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Forventninger til god service eller plikt til forsvarlighet? 

1. Kontorfaget - forventninger fra 
pasienter, fra eget hus, til eget fag 

2. Juridiske rammer

3. Uønskede hendelser - forbedring

4. Pasientens rettigheter

5. Kontorfag ved sykehus - faglig 
plattform?

2



Målsetting/forventninger

Sikkert kontaktpunkt for pasienter/pårørende
– Orientering om forløpet 

– Tid/sted/innholdet i helsehjelpen, etterlyse justere timer

– Prøvesvar

– Kopi av journal

– Ivaretakelse, omsorg

Følge opp i PAS
– Bidra til sikker håndtering av eksterne og interne henvisninger

– Understøtte pasientforløpet

– Understøtte intern flyt og framdrift i pasientforløpene

– Melde fra / bidra til å rette opp feil

Taushetsplikt
– Gi taushetsbelagte opplysninger når det er riktig

– Hindre at andre får kjennskap til taushetsbelagte opplysninger når det 
er riktig 

• Saksbehandling
– Deltakelse/oppfølging av møter, behandling av saker
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Regelverk  - forventninger

• Arbeidsgiver

• Arbeidsmiljøloven, arbeidsmiljø, arbeidstid og 
stillingsvern

• Internkontrollforskriften HMS

• Yrkesskadeerstatning

• Folketrygdloven

• Forvaltningsoppgaver

• Forvaltningsloven

• Offentleglova

• Helseforetakslov

• Arkivlov
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Regelverk - forventninger

• Spesialisthelsetjenesteloven

– Sørge-for-ansvaret,  plikt til forsvarlighet

– Sykehusenes oppgaver: pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, 
forskning, og opplæring av pasienter og pårørende

• Pasientjournalloven

– Setter rammer for behandling av helseopplysninger, sikre tilgjengelighet, 
personvern, pasientsikkerhet og rett til informasjon og medvirkning

• Pasient- og brukerrettighetsloven

– Rettigheter for å komme inn, rettigheter når du er kommet inn, klage, ombud

• Psykisk helsevernloven

– Frivillig psykisk helsevern, tvungen observasjon og tvungent psykisk helsevern

• Helsepersonelloven

– Rettigheter og plikter for helsepersonell

– Virksomheter som tilbyr helsehjelp skal organiseres slik at helsepersonell blir i 
stand til å overholde sine plikter

• Helsetilsynsloven
– Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og sosialtjenesten

• Med flere ………………………………………………..
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Hvilke regler gjelder for kontorfaglige som deltar når 
helsehjelp ytes?

Helsepersonelloven gjelder for helsepersonell og virksomheter 
som yter helsehjelp i riket, hpl § 2 Virkeområde

Med helsepersonell* menes
• personell med autorisasjon etter § 48 a eller lisens etter § 49, 

• personell i helse- og omsorgstjenesten eller i apotek som utfører 
handlinger som nevnt i tredje ledd,

• elever og studenter som i forbindelse med helsefaglig opplæring 
utfører handlinger som nevnt i tredje ledd. 

Handlinger som nevnt i § 3 tredje ledd
• Med helsehjelp menes enhver handling som har forebyggende, 

diagnostisk, behandlende, helsebevarende, rehabiliterende eller pleie- og 
omsorgsformål og som utføres av helsepersonell.

* (hpl § 3 Definisjoner) 



Personell i helse- og omsorgstjenesten som utfører 
helsehjelp – hvem er det?

Fra forarbeidene: Ot prp nr 13 1998-99:
• ……..alt personell som yter helsehjelp omfattes av loven slik at lovens 

hovedformål om pasientsikkerhet kan oppnås. Forutsetningen er at 
personellet er ansatt i helsetjenesten. 

• Helt klart er det at personell som ikke har kontakt med pasienter ikke 
anses som helsepersonell. 

– Det gjelder bl a rengjøringspersonale. Transportører eller sjåfører vil normalt 
ikke omfattes. 

• ..personell i helsetjenesten som har pasientkontakt må innrette sin 
yrkesutøvelse som helsepersonell, d v s etter lovens generelle krav til 
yrkesutøvelse. 

• Når det gjelder medhjelpere, er disse å regne som helsepersonell, når de 
får tildelt oppgaver fra helsepersonell. Medhjelperes rettigheter og 
plikter er avledet fra helsepersonell. 



Forsvarlighet - hpl

§ 4. Forsvarlighet

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. Helsepersonell har plikt til å delta i arbeid med individuell plan 

når en pasient eller bruker har rett til slik plan etter pasient- og 

brukerrettighetsloven § 2-5.

Ved samarbeid med annet helsepersonell, skal legen og tannlegen 

ta beslutninger i henholdsvis medisinske og odontologiske spørsmål som 

gjelder undersøkelse og behandling av den enkelte pasient.

Departementet kan i forskrift bestemme at visse typer helsehjelp bare kan 

gis av personell med særskilte kvalifikasjoner.
8



Forsvarlighet - sphl

§ 2-2.Plikt til forsvarlighet

Helsetjenester som tilbys eller ytes i henhold til 

denne loven skal være forsvarlige. 

Spesialisthelsetjenesten skal tilrettelegge sine 

tjenester slik at personell som utfører tjenestene, blir i 

stand til å overholde sine lovpålagte plikter, og slik at 

den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig og 

koordinert tjenestetilbud.
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Taushetsplikt

Hpl § 21 Hovedregel om taushetsplikt
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.



Kort om Personopplysningsloven og GDPR

Når gjelder Personopplysningsloven og personvernforordningen? 

- ved helt eller delvis automatisert behandling av 

personopplysninger og ved ikke-automatisert behandling av 

personopplysninger som inngår i eller skal inngå i et register. 

- Loven og personvernforordningen gjelder ikke når annet er 

bestemt i eller med hjemmel i lov.

Forordning i EU 

- de rettsakter som får bindende virkning i medlemsstatene, fra det 

tidspunkt som er bestemt. 

- vedtaket om forordningene treffes med grunnlag i EUs traktater
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Helselovene er tilpasset personopplysningsloven og GDPR

– Helselovene er videreført så langt det er adgang til det etter GDPR

– I all hovedsak er helselovene videreført. Det er gjort lovtekniske 

tilpasninger.  (Prop. 56 LS 2017-2018 s 183)

• GDPR har krav også andre krav som berører sykehusene

• Den dataansvarlige skal lage protokoll (oversikt) over personopplysninger som 

behandles (GDPR Artikkel 30)

• Melding til tilsynsmyndigheten om brudd på personopplysningssikkerheten innen 

72 timer (GDPR Artikkel 33), 

– med mindre bruddet sannsynligvis ikke vil medføre risiko for fysiske personers 

rettigheter og friheter

• Personvernombudets stilling og oppgaver (GDPR Artikkel 38 flg)

• Krav om tilstrekkelig beskyttelsesnivå ved overføring av personopplysninger til 

tredjeland (GDPR Artikkel 44 flg)

• Vilkår for å ilegge overtredelsesgebyr (GDPR Artikkel 83)

• Med videre…………………………………….  

• Virksomheter som behandler personopplysninger har ansvar for 

prosesser som sikrer at kravene i GDPR blir overholdt 

(samsvarsvurderinger)
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Uønskede hendelser meldt av kontorfaglige
• Henvisning ikke sendt/mottatt (beskjed fra pasient/andre)

• Pasienten møter opp; ikke fått time /ikke fått plass

• Ny time ikke bestilt, kontakt feilaktig avsluttet/oppmøtemåned angitt

• Fått legetime/time til operasjon, ikke innkalling

• Time/operasjon avlyst, pas ikke fått innkalling til ny time/operasjon

• Inneliggende pas ligget til vurdering over mange dager, pårør bekymret

• Journalnotat fra siste kontakt(er) ikke skrevet/skrevet ved feil 
enhet/behandler

• Pas fått foreløpig svarrapport med feil beskrivelse av funn

• Transport bestilt til feil adresse

• Rekvisisjoner mangler eller har feil opplysninger – id – navn – m.m.

• Bostedsadresse mangelfull/feil, hvor skal nødv opplysninger sendes?

• Biopsi, ikke sendt raskt til ekstern mottaker som forskrift krever

• Biopsirekvisisjon funnet mandag morgen ved innlogging

• Pasientopplysninger om andre pas følger med innkallingsbrev til pasient

• Feil legekontor registrert som mottaker for svar
13



Uønskede hendelser – pågående arbeid i HSØ
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Et profesjonelt program for å 

redusere risiko må derfor 

rette blikket først og fremst 

mot de mange tilløp, nesten-

hendelser i virksomheten og 

ikke bare de få alvorlige 

hendelsene. 

Professor James Reason, risikoekspert, har vist at en hendelse 

som medfører skade eller tap som regel utløses av en tilfeldig 

situasjon, der ulike typer risikofaktorer eller forutsetninger er 

tilstede samtidig. 



Økte rettigheter for barn -
Pasient- og brukerrettighetsloven er endret

Rett til informasjon, medvirkning og medråderett
– Barns rett til å få informasjon og bli hørt framgår direkte av pasient-

og brukerrettighetsloven

– Når pasienten er under 12 år er det innført en snever adgang til ikke å 
informere foreldrene/andre med foreldreansvar 

– Barn mellom 12 og 16 år har i spesielle tilfeller selvstendig 
samtykkekompetanse

– Barn skal få informasjon og anledning til å si sin mening før spørsmålet 
om samtykke til helsehjelp blir avgjort
• Gjelder fra et barn er i stand til å danne seg egne synspunkter om det 

samtykket dreier seg om skal barnet, senest fra barnet fyller 7 år

• Det skal legges vekt på hva barnet mener, i samsvar med alder og modenhet, 
og fra fylte 12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener

• Reglene trådte i kraft 01.01.2018



Hovedregel om frivillighet

• Helsehjelp bygger på samtykke og frivillighet
– Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 

Samtykke til helsehjelp 

• Bare dersom samtykke/frivillighet ikke er 
mulig kan hjemler for tvang benyttes

• Mulige tvangshjemler finnes i 
– Psykisk helsevernloven (Phvl.)

– Pasient- og brukerrettighetsloven (Pbrl )

– Helse –og  omsorgstjenesteloven (Hol )

– Helsepersonelloven (Hpl. )

Nødverge, straffeloven, fanger kun opp akutte 
nødsituasjoner.
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Veien inn 

• En pasient som er henvist til spesialisthelsetjenesten har 
rett til vurdering av om han/hun har rett til nødvendig 
helsehjelp innen maks 10 virkedager 

• Rett til å få skriftlig svar, hvis pasienten får rett skal 
han/hun ha «time i hånden» og juridisk frist 

• Opplysning om klageadgang og fremgangsmåten ved klage

• Henviser og pasient skal informeres

• Hvis juridisk frist ikke kan overholdes skal HELFO kontaktes
– Hva ligger i at et tilbud fra Helfo benyttes? 

– Kostnader ved fristbrudd

• Rett til fornyet vurdering

• Rett til fritt behandlingsvalg
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Faglig plattform for kontorfaget?

• Å gjøre jobben på en god måte
– Er det mulig å konkretisere?

– Har det noe for seg? 

– Hvilken profil har jobben?

– Har jobbene deres ulik profil?

• Hvilken betydning har 
– Kompetanse (basis – påbygg)

– Erfaring (generell – spesielt)

– Helsefaglig kompetanse/erfaring

– Forbedring (tilfeldig – strukturert) 
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Takk for oppmerksomheten!


