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Bakteppe 



Systemsvikt 



Endte med kritikk av både legevakt og DPS 



Inneliggende begår drap 



Kritikk etter selvmord på permisjon 



To kryssende hensyn 

Den europeiske menneskerettskonvensjonen gir offentlig myndighet to 
grunnleggende plikter 

Negativ plikt 

• Ikke gripe unødig inn i enkeltindivids livsutfoldelse 

• Rettighetsaspekt 

• Hovedfokus til helsejurister, menneskerettighetsjurister jf. Sivilombudsmannen 

 

Positiv plikt 

• Gripe inn i mellomprivate konflikter eller konflikter mellom offentlig myndighet og 
enkeltindivid – reguleres bl.a. gjennom sivilrett 

• Gripe inn ved lovbrudd – reguleres bl.a. gjennom straffelov, straffeprosesslov m.m. 

• Hovedfokus til strafferettsjurister og helsetilsynet ved tilsynssaker 

 



Problemstilling ved selvmord og drap 

• Hvordan forhindre fenomen som skjer sjelden eller veldig sjelden? 

• Det må skje gjennom prosedyrer 

• Da må prosedyrene være realistiske og gjennomførbare 

 

Eksempler: 

• Vurdering av behandlingseffekt og hva kan skje ved tilbakefall 

• Voldsrisikovurderinger 

• Suicidalvurderinger 

• Intervallobservasjon  



Helsepersonelloven bør leses ofte 



Plikt og ansvar – helt kort 

Omhandler organisasjonen: 

• Alt fra riktig organisering, tilstrekkelige ressurser, adekvate prosedyrer 
og ansvar for opplæring/utdanning av ansatte 

 

Omhandler den enkelte ansatte og hans eller hennes kompetanse  

• Utføre arbeidsoppgaver i tråd med aktuelle lovverk og forskrifter 

• Ivareta den profesjonsbasert taushetsplikt med de unntak som finnes 

 

 



Helsepersonelloven 



Sentrale bestemmelser 

§ 1. Lovens formål 
Lovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helse- og 
omsorgstjenesten samt tillit til helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten. 
 
§ 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.  (…) 



Kapittel 5. Taushetsplikt og opplysningsrett 



Taushetsplikt 

§ 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. 

 

§ 22. Samtykke til å gi informasjon 

Taushetsplikt etter § 21 er ikke til hinder for at opplysninger gjøres 
kjent for den opplysningene direkte gjelder, eller for andre i den 
utstrekning den som har krav på taushet samtykker. m.m. 



Begrensinger i taushetsplikten I 

§ 23. Begrensninger i taushetsplikten 

Taushetsplikt etter § 21 er ikke til hinder for: 

5. at opplysninger gis videre når helsepersonell gjennom sin 
yrkesutøvelse har grunn til å tro at dyr blir utsatt for slik mishandling 
eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell at det anses 
rettmessig å gi opplysningene videre til Mattilsynet eller politiet  

eller 

6. at opplysningene gis videre etter regler fastsatt i lov eller i medhold 
av lov når det er uttrykkelig fastsatt eller klart forutsatt at taushetsplikt 
ikke skal gjelde. 



Begrensninger i taushetsplikten II 

§ 29 a. Opplysninger om særreaksjonsdømte utlendinger 

Lovbestemt taushetsplikt er ikke til hinder for at det gis nødvendige 
opplysninger om særreaksjonsdømte utlendinger til 
utlendingsmyndighetene til bruk i en utvisningssak.  

(…) 



Kapittel 6. Opplysningsplikt m.v. 



Opplysningsplikt I 

§ 31. Opplysninger til nødetater 

Helsepersonell skal varsle politi og brannvesen dersom dette er nødvendig for å avverge alvorlig 
skade på person eller eiendom. 

§ 32. Opplysninger til den kommunale helse- og omsorgstjenesten 

(...) 

Andre ledd: 

Uten hinder av taushetsplikt etter § 21 skal helsepersonell av eget tiltak gi opplysninger til den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten, når det er grunn til å tro at en gravid kvinne misbruker 
rusmidler på en slik måte at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade, jf. helse- 
og omsorgstjenesteloven § 10-3. Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for 
gjennomføringen av den kommunale helse- og omsorgstjenesteloven, skal helsepersonell gi slike 
opplysninger. 

 

 



Opplysningsplikt II 

§ 33.Opplysningsplikt til barnevernet 

Den som yter helsehjelp, skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold 
som kan føre til tiltak fra barneverntjenesten. 

Helsepersonell skal uten hinder av taushetsplikt etter § 21 melde fra til 
barneverntjenesten uten ugrunnet opphold 

a) - d) ramser opp ulike omstendigheter 

Helsepersonell plikter også å gi opplysninger etter pålegg i samsvar 
med barnevernloven § 6-4. 

m.m. 



Opplysningsplikt III 

§ 34. Opplysninger i forbindelse med førerkort og sertifikat 

Lege, psykolog eller optiker som finner at en pasient med førerkort for 
motorvogn eller sertifikat for luftfartøy, ikke oppfyller de helsemessige 
kravene som stilles, skal oppfordre pasienten til å innlevere førerkortet 
eller sertifikatet. (…) 



Straffeloven 



Avvergeplikt 

§ 196. Plikt til å avverge et straffbart forhold 

Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som unnlater gjennom 
anmeldelse eller på annen måte å søke å avverge en straffbar handling eller 
følgene av den, på et tidspunkt da dette fortsatt er mulig og det fremstår 
som sikkert eller mest sannsynlig at handlingen er eller vil bli begått. 
Avvergingsplikten gjelder uten hensyn til taushetsplikt og gjelder straffbare 
handlinger som nevnt i 

a) §§ (40 straffebud oppramses) 

b) militær straffelov §§ 50, 52 eller 96, eller 

c) sikkerhetsloven § 18 a, jf. § 31 fjerde ledd.  

m.m. 

 



Vil straffe fagfolk som tier … 



Ett års betinget fengsel og 8 500 € i erstatning 



Politiet 





Hvor mye informasjon er nødvendig å gi?  

• For å avverge skade? 

• For å bistå under undersøkelse og innleggelse?  



Dokumentasjon 

• Skriftliggjør alle vurderinger og beslutninger som kan medføre fare for 
liv og helse  - «uten opphold» 

• Begrunn og ta stilling til alle vilkår mht. vedtak etter for eksempel 
psykisk helsevernloven 

 

• Hva skjer når kjernejournal kommer? 

• Hva skjer når pasienter selv kan journalføre? 

 



Oppsummering 



Gode risikovurderinger forutsetter 

Grundig kjennskap til pasientens bakgrunnshistorie 

 

Grundig kjennskap til pasientens kliniske og sosiale situasjon ved 
risikovurderingstidspunkt 

 

Nok informasjon for å kunne tenke seg hva som kan skje tilfeldig i 
fremtiden og hvordan pasienten kan tenkes å oppføre seg i fremtiden 

 

Hvem ar ansvar nå risikovurderinger blir gjort uten denne kunnskapen? 

 



Hvem har ansvar nå risikovurderinger blir 
gjort uten denne kunnskapen? 
Hva vil det si å «ha ansvar»? 

Det er pasienten som har det strafferettslige ansvar for hva han har gjort 

I USA kan terapeuten ha ansvar for ikke å ha advart offer for voldshandlingen 

Den som vurderer risiko har ansvar i henhold til lov om helsepersonell 
(forsvarlighet),  

 dette er administrativt , men kan også i enkelte saker  medføre 
 straffansvar (hittil ingen)  

Sykehuset har ansvar i forhold til lov om spesialisthelsetjeneste 

 Systemfeil, retningslinjer, legge til rette for at helsepersonell kan gjøre 
 en god jobb osv 

 



Men uansett: 

Risikovurderinger gir ikke er sikkert svar på hva som kommer til å skje 

«det er som kjent vanskelig å spå, især om fremtiden» 

 

Dette må formidles også til media dersom det skjer en voldelig hendelse 

 

Det er av vesentlig betydning at også personer i linjen over forstår dette! 

 



For øvrig: 

Risikoen for drap hos pasienter med schizofrenidiagnose er høyest året 
før diagnosen stilles! 

 

Meta analyse Rate 1,59 per 1000  schizofrene per år før diagnostikk, 
0.11 per 1000 etter diagnostikk 

 Nielssen, Large, Schizophrenia Bulletin 2008  

 



Strategi for å mestre tre typer feil 

1 Du gjør en alvorlig feilvurdering 

 

2 Du gjør noe som andre mener er feil, men som du mener ikke var feil 

 

3 Du gjør det riktige, men det blir feil 

 



Du gjør en feilvurdering, viste det seg … 

Hvorfor er det så vanskelig å innrømme det? 
 Har du et helt galt selvbilde? 
 Er du redd for konsekvensene? 

 
Hvorfor er det så vanskelig å si at du skjønner at det var uriktig og at du er lei 
deg? 
 Det er et tegn på styrke å beklage sine feil 
 
Legg deg flat, snakk med leder,  skriv en rapport og vent på den byråkratiske 
behandling, eventuelle politiavhør eller kontakt med fylkeslegen. 
Advokathjelp? Snakk med kolleger, kjæreste, egen lege, presten , en god 
venn el ?  

 



Du gjør noe som andre mener er feil, men 
som du mener ikke var feil 
Tenk fort! Er det sikkert at de ikke har rett?  

Det kan ta litt tid før du forstår hele bildet, hvis de har rett, gå tilbake til 1, også hvis du 
tidligere har ment at det ikke var feil - da må du nesten  
 A beklage at du gjorde feil og  
 B beklage at det tok litt tid å forstå dette 
Hva kan du gjøre for at du raskere skal kunne analysere situasjonen? 
 

Du fastholder at du ikke gjorde noen feil 
Ikke kom med latterlige unnskyldninger! 
Prøv å vær saklig og fortell hvorfor, premissene for at du mener at dette ikke var en feil 
I ytterste fall, vær følelsesmessig nøytral og fastslå at man åpenbart vurderer 
situasjonen ulikt. 

 



Du gjør det riktige, men det blir feil 

Jeg fulgte rutinen og retningslinjen, men resultatet ble galt. 
Er det noe galt med rutinen, eller ligger det i handlingsalternativene er klar 
usikkerhet? 

«vi har alt på det tørre», men var det klokt? 

Kan man tilpasse rutinene til enkelttilfellet? 

Burde man det? 

 

Det skjedde noe jeg ikke hadde regnet med 
Endrer premissene seg under handlingen? 

Men var det helt usannsynlig eller burde jeg ha regnet med det som en mulighet? 

 



Om tid - diskusjon om eksempler 



randi.rosenqvist@kriminalomsorgen.no 
 
karl.melle@stolav.no 
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