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medlemsgrupper i NSF. Vi er opptatt av at dette heftet skal oppleves som  
aktuelt for alle disse. I teksten har vi valgt å bruke sykepleier som begrep i et håp om 
at det er inkluderende uansett rolle, tittel og kompetanse. God kommunikasjon 
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FagLIg FOrsvarLIgHet
– vårt felles ansvar

Kjennetegnene ved faglig forsvarlig sykepleie-/jordmorpraksis er at den har sitt funda- 
ment i aktuell og relevant fagkunnskap og lovverk. Den tar utgangspunkt i pasientens 
behov og preferanser, den aktuelle situasjon og i tverrfaglig samarbeid. Faglig forsvarlig 
sykepleie utøves på en omsorgsfull måte i samarbeid med pasienter og pårørende. 

Faglig forvarlighet er både den enkeltes ansvar og virksomhetenes ansvar, og handler 
i bunn og grunn om pasientsikkerhet og kvalitet. Det er både en lovregulert minste-
standard for det som kan godtas og en rettesnor for god praksis. For å sikre at man 
ikke risikerer å opptre faglig uforsvarlig, må det planlagte nivået på  helsehjelpen 
ligge høyere enn minstestandarden. 

Faglig forsvarlighetsbegrepet omfatter også et verdigrunnlag som handler om mer 
enn en faglig minstestandard. Dette kommer til uttrykk i kravet om å gi omsorgsfull 
hjelp. Vi har derfor valgt å ta med faktabokser med Verdighetsgarantien, Kvalitets-
forskriften og Prinsipper for gode omsorgtjenester, som legger føringer både for 
holdninger og konkrete tiltak det skal legges til rette for i helsetjenestetilbudet. 

I faglige normer for sykepleiere er de yrkesetiske retningslinjer sentrale. Det er derfor 
viktig å bruke disse aktivt når faglig forsvarlighet skal vurderes og diskuteres.

Dette er den tredje utgaven av Norsk Sykepleierforbunds (NSF) hefte om faglig  
forsvarlighet. Heftet bygger på de tidligere versjonene og inkluderer nytt og oppdatert 
lovverk, samt aktuelle myndighetskrav, der styrket brukerinvolvering og fokus på 
god praksis er sentralt.

Målet er å gi NSFs medlemmer en oversikt over dagens lovkrav og forventninger til fag- 
lig forsvarlighet, samt å være et grunnlag for diskusjon i utdanning og praksis. Vi håper 
heftet vil komme til nytte og bidra til kloke refleksjoner og veivalg for god sykepleiepraksis. 

Oslo, 2013

Eli Gunhild By
Forbundsleder
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LOvgrUNNLag
Følgende lover og andre myndighetskrav  
regulerer kravet om faglig forsvarlighet:

Lovkrav til det enkelte helsepersonell:
•	 Lov	om	helsepersonell	mv.	(LOV-1999-07-02-64	Helsepersonelloven)

Lovkrav til eier og ledelse av virksomheter:
•	 Lov	om	helsepersonell	mv.	(LOV-1999-07-02-64	Helsepersonelloven)
•	 Lov	om	spesialisthelsetjenesten	m.m.	(LOV-1999-07-02-61	Spesialisthelse- 
 tjenesteloven)
•	 Lov	om	kommunale	helse-	og	omsorgstjenester	m.m.		(LOV-2011-06-24-30	 
 Helse- og omsorgstjenesteloven)
•	 Lov	om	pasient-	og	brukerrettigheter(LOV-1999-07-02-63	Pasient-	og	 
 brukerrettighetsloven)
•	 Lov	om	etablering	og	gjennomføring	av	psykisk	helsevern	(LOV-1999-07-02-62	 
 Psykisk helsevernloven)
•	 Lov	om	statlig	tilsyn	med	helse-	og	omsorgstjenesten	m.m.	(helsetilsynsloven)	 
	 (LOV-1984-03-30-15)

Forskrifter som regulerer faglig forsvarlighet: 
•	 Forskrift	om	internkontroll	i	helse-	og	omsorgstjenesten	(FOR-2002-12-20-1731)
•	 Forskrift	om	kvalitet	i	pleie-	og	omsorgstjenestene	(kvalitetsforskriften)	 
	 (FOR-2003-06-27-792)	
•	 Forskrift	om	en	verdig	eldreomsorg	(verdighetsgarantien)	(FOR-2010-11-12-1426)

Det gjøres stadig endringer i lover og forskrifter. På www.lovdata.no finnes alltid den 
sist oppdaterte versjonen tilgjengelig.

Nasjonale veiledere og tilsyn som setter standarden for hva som er god praksis:
•	 Nasjonale	faglige	retningslinjer	(www.helsedirektoratet.no	–	Publikasjoner)
•	 Rapporter	fra	Statens	helsetilsyn	(www.helsetilsynet.no	–	Tilsyn)
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FOrsvarLIgHetsKravet
Kravet om faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp innebærer å sikre at pasienter og 
andre brukere av helse- og omsorgstjenestene mottar helsehjelp som er over en faglig 
minstestandard, samtidig som de ikke skal påføres skade, unødig lidelse eller smerte. 

Forsvarlighetskravet innebærer to typer ansvar som er nært knyttet til hverandre:
•	 Helsepersonells	individuelle	ansvar	(Helsepersonelloven	§	4)	–	det	enkelte	 
 helsepersonells selvstendige ansvar for forsvarlig yrkesutøvelse.
•	 Arbeidsgivers/leders	systemansvar	(Helsepersonelloven	§	16)	-	arbeidsgiver	 
 og leders ansvar for å legge forholdene til rette slik at det er mulig å utøve  
 forsvarlig virksomhet. Dette innebærer blant annet sikring av rutiner, dokumentasjon  
 og tilstrekkelig faglig bemanning.
 

I Lov om kommunale helse-  
og omsorgstjenester er faglig  
forsvarlighet omtalt på følgende måte:
”§ 4-1. Forsvarlighet 

 Helse- og omsorgstjenester som tilbys eller  

ytes etter loven her skal være forsvarlige. 

Kommunen skal tilrettelegge tjenestene slik at: 

a. den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig  

 og koordinert helse- og omsorgstjenestetilbud,  

b. den enkelte pasient eller bruker gis et  

 verdig tjenestetilbud,  

c. helse- og omsorgstjenesten og personell  

 som utfører tjenestene blir i stand til å  over- 

 holde sine lovpålagte plikter og tilstrekkelig  

 fagkompetanse sikres i tjenestene.”   

(Helse- og omsorgstjenesteloven)



6     faglig forsvarlighet

DeN eNKeLtes pLIKt tIL 
FOrsvarLIg yrKesUtøveLse
Hva er FagLIg FOrsvarLIgHet?
I begrepet forsvarlighet ligger en faglig, etisk og rettslig norm for hvordan den enkelte 
bør utøve arbeidet. Et hovedelement i kravet er at det enkelte helsepersonell (inkludert 
studenter) i utgangspunktet ikke skal gå inn i situasjoner man ikke er kvalifisert til  
å håndtere. 

”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 situa- 
sjonen 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.” 
(Helsepersonelloven (HPL) § 4, 1. og 2. ledd).

Forsvarlighetskravet bygger på hva som vanligvis bør kunne forventes av helsepersonell 
i den aktuelle situasjonen. Kravet tar utgangspunkt i den enkeltes kvalifikasjoner, arbeidets 
karakter og situasjonen for øvrig. Det er viktig å merke seg at det ikke er det optimale/ 
ideelle/perfekte som ligger til grunn for kravet. Ei heller forventes det at alle tilgjengelige 
ressurser eller tenkelige behandlingsmetoder tas i bruk i oppfølgingen av den  
enkelte pasient. 
Forsvarlighetskravet er en rettslig minstestandard, og det har en viss spennvidde. Statens 
helsetilsyn understreker at ”det må foreligge et kvalifisert avvik fra det som er god praksis 
før det karakteriseres som uforsvarlig”. 
Flere faktorer spiller inn når det gjelder forventninger til det enkelte helsepersonells 
kvalifikasjoner. Blant disse er faglig profesjonsbakgrunn, formelle og reelle kvalifikasjoner, 
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samt variasjoner i personlig erfaring og kompetanse. Kvalifikasjonene til to sykepleiere 
kan vurderes ulikt, selv om de begge er sykepleiere. Videre vil en situasjon som for ek-
sempel er preget av underbemanning, høyt sykefravær og overbelegg av pasienter in-
nvirke på vurderingen av den aktuelle situasjonen. Kravet til forsvarlig yrkesutøvelse gis 
derfor forskjellig innhold for helsepersonell i ulike situasjoner. Innholdet forandrer seg 
også over tid i tråd med utviklingen av ny kunnskap og metoder. Forsvarlighetskravet 
er altså ikke noen fast målbar standard. Det forutsetter at vi til enhver tid har fokus på 
og diskuterer kravene til faglig forsvarlig yrkesutøvelse og kommer fram til enighet om 
en faglig standard for et forsvarlig tjenestetilbud.

Med bakgrunn i nytt lovverk peker Statens helsetilsyn på at virksomheter må planlegge 
for god praksis slik at det ikke utøves en tjeneste med høy risiko for svikt på grensen for 
faglig forsvarlig minstestandard.

UFOrsvarLIg yrKesUtøveLse (HpL § 4)
Kunnskaper, ferdigheter, holdninger

UFOrsvarLIg tJeNestetILBUD (HpL § 16)
Organisering, bemanning, kompetanse, utstyr, tilrettelegging

 FAGLIG FORSVARLIG MINSTESTANDARD

rIsIKOsONe

gOD praKsIs
 Oppdatert fagkunnskap, retningslinjer og metoder

 Pasientmedvirkning, omsorgsfull hjelp
 Etiske normer, lover og forskrifter
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Faglig forsvarlig sykepleie
Kravet om forsvarlig yrkesutøvelse er begrunnet i behovet for å beskytte pasienten mot 
handlinger og mot unnlatelser av å handle. Forsvarlighetskravet knytter seg både til den 
faglige kvaliteten på helsehjelpen, og til det å vise respekt og omtanke for pasienten. 
Sykepleiere skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgs- 
full hjelp som kan forventes ut fra deres kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen 
for øvrig. For den enkelte sykepleier og for sykepleietjenesten er målet å yte en kvalitativ 
god sykepleie ut fra pasientenes og pårørendes behov, og med utgangspunkt i det  
som til enhver tid blir definert som god sykepleiepraksis. Det er viktig å merke seg at 
avstanden mellom god praksis og grensen for faglig forsvarlig minstestandard varierer. 
På noen tema/områder er det lite rom for avvik fra god praksis før det oppstår brudd 
på	lovens	krav.	(jf	piler	på	figuren	på	side	7)
Forsvarlighetskravet handler ikke bare om å gi faglig riktig sykepleie, men også å gjøre 
det på den rette måten. Det forventes en holdning som ivaretar respekten for den 
enkelte: Både se, høre og anerkjenne pasienten/pårørende i den situasjonen de er i, og 
i forhold til de preferanser de har.
Når sykepleieutøvelsen er faglig forsvarlig og de mellommenneskelige verdiene er 
ivaretatt i situasjonen, først da er hjelpen omsorgsfull. (Nortvedt, P: Omtanke s. 122, 
Gyldendal Akademisk, 2012)

Faglig forsvarlighet er som allerede nevnt ikke et statisk begrep, men en rettslig minste- 
standard, og en norm og rettesnor som utvikler seg over tid. Dermed vil det som 
defineres som god sykepleiepraksis også endres, ikke minst på grunn av fagutvikling 
og forskning som grunnlag for oppdatert kunnskapsbasert praksis. Helsepersonell 
skal etter loven ikke påta seg oppgaver som innebærer å gå ut over sin formelle eller 
reelle kompetanse. Den enkelte skal respektere sine faglige begrensninger. Dette  
innebærer å yte helsehjelp med utgangspunkt i sin faglige kunnskap og kompetanse. 

Som sykepleiere skal vi til enhver tid arbeide for at pasienter blir behandlet og fulgt 
opp av personell med nødvendig og tilstrekkelig kompetanse. Det vil imidlertid oppstå 
pasientsituasjoner som ideelt sett tilsier henvisning til annet helsepersonell, men hvor 
andre hensyn likevel vil veie tyngre. Dette kan være knyttet til pasientens uttrykkelige 
ønske, hastegrad (øyeblikkelig hjelp) eller generelle nødrettsbetraktninger. Faglig fors-
varlighet skal i følge Pasient- og brukerrettighetsloven også vurderes ut i fra samtykke 
og informasjon til pasient og pårørende. 
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plikt til å holde seg oppdatert
I henhold til Helsepersonelloven har alt helsepersonell en lovpålagt plikt til å holde seg 
oppdatert slik at yrket utføres faglig forsvarlig. I følge NSFs yrkesetiske retningslinjer har 
sykepleieren et ”ansvar for egne handlinger og vurderinger i utøvelsen av sykepleie, og 
setter	seg	inn	i	det	lovverk	som	regulerer	tjenesten”	(NSF,	2011;	s	7).	
Dette innebærer at sykepleiere:
•	 erkjenner	et	personlig	ansvar	for	at	egen	praksis	er	faglig,	etisk	og	juridisk	forsvarlig	
•	 holder	seg	oppdatert	om	forskning,	utvikling	og	dokumentert	praksis	innen	 
 eget funksjonsområde 
•	 bidrar	til	verdibevissthet,	fagutvikling	og	forskning,	og	til	at	ny	kunnskap	innarbeides	 
 og anvendes i praksis

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten 
(Kvalitetsforskriften)
Kvalitetsforskriften beskriver de grunnleggende krav som stilles til kvaliteten i  
pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Kvalitetsforskriften er et viktig redskap  
for å vurdere om pasientene får den tjenesten de har krav på. Innholdet i forskriften 
kan brukes som mål, uavhengig av hvor i helsetjenesten du arbeider. Formålet med 
Kvalitetsforskriften er å sikre pasientene god pleie og omsorg. Dette innebærer bl.a. 
at kommuner skal utarbeide skriftlige nedfelte prosedyrer som søker å sikre at brukere  
av pleie- og omsorgstjenester får ivaretatt grunnleggende behov. 
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KvaLItetsFOrsKrIFteN

Ivaretakelse av de grunnleggende behov innebærer at pasienter/brukere får 
oppfylt følgende krav:

•	 ”opplevd	respekt,	forutsigbarhet	og	trygghet	i	forhold	til	tjenestetilbudet

•	 selvstendighet	og	styring	av	eget	liv

•	 fysiologiske	behov	som	tilstrekkelig	næring	(mat	og	drikke),	variert	og	helsefremmende	 

 kosthold og rimelig valgfrihet i forhold til mat

•	 sosiale	behov	som	mulighet	for	samvær,	sosial	kontakt,	fellesskap	og	aktivitet

•	 følge	en	normal	livs-	og	døgnrytme,	og	unngå	uønsket	og	unødig	sengeopphold

•	 mulighet	for	ro	og	skjermet	privatliv

•	 få	ivaretatt	personlig	hygiene	og	naturlige	funksjoner	(toalett)

•	 mulighet	til	selv	å	ivareta	egenomsorg

•	 en	verdig	livsavslutning	i	trygge	og	rolige	omgivelser

•	 nødvendig	medisinsk	undersøkelse	og	behandling,	rehabilitering,	pleie	og	omsorg	 

 tilpasset den enkeltes tilstand

•	 nødvendig	tannbehandling	og	ivaretatt	munnhygiene

•	 tilbud	tilrettelagt	for	personer	med	demens	og	andre	som	selv	har	vanskelig	for	å	 

 formulere sine behov

•	 tilpasset	hjelp	ved	måltider	og	nok	tid	og	ro	til	å	spise

•	 tilpasset	hjelp	ved	av-	og	påkledning

•	 tilbud	om	eget	rom	ved	langtidsopphold

•	 tilbud	om	varierte	og	tilpassede	aktiviteter”

(FOR	2003-06-027	nr	792:	Forskrift	 
om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene  
for tjenesteyting etter tidligere lov  
av	19.	november	1982	nr.	66	om	 
helsetjenesten i kommunene og  
etter	lov	av	13.	desember	1991	 
nr. 81 om sosiale tjenester m.v)
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Forskrift om en verdig eldreomsorg 
(Verdighetsgarantien)
Hensikten med verdighetsgarantien er å sikre grunnlaget for et godt tjenestetilbud til 
eldre. Forskriften gir en beskrivelse av eldreomsorgens verdigrunnlag, samtidig som 
den angir tiltak det skal legges til rette for i tjenestetilbudet. Respekt for den enkeltes 
rett til selv å bestemme i eget liv, riktig og forsvarlig boform, lindrende behandling 
og en verdig død, faglig forsvarlig oppfølging av lege og annet relevant personell, 
samtaler om eksistensielle spørsmål er eksempler på krav til tjenestens innhold. 

verDIgHetsgaraNtIeN

§ 3 Tjenestens innhold
Tjenestetilbudet	skal	innrettes	i	respekt	for	den	enkeltes	selvbestemmelses-
rett, egenverd og livsførsel og sikre at medisinske behov blir ivaretatt. For 
å oppnå disse målsettingene skal tjenestetilbudet legge til rette for at 
følgende hensyn ivaretas:
•	 En	riktig	og	forsvarlig	boform	ut	fra	den	enkeltes	behov	og	tilstand

•	 Et	variert	og	tilstrekkelig	kosthold	og	tilpasset	hjelp	ved	måltider

•	 Et	mest	mulig	normalt	liv,	med	normal	døgnrytme	og	adgang	til	å	komme	ut,	 
 samt nødvendig hjelp til personlig hygiene

•	 Tilby	samtaler	om	eksistensielle	spørsmål

•	 Lindrende	behandling	og	en	verdig	død

•	 Å	bevare	eller	øke	sin	mulighet	til	å	fungere	i	hverdagen.	Omsorgen	skal	bidra	 
 til habilitering og rehabilitering

•	 Faglig	forsvarlig	oppfølging	av	lege	og	annet	relevant	personell,	som	sikrer	 
 kontinuitet i behandlingen

•	 Tilby	eldre	som	bor	på	helseinstitusjon	enerom	

(Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien))
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arBeIDsgIvers/ 
LeDers aNsvar 
Arbeidsgiver/ledere har et overordnet ansvar for at organiseringen av helsetjenesten er
forsvarlig (Systemansvar). Som hovedregel er dermed sykepleiere og øvrige ansatte 
helsepersonell pålagt å følge de instrukser arbeidsgiver/ledere gir i kraft av styrings-
retten. Styringsretten er arbeidsgivers rett å lede, fordele og organisere arbeidet.
Ansatte har med andre ord en plikt til følge de instrukser arbeidsgiver/ledere gir. Plikten 
er imidlertid ikke absolutt. Den enkeltes selvstendige ansvar for forsvarlig yrkesutøvelse 
styres	også	av	kravet	til	faglig	forsvarlighet	i	Helsepersonellovens	§	4.	For	å	unngå	strid	
mellom arbeidsgivers instrukser og helsepersonellets individuelle ansvar, har helsepersonel- 
loven derfor en bestemmelse som stiller krav til ledere om organisering av virksomheter 
som yter helsehjelp.

”Virksomhet som yter helsehjelp, skal organiseres slik at helse-
personellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter.” 
(Helsepersonelloven	(HPL)	§	16,	1.	ledd,	og	Helse-	og	omsorgstjenesteloven	§	4-1	c)
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arbeidsgiver/ledere har ansvar for å
 ➤ legge til rette for at helsepersonell kan utføre arbeidet på en forsvarlig måte 
 ➤ etablere klar oppgave- og ansvarsfordeling på den enkelte enhet/avdeling
 ➤ sikre tilstrekkelig bemanning og kompetanse 
 ➤ sikre tilfredsstillende teknisk utstyr
 ➤ sikre tilfredsstillende prosedyrer, rutiner og internkontroll
 ➤ organisere arbeidet på en måte som ivaretar effektiv og forsvarlig bruk av personellressurser

arbeidsgiver/ledere skal legge til rette for kunnskapsbasert praksis
Kunnskapsbasert praksis er en viktig forutsetning for kvalitet. Kunnskapsbasert sykepleie 
innebærer at sykepleiere bevisst bruker ulike kunnskapskilder i praksis, blant annet 
forskningsbasert kunnskap. Forskningsbasert kunnskap alene er imidlertid ikke tilstrekkelig. 
Faglig skjønn/vurderinger som er basert på kliniske erfaringer og etiske refleksjoner, samt 
pasientens ønsker/preferanser, må være med i kunnskapsgrunnlaget for sykepleiehand- 
linger. Også rammefaktorene sykepleiere arbeider innenfor, påvirker hvordan praksis utøves.

Arbeidsgiver er lovpålagt å gi de ansatte mulighet til å gå på kurs eller oppdatere seg 
på	andre	måter.	I	følge	Helse-	og	omsorgstjenesteloven	§	8.2	”skal kommunene sørge for 

at dens ansatte helsepersonell får påkrevd etter- og videreutdanning”. 

I	følge	Spesialisthelsetjenesteloven	§	3-10	skal	virksomheter	”sørge for at ansatt helse-

personell gis slik opplæring, etterutdanning og videreutdanning som er påkrevd for at den 

enkelte skal kunne utføre sitt arbeid forsvarlig”.

plikten til å følge instrukser, og om nødvendig motsette seg disse
Helsepersonelloven gir helsepersonell fritak fra instruksjon når det er nødvendig for å 
beskytte pasienten. Dersom du får vite om eller blir instruert av leder eller lege  om å  
utføre pasientrettede oppgaver som du oppfatter som, eller burde oppfatte som ulovlige 
eller uforsvarlige, har du en rett og en plikt til å si fra om dette. I Helsepersonelloven 
§4,	tredje	ledd	heter	det:	”Ved samarbeid med annet helsepersonell, skal legen og tann-

legen ta beslutninger i henholdsvis medisinske og odontologiske spørsmål som gjelder 

undersøkelse og behandling av den enkelte pasient” . Imidlertid kan  beslutningen 
vedrørende undersøkelse og behandling baseres på en uforsvarlig medisinskfaglig  
vurdering. Som sykepleier bør du da si i fra om dette til den som har instruert. Dersom 
den som instruerer fortsatt mener at oppgaven skal utføres, har du en plikt til å utføre 
oppgaven. Sykepleieren kan  kreve at uenigheten blir dokumentert. Sykepleieren kan 
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da ikke holdes ansvarlig. Det er likevel et unntak fra denne regelen: I de tilfellene der 
instruksjonen er klart avvikende fra faglig forsvarlig praksis, kan man forvente at syke-
pleieren lar være å følge instruksen. I tilfeller hvor instruksen anses som faglig forsvarlig, 
men du som sykepleier er uenig i, har du ingen rett til å reservere deg. Bestemmelsen 
om at lege har ansvar for beslutninger i spørsmål om undersøkelse og behandling 
gjelder i konkrete pasientsituasjoner, og ikke i forhold til  tema som ledelse / 
organisering eller i beslutninger om sykepleie og omsorg.
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Krav om internkontroll
Lov	om	statlig	tilsyn	i	helsetjenesten	§	3	pålegger	virksomhetene	etablering	av 
internkontrollsystem: ”Enhver	som	yter	helsetjeneste	skal	etablere	internkontrollsystem.” 

Kravet om internkontroll retter seg mot å sikre at myndighetskravene (krav etter lov og 
forskrift) etterleves. Internkontrollen går ut på å kartlegge hvilke lov- og forskriftskrav 
som gjelder, hvilke aktiviteter disse har betydning for, innføre rutiner som gjør at 
kravene oppfylles, og kontrollere at de rutiner som etableres etterleves og er hensikts-
messige.  Videre skal alle virksomheter arbeide systematisk med kvalitetsforbedring  
og pasientsikkerhet. 

§ 4-2 Kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet

”Enhver som yter helse- og omsorgstjeneste etter loven her  
skal sørge for at virksomheten arbeider systematisk for  
kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet.”
(Helse- og omsorgstjenesteloven)

Eksempler på situasjoner der arbeidsgivers/leders  
systemansvar settes på prøve:
•	 Mangel	på	respekt	og	pasientmedvirkning	
•	 Unødig	bruk	av	tvang,	samt	brudd	på	menneskerettigheter	og	 
 barnekonvensjonen
•	 Utilfredsstillende	prosedyrer	for	medikamenthåndtering,	 
 -dosering og -utdeling
•	 Dårlige	rutiner	for	kontroll	av	utstyr	til	intravenøs	behandling	i	avdelingen
•	 Utilfredsstillende	rutiner	og	føring	av	sykepleiernes	dokumentasjon	 
 av helsehjelp
•	 Mangel	på	rutiner	for	internkontroll,	oppfølging	og	avvik
•	 Mangel	på	rutiner	for	å	sikre	pasientene	nødvendig	informasjon	ved	utskrivelse
•	 Manglende	rekrutteringstiltak	i	avdelingen	hindrer	tilstrekkelig	bemanning	 
 med riktig kompetanse
•	 Mangel	på	klare	ansvarslinjer	i	avdelingen	gjør	det	vanskelig	å	utføre	 
 jobben faglig forsvarlig, spesielt når ansvarshavende er borte
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sykepleiere med lederansvar 
Systemansvaret gjelder for alle ledere i helsetjenesten. Det betyr at du som sykepleier 
som er leder på ”pasientnært” nivå har systemansvar på lik linje med overordnede 
ledere, styrer og øverste administrative leder.
I og med at sykepleiere med lederansvar også er helsepersonell, omfattes du av begge 
bestemmelsene i Helsepersonelloven når det gjelder faglig forsvarlig yrkesutøvelse:

1. Som sykepleier med lederansvar er du ansatt som helsepersonell på linje med 
øvrig helsepersonell, og har dermed selvstendig ansvar for å utøve ditt yrke faglig 
forsvarlig. Når du som leder utfører pasientrettet arbeid, kan du dermed ilegges 
reaksjoner	dersom	du	handler	i	strid	med	det	individuelle	ansvaret.	(§	4)

2. Som leder er du å anse som arbeidsgivers representant. Systemansvaret innebærer 
at du har plikt til å legge forholdene til rette slik at det enkelte helsepersonell kan 
utføre oppgavene på en forsvarlig måte. Dersom det avdekkes at systemansvaret 
ikke er ivaretatt, og de uforsvarlige forholdene medfører fare for pasientenes

	 sikkerhet,	risikerer	du	som	leder	flere	typer	reaksjoner.	(§	16)

Som	figuren	på	side	7	viser	er	det	grader	av	akseptert	praksis,	og	en	grense	for	faglig	
praksis som klart faller utenfor et forsvarlig  tjenestetilbud. Som leder er det viktig å ha 
kunnskap om de  konkrete tema med høy risiko, og om  hvilke områder som er sårbare  
i forhold til å sikre faglig forsvarlighet. I samarbeid med dine medarbeidere har du en 
sentral rolle i å utvikle tilfredsstillende standarder for god praksis. Det er viktig at ledere 
jevnlig avsetter tid til risikovurderinger av de ulike områdene i tjenestetilbudet og til 
refleksjoner i forhold til mål og forventninger om en kunnskapsbasert praksis. 
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pLIKt tIL Å varsLe 
om forhold som kan medføre fare for  
pasientens sikkerhet

Sykepleieres	individuelle	ansvar	etter	helsepersonelloven	§	4	er	ytterligere	forsterket	i	
§	17.	Denne	bestemmelsen	gir	det	enkelte	helsepersonell	plikt	til	å	varsle	om	forhold	
som kan medføre fare for pasienters sikkerhet: ”Helsepersonell skal av eget tiltak gi 
tilsynsmyndighetene informasjon om forhold som kan medføre fare for pasienters sik-
kerhet.”	(Helsepersonelloven	§	17)
Formålet med bestemmelsen er å forhindre at det skjer pasientskader. Ifølge denne 
bestemmelsen plikter helsepersonell på eget initiativ å gi tilsynsmyndighetene opplys-
ninger om forhold som kan sette pasientens helse og sikkerhet i fare.  Med tilsynsmyn-
dighetene menes primært Fylkesmannen (tidligere Helsetilsynet i fylket), eventuelt 
også Statens helsetilsyn som er Fylkesmannens faglig overordnede i tilsynssammen-
heng. Meldeplikten inntrer allerede når du som sykepleier blir kjent med ”forhold som 
kan medføre fare for pasienters sikkerhet”. Det er altså nok at forholdet kan medføre 
fare for skade på pasienters helse eller liv. Skaden behøver ikke å ha inntruffet.

Når er det fare for pasientens sikkerhet?
I forarbeidene til helsepersonelloven er det forutsatt at ”fare for pasientens sikkerhet” 
skal tolkes strengt. Situasjonen må være av en slik art at det er sannsynlig eller 
åpenbart at pasientens helsetilstand kan forverres, at pasienten påføres alvorlig skade, 
smitte e.l. Som sykepleier plikter du å gi opplysninger om forhold som kan medføre 
fare for pasienters sikkerhet. Med ”forhold” menes:
•	 Konkrete	tiltak	(undersøkelse/behandling/pleie)	og	unnlatelse	av	tiltak
•	 Rutiner	(manglende/sviktende/utdaterte)
•	 Teknisk	utstyr	(manglende/utilstrekkelig	tilstand/vedlikehold)
•	 Svikt	i	organisering	av	tjenesten,	for	eksempel	mangel	på	helsepersonell	eller	 
 mangel på personell med tilstrekkelige kvalifikasjoner
•	 Medarbeideres	manglende	kvalifikasjoner	eller	personlige	problemer.	For	 
 eksempel psykiske lidelser, rusmiddelmisbruk, manglende oppdatering av faglige  
 kvalifikasjoner og fravær av vilje til å innrette seg i forhold til egne kvalifikasjoner
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Som det fremgår av punktene over så har vi som helsepersonell meldeplikt også om 
en kollega ikke utfører arbeidet på en faglig forsvarlig måte. Det er svært viktig å ha 
gode	systemer	og	rutiner	for	å	melde	fra	når	det	er	fare	for	pasientens	sikkerhet	.	Ta	
alltid opp/meld fra om forholdet internt først (tjenestevei). Hvis ikke saken blir fulgt 
opp av leder/ledelsen må det vurderes å sende saken  til Fylkesmannen. Vi anbefaler 
imidlertid at du  diskuterer med tillitsvalgt og eventuelt kolleger før du forfølger en slik 
sak videre. Hvis du ikke har noen å samarbeide med, eller du møter andre vanskeligheter 
oppfordrer vi deg til å kontakte NSFs fylkeskontor. 

Ny meldeordning for sykehusene
Fra 1. juli 2012 tar Kunnskapssenteret imot meldinger om uønskede pasientrelaterte 
hendelser i spesialisthelsetjenesten (www.melde.no). Større åpenhet om alvorlige 
hendelser (både de som har skjedd, og de som kunne ha skjedd) er en viktig del av 
pasientsikkerhetsarbeidet, og det at Kunnskapssenteret har et rendyrket lærings- 
perspektiv er i tråd med internasjonale anbefalinger. Formålet med denne meldeordningen 
er å forbedre pasientsikkerheten. Målet er å bruke meldingene både i lokalt forbedrings- 
arbeid for å forebygge at hendelsen skjer igjen på avdelingen/sykehuset og for å spre 
ny kunnskap og erfaringer basert på et stort antall meldinger fra hele landet. 
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Ved alvorlige hendelser skal virksomheter i tillegg varsle Statens helsetilsyn. I vurderingen 
av varsling til Statens helsetilsyn skal det legges vekt på:
•	 om	hendelsen	kan	skyldes	feil,	forsømmelser	eller	uhell	på	system-	og/eller	individnivå
•	 om	det	er	uklart	hva	som	har	skjedd	og,
•	 om	saken	er	kompleks	med	flere	involverte	helsepersonell

Varslingen skjer ved at helseforetaket sender en e-post til varsel@helsetilsynet.no i Statens 
helsetilsyn. Statens helsetilsyn vil på grunnlag av informasjonen om hendelsen vurdere 
hva tilsynsmyndigheten skal gjøre for å bringe klarhet i faktaforholdene rundt hendelsen. 
Ytterligere opplysninger kan du finne på Statens helsetilsyn sine nettsider helsetilsynet.no.

§3-3 Meldeplikt til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
”Helseinstitusjon som omfattes av denne loven, skal uten hinder av taushetsplikt straks 

sende melding til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten om betydelig personskade 

på pasient som følge av ytelse av helsetjeneste eller ved at en pasient skader en annen. Det 

skal også meldes fra om hendelser som kunne ha ført til betydelig personskade. Meldingen 

skal ikke inneholde direkte personidentifiserende opplysninger.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten skal behandle meldingene for å bygge opp 

og formidle kunnskap til helsepersonell, helsetjenesten, brukere, ansvarlige myndigheter  

og produsenter om tiltak som kan iverksettes for å forbedre pasientsikkerheten. 

Ved mistanke om alvorlig systemsvikt skal Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 

varsle Statens helsetilsyn.”

§ 3-3a. Varsel til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser 
 ”For å sikre tilsynsmessig oppfølging skal helseforetak og virksomheter som har avtale 

med helseforetak eller regionale helseforetak straks varsle om alvorlige hendelser til Statens 

helsetilsyn. Med alvorlig hendelse menes dødsfall eller betydelig skade på pasient hvor 

utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko.”

(Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven))
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reaKsJONer veD BrUDD 
pÅ HeLsepersONeLLOveNs 
BesteMMeLser
Ved brudd på kravene i helsepersonelloven om faglig forsvarlighet, kan sykepleiere 
som øvrig helsepersonell bli møtt med ulike reaksjoner. Formålet med disse er å ivareta 
pasientenes sikkerhet. Reaksjonene skal være et verktøy som samfunnet, tilsynsmyndig- 
hetene og arbeidsgivere kan ta i bruk for å stoppe uønsket atferd og forbedre kvaliteten 
på helsetjenestene. Systemet har en viss forbyggende effekt ved at reaksjonene kan 
virke preventive.  
Sykepleiere som i enkeltsituasjoner eller over tid handler i strid med kravene til faglig 
forsvarlig yrkesutøvelse, kan utsettes for fem typer av reaksjoner:

 ➤ Arbeidsrettslige reaksjoner fra arbeidsgiver: Irettesettelse, oppsigelse, avskjedigelse.
 ➤ Erstatningsansvar: Oppreisningserstatning, menerstatning,  

erstatning for økonomisk tap.
 ➤ Administrative reaksjoner  

fra tilsynsmyndigheten:  

Advarsel, begrensning i  
autorisasjon, tilbakekalling  
av autorisasjon.

 ➤ Straff: Påtaleunnlatelse  
(personellet anses skyldig,  
men slipper fengsel eller bot),  
bot, fengsel.

 ➤ Reaksjoner fra egen fagforening:  

Påpeking om at handlingen er i strid  
med yrkesetiske regler, eksklusjon.
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UFOrsvarLIge FOrHOLD  
- Hva gJør DU?
Først bør du som sykepleier vurdere om du selv kan rette opp de uforsvarlige forholdene. 
Kanskje må du ha hjelp fra kolleger, leder eller tillitsvalgte. Dersom dine oppgaver har 
endret seg over tid og faglige krav går ut over dine kvalifikasjoner, må du melde fra til 
nærmeste leder og kreve nødvendig opplæring. Eventuelt kan du be om å unntas fra 
de aktuelle oppgavene. Ved grunnleggende svikt i organisering og rutiner, er det viktig 
at du melder dette skriftlig til nærmeste leder. Rapportèr også din vurdering av mulige 
konsekvenser for pasientene. Dersom forholdene ikke blir rettet på, bør du gå videre til 
lederens overordnede, eller om nødvendig til øverste leder av virksomheten.

Dersom manglene er så alvorlige at de kan føre til alvorlig fare for pasientens sikkerhet, 
har du som tidligere nevnt et selvstendig ansvar og plikt til å melde fra. I tillegg til å ta 
opp forholdene internt i virksomheten sendes melding til Fylkesmannen dersom du 
arbeider i kommunehelsetjenesten og også til Kunnskapssenteret dersom du arbeider 
i spesialisthelsetjenesten. Dersom Fylkesmannen ikke følger opp saken, bør du i samråd 
med tillitsvalgte mfl. vurdere å gi melding til Statens helsetilsyn. Selv om Statens 
helsetilsyn	ikke	forfølger	saken,	har	du	oppfylt	din	meldeplikt.	Tilsynsmyndighetens	
beslutning kan gi deg trygghet om at situasjonen er akseptabel ut fra det man vanligvis 
bør kunne forvente. Om du fremdeles føler deg utrygg og utilpass, bør du for din 
egen del vurdere hvordan du på en best mulig måte kan fortsette å ta ansvar for 
pasientenes sikkerhet i den konkrete arbeidssituasjonen.  

Dersom manglende ressurstilgang til enheten medvirker til at du som sykepleier med 
lederansvar	ikke	kan	ivareta	systemansvaret	etter	Helsepersonelloven	(§16),	må	du	
melde fra skriftlig om dette til nærmeste leder. Hvis dette er forgjeves, bør du melde 
fra til virksomhetens øverste administrative leder eller virksomhetens eier. Manglende 
ressurser kan for eksempel gjelde bemanning eller midler til teknisk utstyr.  Dersom du 
ikke når frem internt og forsvarlighetskravene ikke er oppfylt, har du som sykepleier 
med lederansvar plikt til å gi melding til tilsynsmyndighetene.

Den grunnlovfestede ytringsfriheten gir den enkelte rett til å fortelle omverden om 
uverdige forhold i helsetjenesten. Lojalitetsplikten til arbeidsgiver setter imidlertid grenser 
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for hva man kan uttale seg om og på hvilken måte. Det forventes at  man bruker de 
formelle kanaler internt/ tjenestevei når en ønsker å ta opp forhold som oppfattes som 
kritikkverdige. Det er viktig å skape en kultur som gjør det mulig for den enkelte sykepleier 
å ta opp kritikkverdige forhold uten at det skaper problemer.  Det er vanskelig å stå 
overfor en overordnet og kritisere arbeidsforholdene eller uttrykke bekymringer. Det 
er derfor viktig at man internt i virksomhetene og på de enkelte enheter og avdelinger 
utarbeider rutiner som sikrer åpenhet, formell saksgang og en felles forståelse for 
håndtering av slike saker.



24     faglig forsvarlighet

vUrDerINg av greNseNe 
FOr FagLIg FOrsvarLIgHet
Til	tross	for	et	til	dels	vanskelig	og	sammensatt	spenningsfelt	mellom	forsvarlig	og	
uforsvarlig yrkesutøvelse, mener NSF det er mulig å si noe overordnet om hva som 
er i grenselandet for faglig forsvarlighet: NSF mener det er tegn på faglig uforsvarlig 
sykepleie når pasientene ikke får dekket grunnleggende behov, ikke får nødvendig 
helsehjelp eller blir utsatt for unødvendige skader eller lidelse. 
Årsakene til at tjenesten blir vurdert som faglig uforsvarlig kan knyttes både til arbeidsgivers/ 
leders	ansvar	slik	det	er	nedfelt	i	Helsepersonelloven	§	16,	og	det	enkelte	helsepersonells 
individuelle	ansvar	beskrevet	i	Helsepersonelloven	§	4.	Lav	bemanning,	manglende	
kompetanse og svikt i rutiner og retningslinjer kan ha stor betydning for forvarlig  
sykepleie.  Noen eksempler på konkrete områder som bør vurderes, og mulige  
konsekvenser kan være:
•	 Pasienter	blir	feil-	eller	underernært
•	 Pasienter	blir	ikke	observert	på	et	tilstrekkelig	faglig	grunnlag
•	 Pasienter	får	komplikasjoner	eller	tilleggslidelser	fordi	tegn	på	endret	 
 sykdomssituasjon ikke fanges opp og nødvendige tiltak iverksettes
•	 Pasienter	får	ikke	tilfredsstillende	smerte-/symptomlindring	på	grunn	av	tidspress	 
 og/eller manglende kompetanse
•	 Pasienter	blir	ikke	stimulert	psykisk,	opplever	unødig	isolasjon,	er	sengeliggende	og	 
 får ikke tilbud om målrettet sosial aktivitet
•	 Pasienter	pådrar	seg	liggesår	og	kontrakturer	på	grunn	av	for	lite	mobilisering
•	 Pasienter	blir	påført	infeksjoner	på	grunn	av	manglende	kunnskap	om	hygiene,	eller	
 har redusert immunforsvar som ikke fanges opp
•	 Pasienter	blir	feilmedisinert	på	grunn	av	feil	i	infusjonssett	eller	ved	infusjonspumpe
•	 Medikamenter	feildoseres,	eller	oppfølging	av	medikamenters	effekt	blir	mangelfull
•	 Pasienter	og	pårørende	får	ikke	den	informasjon	eller	opplæring	han/hun	har	krav	på
•	 Barn	som	pårørende	blir	ikke	fulgt	opp
•	 Pasienter	påføres	unødige	lidelser	eller	skader	på	grunn	av	dårlige	dokumentasjons- 
 rutiner eller mangelfull kontinuitet, informasjonsutveksling og samhandling
•	 Pasienter	påføres	lidelse	på	grunn	av	unødig	bruk	av	tvang	eller	uforsvarlige	forhold	 
 under bruk av tvang
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prinsipper for gode omsorgstjenester

Helse- og omsorgsdepartementet, KS, Pensjonistforbundet, Norsk  
Sykepleierforbund, Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO) og Kirkens 
Bymisjon har sammen utviklet åtte prinsipper for gode omsorgstjenester, 
som ble sendt til alle landets kommuner våren 2012. Prinsippene er ment 
som et verktøy i det lokale forbedringsarbeidet på den enkelte arbeidsplass. 
Konkretiseringer (-strekpunktene) er laget for å stimulere til å utforme 
konkrete mål, handlingsplaner (”Hos oss betyr det å gjøre følgende”:) og 
evalueringskriterier (”Vi vet når vi lykkes når:).

•	 Omsorgstjenesten	bygger	på	et	helhetlig	menneskesyn
 Det oppnår vi ved å:
 - bygge opp flerfaglig kompetanse som sikrer brukerens fysiske,  
  psykiske, åndelige og sosiale behov.
 - styrke det tverrfaglige samarbeidet.

•	 Omsorgstjenesten	er	basert	på	medbestemmelse,	respekt	og	verdighet
 Det oppnår vi ved å:
 - fremme brukernes rett til å ta selvstendige avgjørelser.
 - involvere brukere i utformingen og utøvelsen av tjenestetilbudet.
 - styrke den etiske kompetansen blant ansatte i omsorgstjenesten.

•	 Omsorgstjenesten	er	tilpasset	brukernes	individuelle	behov
 Det oppnår vi ved å:
 - kjenne den enkeltes interesser og bakgrunn.
 - bemanne tjenestene med en kompetanse som tar utgangspunkt i  
  brukernes situasjon og behov.

•	 Omsorgstjenesten	viser	respekt	og	omsorg	for	pårørende
 Det oppnår vi ved å:
 - utvikle tiltak for å veilede og støtte pårørende.
 - involvere pårørende gjennom et tett samarbeid.
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• Omsorgstjenesten består av kompetente ledere og ansatte
 Det oppnår vi ved å:
 - kontinuerlig utvikle ledere og ansattes kompetanse.
 - bygge opp et robust fagmiljø med tilstrekkelig og kompetent personell,  
  samt utvikle et inkluderende arbeidsmiljø.
 - fremme kunnskapsbasert praksis, forskning og utvikling i  
  omsorgstjenestene i kommunen i samarbeid med relevante fag-  
  og kompetansemiljøer.

•	 Omsorgstjenesten	vektlegger	helsefremmende	aktivitet	og	 
 forebyggende tiltak
 Det oppnår vi ved å:
 - styrke kompetansen i helsefremmende, forebyggende og  
  rehabiliterende arbeid.
 - bidra til at brukerne i størst mulig grad ivaretar egen helse og livsmestring.
 - legge til rette for at brukere kan oppleve meningsfulle hverdager på tross  
  av sykdom og funksjonssvikt.

•	 Omsorgstjenesten	er	fleksibel,	forutsigbar	og	tilbyr	koordinerte	og	 
 helhetlige tjenester
 Det oppnår vi ved å:
 - organisere og utøve tjenesten på en effektiv og faglig forsvarlig måte.
 - samarbeide aktivt med de øvrige kommunale tjenestene, spesialist- 
  helsetjenesten, tannhelsetjenesten og NAV.
 - utvikle og tilby gode og helhetlige pasient-/brukerforløp.

•	 Omsorgstjenesten	er	lærende,	innovativ	og	nyskapende
 Det oppnår vi ved å:
 - skape kultur for utvikling og iverksetting av nye ideer og kreative løsninger.
 - arbeide systematisk med erfaringsdeling, og ta i bruk ny fagkunnskap  
  og teknologi.
 - samarbeide med frivillig sektor, og bidra til økt frivillig arbeid.
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NOtater:
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Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. Pins, brevark & Visittkort

Ensfarget og forenklet til appliseringer der det kreves 
enfarget. f.eks: broderinger og brevark.

Ensfarget til Pins,brevark og andre små 
applikasjoner

Myriad Pro Regular:
Tekst til brødtekst og webadresser
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