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Faglig forsvarlig sykepleie skal bidra til at pasienter tilbys trygge og sikre helse-
tjenester og ikke utsettes for unødvendige belastninger. Sykepleiefaglig kompe-
tanse kommer til uttrykk gjennom kunnskaper, holdninger og ferdigheter som 
den enkelte sykepleier tilegner seg gjennom utdanning og erfaring. Yrkesetiske 
retningslinjer står helt sentralt i sykepleieres yrkesutøvelse.

Uforsvarlig praksis kan få store konsekvenser for pasientene og for deg som 
sykepleier. Som autorisert helsepersonell har vi et personlig ansvar, samtidig 
som arbeidsgiver skal sørge for gode rutiner og tilstrekkelig bemanning.

Det er urovekkende at stadig fl ere sykepleiere mener forholdene på arbeids-
plassen ikke er fullt ut forsvarlige. Sykepleiere har en lovpålagt plikt til å utøve 
yrket faglig forsvarlig og melde fra om kritikkverdige forhold.

Erfaringene med meldeplikten viser at sykepleiere tar sitt ansvar alvorlig og 
melder fra ved uforsvarlige situasjoner. NSF anbefaler at medlemmer sam-
arbeider med tillitsvalgte eller andre ansatte når det gjelder å melde fra om 
uforsvarlige situasjoner eller hendelser.

Dette heftet er ment å gi deg en oversikt over det vanskelige og komplekse tema 
som faglig forsvarlighet er. Her presenteres de viktigste punktene i lovverket 
knyttet til forsvarlighetskravet.

Alle NSFs medlemmer oppfordres til å ta stilling til og ansvar for faglig forsvar-
lighet og god praksis på egen arbeidsplass. Ta initiativ til og still spørsmål om 
hvor grensene går for uforsvarlighet og i hvilke situasjoner pasientene risikerer 
å utsettes for fare eller unødvendige belastninger. Dette er diskusjoner som er 
nødvendig for å kunne møte de endringene som skjer i helsetjenesten og som 
påvirker din hverdag som sykepleier.

       
   Oslo, september 2008
  
   Lisbeth Normann
   forbundsleder
   

FAGLIG FORSVARLIGHET
       - OGSÅ DITT ANSVAR



Kravet om faglig forsvarlighet går igjen i alle helselovene og er ment å være et 
fundament som setter standard for all yrkesutøvelse i helsetjenesten. Det betyr 
at den enkelte sykepleier har et selvstendig ansvar for forsvarlig yrkesutøvelse. 

Ifølge lovverket har eiere og ledere systemansvaret for at virksomheten drives 
faglig forsvarlig.

I juli 1999 ble det vedtatt fi re sentrale helselover som regulerer helsepersonells 
arbeid. Lovene trådte i kraft 1. januar 2001:

• Lov om helsepersonell mv (lov nr. 64 av 02.07.1999)
• Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (lov nr. 61 av 02.07.1999)
• Lov om pasientrettigheter (Lov nr. 63 av 02.07.1999)
• Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern 
 (lov nr. 62 av 02.07.1999)

LOVGRUNNLAG
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Hovedhensynet bak kravet om forsvarlighet er å beskytte pasienten mot hand-
linger som ikke er i tråd med en norm for faglig forsvarlighet. Like viktig er det 
å beskytte pasienten mot at helsepersonell unnlater å handle i tråd med samme 
forsvarlighetsnorm. Det betyr at helsepersonell ved sine handlinger ikke skal 
påføre pasienten unødig lidelse eller smerte. Uforsvarlighet i form av unnlatelse 
å handle innebærer at helsepersonell ikke utfører handlinger pasienten har krav 
på, for eksempel at pasienter ikke mottar medisiner etter avtalt forordning eller 
at pasienten ikke får hjelp til å komme ut av sengen i helgene.

Forsvarlighetskravet innebærer to typer ansvar som er nært knyttet 
til hverandre: 

• Helsepersonells individuelle ansvar (Helsepersonelloven § 4) – den enkelte 
 helsearbeiders selvstendige ansvar for forsvarlig yrkesutøvelse.

• Arbeidsgivers/leders ansvar – systemansvar (Helsepersonelloven § 16)
 - arbeidsgiver og leder har ansvar for å legge forholdene til rette slik at det er 
 mulig å utøve forsvarlig virksomhet. Det innebærer blant annet sikring av 
 rutiner, dokumentasjon og tilstrekkelig faglig bemanning.

 

FORSVARLIGHETSKRAVET

I tillegg til helsepersonells individuelle ansvar 
og ledernes systemansvar, har helsepersonell 
en særskilt meldeplikt til Helsetilsynet i fylket 
om forhold i virksomheten som kan sette 
pasientens sikkerhet i fare. 
(Helsepersonelloven § 17)
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DEN ENKELTE HELSEARBEIDERS PLIKT TIL FORSVARLIG 
YRKESUTØVELSE

HELSEPERSONELLOVEN § 4, 1. OG 2. LEDD, LYDER:
”Forsvarlighet
Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet 
og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifi kasjoner, 
arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.

Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifi kasjoner, 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 kvalifi sert personell.”

Ifølge helsepersonelloven er du som sykepleier forpliktet til å utøve faglig for-
svarlig sykepleie. Faglig forsvarlighet er ikke et statisk begrep, men en rettslig 
standard og en norm som forandrer seg over tid. Dermed vil det som defi neres 
som god sykepleiepraksis også endres. Dette understreker kravet til og behovet 
for faglig ajourføring, og forventninger til at den enkelte sykepleier er oppdatert 
innen sitt fagfelt.

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 helsepersonell i ut-
gangspunktet ikke skal gå inn i situasjoner man ikke er kvalifi sert til å håndtere. 
Du skal respektere dine faglige begrensninger. Det innebærer at du ikke må 
undersøke, diagnostisere og behandle pasienter på mangelfullt faglig grunnlag. 
Du skal ikke påta deg oppgaver ut over din formelle eller reelle kompetanse.

Som sykepleier skal du til enhver tid arbeide for at pasienter blir behandlet av 
personell som har nødvendig og tilstrekkelig kompetanse. Det kan skje internt 
eller ved henvisning til andre deler av helsetjenesten. Det vil oppstå situasjoner 

Enhver som yter helsehjelp, også studenter i 
praksis, er omfattet av loven. ”Med helsehjelp 
menes enhver handling som har forebyggende, 
diagnostisk, behandlende, helsebevarende 
eller rehabiliterende mål, og som utføres av 
helsepersonell.” 
(Helsepersonelloven § 3)
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hvor kvalifi kasjonskrav tilsier henvisning til annet helsepersonell, men hvor andre 
hensyn likevel vil veie tyngre. Det kan være pasientens uttrykkelige ønske, knapp-
het på tid eller generelle nødrettsbetraktninger. 

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 og alle 
tenkelige behandlingsmetoder tas i bruk. En slik tolkning av kravet ville gå på 
bekostning av andre pasienter, og representere ressurssløsing i form av tid og 
penger. Forsvarlighetskravet bygger derimot på hva som vanligvis bør kunne 
forventes i den aktuelle situasjonen. Kravet tar utgangspunkt i den enkeltes 
kvalifi kasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.

Forsvarlighetskravet er en minstestandard, og det har en viss spennvidde. Helse-
tilsynet understreker at «det må foreligge et kvalifi sert avvik fra det som er god 
praksis før det karakteriseres som uforsvarlig». 

Når det gjelder helsepersonells kvalifi kasjoner, spiller fl ere faktorer inn, den 
enkeltes faglige tilhørighet, formelle og reelle kvalifi kasjoner, variasjoner i per-
sonlig erfaring og kompetanse. Kvalifi kasjonene til to sykepleiere kan vurderes 
ulikt, selv om de begge er sykepleiere. Angående arbeidets karakter, vil også 
det variere, avhengig blant annet av krav som stilles til medisinsk utstyr. En 
situasjon som for eksempel er preget av underbemanning, høyt sykefravær og 
overbelegg av pasienter vil innvirke på vurderingen av den aktuelle situasjonen.  

Kravet til forsvarlig yrkesutøvelse gis derfor forskjellig innhold for ulike grupper 
helsepersonell i ulike situasjoner. Innholdet forandrer seg også over tid. For-
svarlighetskravet er altså ikke noen fast målbar standard. Forsvarlighetskravet 
forutsetter at vi til enhver tid har fokus på og drøftinger om kravene til faglig 
forsvarlig yrkesutøvelse og kommer fram til enighet om en faglig standard.
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Helsetilsynet peker på at virksomheter må planlegges for god praksis slik at det 
ikke utøves en tjeneste som befi nner seg ned mot eller balanserer på forsvarlig-
hetsgrensen:

FAGLIG FORSVARLIG SYKEPLEIE
For den enkelte sykepleier og for sykepleietjenesten er målet å tilby pasientene 
en kvalitativ god sykepleie ut fra pasientenes behov og med utgangspunkt i det 
som til enhver tid blir defi nert som god praksis og god sykepleie. Som nevnt 
ovenfor vil krav til god sykepleiepraksis variere over tid. Det er viktig å merke 
seg at god praksis er en standard som ligger høyere enn kravet om faglig forsvar-
lighet. Faglig forsvarlighet er alltid en minstestandard.   

PLIKT TIL Å HOLDE SEG FAGLIG À JOUR 
I henhold til helsepersonelloven § 4 har sykepleiere en lovpålagt plikt til å holde 
seg oppdatert slik at yrket utføres faglig forsvarlig uavhengig av hvor i helsetje-
nesten en arbeider.

I følge NSFs yrkesetiske retningslinjer (3. Sykepleieren og profesjonen) har syke- 
pleieren et ansvar for egne handlinger og vurderinger i utøvelsen av sykepleie, 
og setter seg inn i det lovverk som regulerer tjenesten:
- erkjenner et personlig ansvar for at egen praksis er faglig, etisk og juridisk 
 forsvarlig (3.1)
- holde seg oppdatert om forskning, utvikling og dokumentert praksis innen   
 eget funksjonsområde (3.4)

Forsvarlig

Uforsvarlig

God praksis

Prioriteringsrom

Veiledningsrom

FORSVARLIGHETSGRENSEN

KVALITETSLINJEN
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- bidrar til verdibevissthet, fagutvikling og forskning, og til at ny kunnskap 
 innarbeides og anvendes i praksis (3.5).

Kunnskapsbasert praksis er en viktig forutsetning for kvalitet. Det forutsetter at 
arbeidsgiver gir de ansatte mulighet til å gå på kurs eller oppdatere seg på andre 
måter. Kunnskapsbasert praksis innebærer at sykepleiere bevisst bruker ulike 
kunnskapskilder i praksis, blant annet forskningsbasert kunnskap.

I følge kommunehelsetjenesteloven § 6-2 ”skal kommunene sørge for at dens 
ansatte helsepersonell får påkrevd etter- og videreutdanning”.

Etter tariffavtalen i KS § 14.2 om utdanningspermisjon står det: ”I den utstrek-
ning det etter kommunens/virksomhetens syn er nødvendig å heve kunnskaps-
nivå samt styrke kompetanse for å utføre pålagte arbeidsoppgaver/ arbeidsfunk-
sjoner, skal det gis permisjon med lønn og dekning av legitimerte utgifter.”

I følge spesialisthelsetjenesteloven § 3-10 skal virksomheter ”sørge for at ansatt 
helsepersonell gis slik opplæring, etterutdanning og videreutdanning som er 
påkrevd for at den enkelte skal kunne utføre sitt arbeid forsvarlig”.

SYKEPLEIERNES PLIKT TIL Å YTE OMSORGSFULL HJELP
Kravet om forsvarlig yrkesutøvelse er begrunnet i behovet for å beskytte pasi-
enten mot handlinger og mot unnlatelser av å handle. 

Forsvarlighetskravet knytter seg både til den direkte pasientbehandlingen og til 
det å vise respekt og omtanke for pasienten. Sykepleiere og annet helsepersonell 
plikter å gi pasienten omsorgsfull hjelp. Et minimumskrav er at pasienten får 
dekket grunnleggende behov som ernæring, søvn og hygiene. 

Arbeidsgiver har et lovpålagt ansvar for å bidra 
til at ansatte kan ajourføre seg faglig. Hvis det 
ikke sørges for nødvendig opplæring internt, er 
det et lederansvar å legge til rette for permisjo-
ner og økonomisk støtte til å delta i eksterne 
kurs, seminarer og konferanser. Arbeidsgiver 
må forplikte seg til å utarbeide kompetansepla-
ner for ulike deler av den enkelte virksomhet.
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I mange situasjoner vil det anses som uforsvarlig å unnlate å gi omsorg. Siden 
hverdagen innebærer en stor grad av prioriteringer, kan manglende omsorg arte 
seg på ulike måter. Kanskje i form av begrensninger i tilbud om drikke til pasi-
enten eller redusert aktivisering av vedkommende. Kanskje i form av mangelfull 
informasjon før pasienten skal til operasjon. Kanskje aksepteres unødig tvang 
fordi det er mangel på personell.



KVALITETSFORSKRIFTEN
Kvalitetsforskriften danner utgangspunkt for 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 et mål, uavhengig 
av hvor i helsetjenesten du arbeider.

Formålet med Forskrift  om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene er å sikre 
brukerne god pleie og omsorg. Dette innebærer at kommuner skal utarbeide 
skriftlige nedfelte prosedyrer som søker å sikre at brukere av pleie- og omsorgs-
tjenester får tilfredsstilt grunnleggende behov. Med det menes bl.a.: 

- oppleve 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. 

11

(FOR 2003-06-027 nr 792: Forskrift  om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter 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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ARBEIDSGIVERS/LEDERS ANSVAR

Som sykepleier er du på lik linje med andre ansatte underlagt arbeidsgivers sty-
ringsrett. Styringsretten er arbeidsgivers rett å lede, fordele og organisere 
arbeidet. Ansatte skal i utgangspunktet følge de instrukser arbeidsgiver og 
lederne gir. Plikten er imidlertid ikke absolutt. 

ARBEIDSGIVERE OG LEDERE HAR ANSVAR FOR Å
• etablere klar oppgave- og ansvarsfordeling på den enkelte avdeling 
• sikre tilstrekkelig bemanning og kompetanse
• sikre tilfredsstillende teknisk utstyr 
• sikre tilfredsstillende prosedyrer, rutiner og internkontroll
• organisere på en måte som ivaretar effektiv og forsvarlig bruk av personell-
 ressurser.

HVA SYSTEMANSVAR INNEBÆRER
Det organisatoriske ansvaret kalles systemansvaret. Formålet med systemansvar 
er å sikre at virksomhetene organiseres slik at du som sykepleier har nødven-
dig faglig frihet til å kunne overholde de pliktene du er pålagt. Systemansvaret 
pålegger lederne å legge forholdene til rette slik at du kan utføre oppgavene på 
en forsvarlig måte. 

Det viktigste elementet i denne bestemmelsen er at du som sykepleier har faglig 
autonomi, altså handlefrihet. Når du yter helsehjelp, er det faglige hensyn du 
skal vektlegge. 
 

SYKEPLEIERE ER SOM HOVEDREGEL UNDERLAGT ARBEIDSGIVERS 
STYRINGSRETT
Arbeidsgiver og virksomhetsledere har et overordnet ansvar for at organiseringen 
av helsetjenesten er forsvarlig. Dette følger av spesialisthelsetjenesteloven og 
kommunehelsetjenesteloven. Som utgangspunkt påligger det deg som helse-
personell å følge de instrukser arbeidsgiver/lederne gir i kraft av styringsretten. 
Plikten er imidlertid ikke absolutt. Det følger av helsepersonelloven § 4 at den 
enkelte sykepleier har et selvstendig ansvar for at hennes/hans yrkesutøvelse er 
forsvarlig. 

Systemansvaret pålegger lederne å legge for-
holdene til rette så du kan utføre oppgavene på 
en forsvarlig måte.
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RETT OG PLIKT TIL Å MOTSETTE SEG INSTRUKSER
Helsepersonelloven gir fritak fra instruksjon når det er nødvendig for å beskytte 
pasienten. Som sykepleier har du både rett og plikt til å reagere når instruksene 
går på bekosting av faglig forvarlighet i forhold til pasienten. Dette kan være 
instrukser som baseres på uforsvarlig medisinsk skjønn eller instrukser som 
vektlegger økonomiske interesser fremfor kvalitet. I tilfeller hvor instruks fra 
lederen anses som forsvarlig, men du som sykepleier er uenig i, har du ingen 
rett til å reservere deg. For å unngå strid mellom arbeidsgivers instrukser og 
helsepersonellet individuelle ansvar, har helsepersonelloven en bestemmelse 
som stiller krav til organisering av virksomheter som yter helsehjelp.

 

KRAV OM INTERNKONTROLL
Lov om statlige tilsyn i helsetjenesten § 3 (1984) pålegger etablering av intern-
kontrollsystem:  
”Enhver som yter helsetjeneste skal etablere internkontrollsystem … Kravet om 
internkontroll retter seg mot å kontrollere 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 hensiktsmessige.

Virksomhetene må ha utarbeidet internkontrollsystem. Videre skal alle syke-
hus og helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven opprette 
kvalitetsutvalg. Kvalitetsutvalgene skal bidra til å skape kultur blant ansatte som 
gjør at avvikshendelser brukes aktivt for å forebygge kvalitetssvikt.”

”Organisering av virksomhet som yter helse-
hjelp og internkontroll
Virksomhet som yter helsehjelp, skal organi-
seres slik at helsepersonellet blir i stand til å 
overholde sine lovpålagte plikter.”
(Helsepersonelloven § 16, 1. ledd.)

Helsepersonelloven gir fritak fra instruksjon 
når det er nødvendig for å beskytte pasienten.



14

SYKEPLEIERE MØTER DAGLIG SITUASJONER DER SYSTEMANSVARET 
IKKE ER IVARETATT
Som sykepleier har du en plikt til å sette deg inn i, og følge opp virksomhetens 
ulike prosedyrer og retningslinjer. Mangler rutiner som de som er nevnt neden-
for, er det viktig å ta det opp med nærmeste overordnede. 

Kjenner du deg igjen i følgende situasjoner?
• Utilfredsstillende prosedyrer for medikamenthåndtering, -dosering og 
 -utdeling.

• Dårlige rutiner for kontroll av utstyr til intravenøs behandling i avdelingen. 

• Utilfredsstillende rutiner for 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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Systemansvaret gjelder for alle ledere i helsetjenesten. Det betyr at du som har 
lederansvar har et systemansvar, på lik linje med overordnet leder, styrer og 
øverste administrative leder.

I og med at også sykepleierledere er «helsepersonell» i lovens forstand, omfattes 
du av to hovedregler 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 sykepleierleder utfører pasientrettet arbeid, kan du 
ilegges ulike reaksjoner dersom du handler i strid med det individuelle ansvaret. 

2. Som leder er du å anse som arbeidsgivers representant. Systemansvaret 
innebærer at du har plikt til å legge forholdene til rette slik at den enkelte helse- 
arbeider 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 fl ere typer reaksjoner.

I likhet med sykepleiere for øvrig er det viktig at du, også som leder, er bevisst 
ditt ansvar i yrkesutøvelsen. Det ikke mulig eller ønskelig å sette klare grenser 
mellom det forsvarlige og det uforsvarlige. Derimot kan man snakke om grader 
av faglig forsvarlig praksis, og man kan peke på eksempler som klart faller uten-
for en forsvarlig yrkesutøvelse. 

Som leder har du, i samarbeid med dine medarbeidere, ansvar for å utvikle 
tilfredsstillende standarder for god praksis. Det er viktig at du jevnlig avsetter 
tid til faglige diskusjoner og refl eksjoner på avdelingen. Diskuter om tjenestene 
utføres forsvarlig og om det er tilstrekkelig ressurser i tråd med kravet om for-
svarlig virksomhet. 

Det er også viktig at du bidrar til at det nedfelles klare rutiner for melding av 
avvik. Rutinene må inneholde krav til dokumentasjonens form, innhold, og 
saksgang. Dette skal alle ansatte kjenne til. Like viktig er det at avviksskjemaer 
er tilgjengelige.

SYKEPLEIERLEDERNES ROLLE

Det er viktig at du som leder jevnlig avsetter tid 
til faglige diskusjoner og refl eksjoner på egen 
avdeling.
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Sykepleieres individuelle ansvar etter helsepersonelloven § 4 er ytterligere for-
sterket i helsepersonelloven § 17. Denne bestemmelsen gir den enkelte helsear-
beider meldeplikt til fylkeslegen om forhold som kan medføre fare for pasienters 
sikkerhet.

HELSEPERSONELLOVEN § 17 LYDER:
”Opplysninger om forhold som kan medføre fare for pasienter
Helsepersonell skal av eget tiltak gi tilsynsmyndighetene informasjon om forhold 
som kan medføre fare for pasienters sikkerhet.”

Formålet med bestemmelsen er at denne informasjonen skal hindre at det skjer 
skader på pasienten. Ifølge denne bestemmelsen plikter helsepersonell på eget 
initiativ å gi tilsynsmyndighetene (fylkeslegen, Helsetilsynet) opplysninger om 
forhold som kan sette pasientens helse og sikkerhet i fare. 

Meldeplikten inntrer 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. 
Det er viktig å ha nedfelt klare melderutiner for dette (og at skjema for avviks-
melding er lett tilgjengelig). Vi anbefaler at du samarbeider med kolleger og 
tillitsvalgte før du forfølger en slik sak videre. Meld alltid fra internt først 
(tjenestevei). Hvis ikke saken blir fulgt opp av leder sendes saken til Helsetilsynet. 
Hvis du ikke har noen å samarbeide med, eller du møter andre vanskeligheter 
oppfordrer vi deg til å kontakte NSFs fylkeskontor.

NÅR ER DET FARE FOR PASIENTENS SIKKERHET? 
I forarbeidene til helsepersonelloven er det forutsatt at ”fare for pasientens sik-
kerhet” skal tolkes strengt. Forholdet må være av en slik art at det er sannsynlig 
eller åpenbart at pasientens helsetilstand kan forverres, at pasienten påføres 
skade, smitte e.l. 

Som sykepleier plikter du å gi opplysninger om forhold som kan medføre fare 
for pasienters sikkerhet. Med ”forhold” menes:
• Tiltak
• Rutiner
• Teknisk utstyr
• Svikt i organisering av tjenesten, for eksempel mangel på helsepersonell eller 
 mangel på personell med tilstrekkelige kvalifi kasjoner.
• Medarbeideres manglende kvalifi kasjoner eller personlige problemer. For 
 eksempel psykiske lidelser, rusmiddelmisbruk, manglende oppdatering av 

MELDEPLIKT OM FORHOLD SOM KAN MEDFØRE FARE 
FOR PASIENTENS SIKKERHET
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 faglige kvalifi kasjoner og fravær av vilje til å innrette seg i forhold til egne 
 kvalifi kasjoner. Som helsepersonell har du meldeplikt hvis du har en kollega 
 som ikke utfører arbeidet på en faglig forsvarlig måte. Systemer for å melde 
 fra om slike forhold skal være nedfelt i rutiner.

BEGREPER
Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift.

Meldeplikt: Etter § 17 i helsepersonelloven: ”Helsepersonell skal av eget tiltak 
gi tilsynsmyndighetene informasjon om forhold som kan medføre fare for 
pasienters sikkerhet”.

Varsling: Etter § 2-4 i arbeidsmiljøloven: 
”(1) Arbeidstakere har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten”.
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Ved brudd på kravene i helsepersonelloven om faglig forsvarlighet, kan du som 
sykepleier bli møtt med ulike reaksjoner.

Pasientenes sikkerhet er formålet med reaksjonssystemet. Reaksjonene skal være 
et verktøy som samfunnet, tilsynsmyndigheten og arbeidsgiver 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:

1. Arbeidsrettslige reaksjoner fra arbeidsgiver: Irettesettelse, oppsigelse, 
 avskjedigelse.

2. Erstatningsansvar: Oppreisningserstatning, ménerstatning, erstatning for 
 økonomisk tap.

3. Administrative reaksjoner fra tilsynsmyndigheten: Advarsel, begrensning 
 i autorisasjon, tilbakekalling av autorisasjon.

4. Straff : Påtaleunnlatelse (sykepleieren anses skyldig, men slipper fengsel eller 
 bot), bot, fengsel.

5. Reaksjoner fra egen fagforening: Påpeking om at handlingen er i strid med 
 yrkesetiske regler, eksklusjon.

REAKSJONER VED BRUDD PÅ HELSEPERSONELLOVENS 
BESTEMMELSER
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NSFS UTGANGSPUNKT FOR VURDERING AV GRENSENE 
FOR FORSVARLIG YRKESUTØVELSE

Til tross for et vanskelig spenningsfelt mellom forsvarlig og uforsvarlig yrkesut-
øvelse, mener NSF det er mulig å si noe om hva som er uforsvarlig yrkesutøvelse.
NSF mener det er faglig uforsvarlig sykepleie når pasienten ikke får dekket 
grunnleggende behov, ikke får nødvendig helsehjelp eller blir utsatt for unød-
vendige 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 til det 
enkelte helsepersonells individuelle ansvar beskrevet i helsepersonelloven § 4. 

LAV GRUNNBEMANNING ELLER MANGELFULL KOMPETANSE KAN FØRE 
TIL AT: 
• Pasienter blir feil- eller underernært.
• Pasienter blir ikke observert på et tilstrekkelig faglig grunnlag.
• Pasienter får komplikasjoner eller tilleggslidelser fordi tegn på endret syk-
 domssituasjon ikke fanges opp og meldes til ”rette vedkommende”.
• Pasienter får ikke tilfredsstillende smertelindring på grunn av tidspress 
 og/eller manglende kompetanse. 
• Pasienter blir ikke stimulert psykisk, opplever unødig isolasjon, er senge-
 liggende og får ikke målrettet sosial aktivitet.
• Pasienter pådrar seg liggesår og kontrakturer på grunn av immobilisering.
• Pasienter blir påført infeksjoner på grunn av manglende kunnskap om 
 hygiene, eller har redusert immunapparat som ingen fanger opp.

AT VIRKSOMHETEN IKKE HAR GODE NOK RUTINER KAN FØRE TIL AT:
• Pasientene blir feilmedisinert på grunn av feil i infusjonssett eller ved 
 infusjonspumpe.
• Medikamenter feildoseres, eller oppfølging av medikamenters effekt blir 
 mangelfull.
• Pasienten får ikke den informasjon eller opplæring han/hun har krav på. 
• Pasienten kan bli påført unødige lidelser eller skader på grunn av dårlige 
 dokumentasjonsrutiner eller mangelfull internkontroll. 
• Pasienten lider på grunn av unødig bruk av tvang.
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UFORSVARLIGE FORHOLD - HVA GJØR DU?

Først bør du vurdere om du selv kan rette opp de uforsvarlige forholdene. 
Kanskje må du ha hjelp fra kolleger, leder eller tillitsvalgte. Dersom dine opp-
gaver har endret seg over tid og faglige krav går ut over dine kvalifi kasjoner, 
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. Rapporter også din vurdering av mulige kon-
sekvenser for pasienten. Dersom forholdet ikke blir rettet på, må du gå videre 
til lederens overordnede, eller om nødvendig til administrerende leder av virk-
somheten. Dersom manglene er så alvorlige at de kan føre til fare for pasientens 
sikkerhet, har du et selvstendig ansvar, og plikt, til å melde fra til fylkeslegen. 
Dersom fylkeslegen ikke følger opp saken, må du gi melding til Helsetilsynet. 
Selv om Helsetilsynet 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 i arbeidssituasjonen, bør du for din egen del vurdere om 
du kan fortsette å ta ansvar for pasientenes sikkerhet. Da bør du vurdere din 
egen stilling.

Dersom manglende ressurstilgang til enheten medvirker til at du som leder ikke 
kan ivareta systemansvaret etter helsepersonelloven, må du melde fra skriftlig 
om dette til nærmeste leder. Hvis dette er forgjeves, melder du fra til virksomhe-
tens øverste administrative leder eller virksomhetens eier. Manglende ressur-
ser kan for eksempel gjelde bemanning eller midler til teknisk utstyr. Du må 
skriftlig redegjøre for mulige konsekvenser for pasientene. 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 deg rett til å fortelle omverden om 
uverdige forhold i helsetjenesten. Lojalitetsplikten til arbeidsgiver setter imid-
lertid grenser for hva man kan uttale seg om og på hvilken måte. Det forventes 
at en leder 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 for den som tar opp forholdene.

Det er vanskelig å stå overfor en leder og kritisere arbeidsforholdene eller 
uttrykke bekymringer. Det er viktig at man internt i virksomhetene og på 
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avdelingene utarbeider rutiner som sikrer åpenhet, formell saksgang og en felles 
forståelse for håndtering av slike saker. 

EKSEMPEL 1, RESSURSMANGEL 
Du er alene som sykepleier på vakt. Enheten du jobber på får melding om 
overføring av en respiratorpasient fra sykehuset. Etter din oppfatning er det ikke 
ressurser til å motta pasienten. 

Da bør du:
• ut fra pasientens behov kartlegge og vurdere hvilke konsekvenser dette får
• vurdere hvorvidt en omprioritering av oppgaver i avdelingen kan sikre pasien-
 ten faglig forsvarlig sykepleie 

Dersom dette ikke er oppfylt bør du 
• argumentere faglig og ut fra den faktiske situasjonen at pasienten bør bli på 
 sykehuset

Hvis sykehuset likevel krever pasienten overfl yttet, bør du
• kreve veiledning og oppfølging fra sykehuset for å kunne ivareta pasientens 
 sykepleie 

Deretter bør du
• kontakte nærmeste leder for å be om råd, samt informere medisinsk faglig 
 ansvarlig om situasjonen 

Videre bør du
• rapportere skriftlig til nærmeste leder hvilke vurderinger og tiltak du har 
 iverksatt

Det er viktig med en felles forståelse for at det 
å ta opp kritikkverdige forhold er til beste for 
både pasienten, helsepersonellet og arbeids-
miljøet. Forsøk å skape en kultur som gjør det 
mulig for den enkelte sykepleier å fremme en 
sak uten at det skaper problemer for den som 
tar opp forholdene.
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EKSEMPEL 2, MANGEL PÅ KOMPETENT PERSONELL
På grunn av økonomiske nedskjæringer er enheten blitt kraftig nedbemannet. 
Resultatet av dette er at du og fl ere av dine kolleger ikke fanger opp viktige 
endringer i tilstanden til ustabile pasienter, som dermed kan være i livsfare. 
Dette medfører at pasienter ligger med smerter unødvendig lenge og pasienter i 
en akutt livskrise ikke får den støtten de har krav på.

Da bør du:
• rapportere skriftlig til nærmeste leder hvordan du faglig vurderer situa-
 sjonen og beskrive konsekvensene for pasientene

• kontakte tillitsvalgte for å be om støtte og samarbeid som sikrer bedre 
 bemanning og riktig kompetanse

• melde saken direkte til Helsetilsynet i fylket dersom skriftlig rapportering 
 til avdelingsleder, oversykepleier og styrer ikke fører frem.
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NOTATER
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