne formålsbestemmelsen med 

andre helserettslige formålsbestemmelser som eksempelvis i pasient- og brukerrettighetsl. § 1-

1 og spesialisthelsetjenestel. § 1. I denne analysen vil det være sentralt å få frem at fokus er 

forskjellig i de tre lovene. Spesialisthelsetjenesteloven har et systemfokus og formålet er 

angitt overfor organene som har ansvaret for å tilby helsetjenester som helse- og 

omsorgsdepartementet og helseforetakene. Pasient- og brukerrettighetsloven har et 

individfokus i forhold til mottageren og brukeren av helsetjenester. Helsepersonelloven har 

også et individfokus i forhold til den enkelte tjenesteyter og deres profesjonsansvar. 
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Studentene kan også utmerke seg ved å trekke en linje til etikkens betydning for 

rettsanvendelsen og regelforståelsen. Studentene som ser at etiske argumenter kan utfylle 

rettslige argumenter og at de noen ganger kan være i konflikt med rettslige hensyn bør 

premieres. Innen helsetjenesten er det særlig omsorgsetikken som kan være problematisk å 

forene med eksempelvis autonomiprinsippet. En samtykkekompetent pasients rett til å avstå 

fra å bli behandlet kan være problematisk å forene med helsepersonells etiske plikt til å yte 

helsehjelp, men for at hensynet til befolkningens tillit til helsetjenesten skal ivaretas er det 

sentralt at ikke en pasients rett til å velge bort behandling blir krenket.  

 

Det kan ikke forventes at BA-kandidatene utdyper forholdet til helserettslige grunnprinsipper 

eller etiske argumenter. 

 

Del 2 – Hvordan hensynene kommer til uttrykk i helselovgivningen: 

Del 2 ber om redegjørelse over hvordan hensynene som er behandlet i del 1, kommer til 

uttrykk i andre deler av helsepersonelloven og i annen helselovgivning. Oppgaven kan 

disponeres på en rekke måter. Enkelte vil antagelig foretrekke først å vise til hvordan 

hensynene kommer til uttrykk i andre deler av helsepersonelloven og deretter i andre 

helselover.  

 

Oppgaven ber eksplisitt om bruk av eksempler. Dersom det ikke vises til eksempler må det 

medføre et stort trekk. Dersom oppgaven for øvrig i liten grad viser til lovgivningen eller 

eksempelvis kun til bestemmelser i helsepersonelloven, så vil det kunne være aktuelt å gi 

strykkarakter.  

 

Det kan være hensiktsmessig å disponere oppgaven etter de tre hovedhensynene som omtales 

i hpl. § 1. Først kan hensynet om å bidra til sikkerhet for pasientene behandles. Det er fint om 

kandidatene får frem at hensynene er overlappende og at flere hensyn kan begrunne samme 

regelsett. Som eksempler på regler som bidrar til pasientsikkerhet i helsepersonelloven har vi 

reglene om autorisasjon i kapittel 9 og reglene om journalføring i kapittel 8. Som eksempler 

på regler utenfor helsepersonelloven har vi reglene om erstatning ved feilbehandling i 

pasientskadeloven og regler om samtykke til helsehjelp i pasient- og brukerrettighetsl. (pbrl.) 

kap. 4, rett til journalinnsyn i pbrl. kap. 5 og retten til helse- og omsorgstjenester i pbrl. kap 2 

samt i helse- og omsorgstjenestel. (hol.) § 3-1 mv.  

 

De gode kandidatene (B eller bedre) vil utmerke seg ved bruk av eksempler samt ved å se 

sammenhengene mellom lovreglene. Eksempler kan være retten til «second opinion», retten 

til informasjon om bivirkninger ved medisiner eller risiki ved operasjoner og retten til 

øyeblikkelig hjelp.  

 

Reglene om tvang i lov om psykisk helsevern inneholder en rekke vilkår i kap. 3 som skal 

tjene som sikkerhet for at ikke pasientene utsettes for integritetskrenkelser. Det er også 

etablert et eget kontrollorgan, Kontrollkommisjonen, som fører tilsyn med institusjonene og 

behandler konkrete klager. Konverteringsforbudet i lovens § 3-4 kan sees på som en 

pasientsikkerhetsforanstaltning. De gjennomsnittlige kandidatene (C) må kunne nevne noen 

eksempler fra forskjellige deler av helselovgivningen. 

 

Det andre hovedhensynet om kvalitet i behandlingen, er konkretisert i en rekke bestemmelser. 

Den mest sentrale bestemmelsen som «alle» bør ha med for å kunne oppnå en gjennomsnittlig 

karakter (C) eller bedre, er forsvarlighetskravet i hpl. § 4. Her kan det trekkes frem en rekke 

konkrete eksempler på hvordan forsvarlighetskravet nærmere er konkretisert som kravet om å 
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holde seg faglig ajour, krav om effektiv ressursutnytting, krav om tilstrekkelig kompetanse og 

krav om at leger avgjør medisinske spørsmål. Gode kandidater (B eller bedre) kan også vise 

til eksempler fra annen helselovgivning som konkretiserer kravet om faglig forsvarlighet – 

eksempelvis krav om faglig ansvarlig ved tvangsvedtak etter lov om psykisk helsevern.  

 

Videre kan det vises til eksempler fra lovgivning om organisering av helsetjenesten i 

kommunene eller i helseforetakene der det er et grunnleggende hensyn at organiseringen skal 

være faglig forsvarlig. De gode kandidatene (B eller bedre) kan eksempelvis reise ta opp 

diskusjonen om sentralisering kontra nærhet til helsetjenester. Skal ethvert lokalsykehus 

kunne håndtere premature tvillingfødsler eller er det mer forsvarlig å sentralisere dette 

tilbudet av hensyn til pasientsikkerheten? 

 

Reglene om brukermedvirkning og pasienters rett etter pbrl. § 3-1 mv. til å medvirke ved 

gjennomføringen av helsetjenester kan også ses på eksempler på regler som skal bidra til 

kvalitet i behandlingen.  

 

Det siste hovedhensynet gjelder tilliten til helsetjenesten. I hpl. kap. 10 og 11 er det regler om 

bortfall av autorisasjoner og om reaksjoner ved brudd på regelverket. Videre er det viktige 

regler om taushetsplikt i kap. 5 som bør nevnes for å kunne oppnå en gjennomsnittlig karakter 

(C).  I andre helselover har vi regler om pasient- og brukerombudet i pbrl. kap. 8. 

Kontrollkommisjonen og Fylkesmannens tilsynsfunksjon er også eksempler som fremmer 

tilliten.  

 

Gode studenter (B eller bedre) kan muligvis trekke inn regler som følger av andre rettskilder 

enn helselovgivningen. I rettspraksis (Fusa-dommen) er det utmeislet en rettsregel om at en 

kommunes økonomiske situasjon ikke kan tillegges vekt ved fastsettelsen av hva en bruker 

minst har krav på av stell og pleie mv. (minstestandard). Videre følger det forpliktelser av 

menneskerettslige konvensjoner som også bærer i seg de samme hensynene som hpl. § 1. 

Respekten for eget privatliv i EMK art. 8 innebærer også at helsetjenesten må respektere 

samtykkekompetente personers valg om å avstå fra å bli behandlet unntatt i øyeblikkelig 

hjelp-situasjoner. Dette kan ses på som et utslag av hensynet til pasienters rettssikkerhet.  

 

For å oppnå den beste karakteren må det kreves at kandidaten utmerker seg gjennom 

eksempelvis å utvise større grad av dybdeinnsikt enn hva man kan ellers kan forvente.  

 

For BA-studenter kan det ikke kreves særlig innsikt i forholdet til lov om psykisk helsevern 

og heller ikke i forhold til forsvarlighetskravet. Masterstudentene bør gjennomgående utvise 

større grad av dybdeinnsikt enn bachelor-studentene. Antagelig vil forskjellen på en MA- og 

en BA-besvarelse kjennetegnes ved at BA-besvarelsen er mer overfladisk og oppramsende 

enn MA-besvarelsen. Videre må det stilles større krav til bruk av relevante og illustrerende 

eksempler for en MA-besvarelse. 

 

Karaktergivningen: 

Karakteren A bør gis til kandidater som utmerker seg ved å disponere oppgaven på en 

hensiktsmessig måte, identifisere sentrale problemstillinger, anvende korrekte lovhjemler og 

drøfte problemstillingene oppgaven reiser på en god måte. Kandidatene må vise stor grad av 

selvstendighet og stor grad av vurderingsevne i lys av sin faglige kompetanse som BA- eller 

MA-kandidat. Det er mulig å oppnå karakteren A uten at besvarelsen vurderes som «perfekt», 

men besvarelsen må etter en helhetsvurdering klart utmerke seg.  
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Karakteren B bør gis til kandidater som disponere oppgaven på en hensiktsmessig måte, 

identifisere sentrale problemstillinger, og anvende korrekte lovhjemler, men hvor drøftelsene 

er svakere enn det man forventer ved karakteren A, og det er tilstrekkelig for å oppnå 

karakteren B at kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet i lys av sin faglige 

kompetanse som BA- eller MA-kandidat. Det er også rom for flere «forglemmelser» enn man 

kan akseptere ved karakteren A. 

 

Karakteren C gis til kandidater som finner rett lovhjemmel, identifiserer de fleste 

problemstillinger og som viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste 

områdene i lys av sin faglige kompetanse som BA- eller MA-kandidat.  

 

Karakteren D gis til kandidater som har en akseptabel prestasjon, men også noen vesentlige 

mangler og som kun viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet i lys av sin 

faglige kompetanse som BA- eller MA-kandidat. 

 

Karakteren E gis til kandidater som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. 

Kandidatene som får karakteren E viser liten vurderingsevne og selvstendighet. Dette er 

typisk den besvarelsen man vurderer å stryke, men så viser kandidatene noe kunnskap som 

gjør at man etter en helhetsvurdering gir kandidaten bestått. 

 

Karakteren F (stryk) gis til kandidater som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene 

sett i lys av læringsmålene og hva man kan forvente på grunnlag av kandidatens kompetanse 

som BA- eller MA-kandidat. Kandidaten viser i tillegg manglende vurderingsevne og 

selvstendighet. 

 

Vurderingen av kandidatene gjøres på grunnlag av lovens karakterskala. Den nevnte skalaen 

gir imidlertid liten veiledning i forhold til besvarelser som er ujevne, det vil si har noen gode 

drøftelser og noen svake drøftelser av de ulike spørsmålene. Både for disse besvarelsene og 

for de mer jevne besvarelsene må det foretas en helhetsvurdering av kandidatens samlede 

prestasjon. Særlig sterke drøftelser av sentrale spørsmål, eller kunnskap utenom det man kan 

forvente, kan kompensere for enkelte svakere drøftelser og gi karakter opprykk på alle nivåer 

av karakterskalaen. 

 

 

 

 

Kristiansand 21. november 2019 

 

 

Vegard Bø Bahus 

 

 

 

 

 


