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Bakgrunn 
 
Med denne saken ønsker Helse Vest RHF å sette fokus på de situasjoner hvor medarbeidere i 
foretaksgruppen har bistillinger/bierverv.  Dette er ikke en ny problemstilling for sektoren, 
men det er ønskelig at det startes en prosess der en bevisstgjør hhv arbeidsgiver- og 
arbeidstakersiden i forhold til problemstillingen.  Det fremmes i denne saken forslag til 
retningslinjer som det forutsettes at helseforetakene videre følger opp i samarbeid med 
representanter for arbeidstakerne.  Innholdsmessig omhandler saken alle medarbeidere, men 
lovmessig hjemler helsepersonelloven dette området særskilt for helsepersonell. 
 
Ledelsen i Helse Vest RHF og underliggende helseforetak ønsker og skal ha et aktivt 
styringsforhold til i hvilken grad egne medarbeidere i tillegg til hovedarbeidsforholdet har 
bistillinger. Det er  et klart behov for å ha kontroll med de bierverv ansatte påtar seg og å 
kunne si nei dersom biervervet kolliderer med hovedarbeidsgivers behov. De typiske 
problemer som kan oppstå i denne forbindelse er blant annet forholdet til habilitetsregler, 
næringshemmeligheter, arbeidstakerens lojalitetsplikt, eller det forhold at bistillingen 
innvirker på mengde og kvalitet av arbeidet i hovedstillingen. 
 
Når en innenfor dette området ønsker å ha et aktivt styringsforhold er ikke hensikten å 
fastsette noe forbud mot bierverv, men det er viktig at det settes visse grenser for hvilke 
jobber den enkelte medarbeider kan påta seg utover det arbeidet medarbeidere har i 
helseforetak. Noe av hensikten med å sette fokus på bistillinger blir derfor å bevisstgjøre både 
den enkelte medarbeider og arbeidsgiver med hensyn til å bringe på det rene om det aktuelle 
arbeid eller oppdrag er forenlig med hovedarbeidet. 
 
Betegnelsen bistillinger benyttes i denne sammenheng om de tilfeller der en arbeidstaker 
utfører lønnet arbeid for en annen enn hovedarbeidsgiver, påtar seg andre typer enkeltoppdrag 
mot betaling eller driver privat ervervsvirksomhet, heretter kalt bistillinger som samlebegrep. 
 
 



 

 
Kommentarer 
 
Det rettslige utgangspunkt 
 
Det rettslige utgangspunkt er klart: Enhver arbeidstaker rår fritt over egen fritid, og kan 
benytte den til det vedkommende måtte finne for godt, også til supplerende bistillinger. Dette 
er et prinsipp som har lang tradisjon i norsk rett.  
 
Det finnes likevel skranker for denne friheten, og adgangen til å inneha slike bierverv er 
avhengig av at utførelsen av dette arbeidet ikke gir en uheldig innvirkning på utførelsen av 
den opprinnelige arbeidsavtalen.  
 
 
Eksempler på slike avveininger er: 
 

- vurdere hvorvidt det bistillingens påvirker den ansattes mulighet til å utføre sitt 
hovederverv på en fullt forsvarlig måte 

- vurdere hvorvidt bistillingen utføres i konkurranse med hovedarbeidsgivers 
virksomhet 

- vurdere bistillingen medfører habilitetsproblemer i utførelsen av hovedervervet som 
for eksempel ved henvisninger til privat spesialistpraksis 

 
Når de nærmere grensene skal trekkes, er det også viktig å hensynta at den enkelte 
medarbeider kan ha et rimelig behov for å kunne nytte sine evner så langt det er mulig, bl.a. til 
å skaffe seg inntekter i kraft av sin kompetanse. Det er også viktig å ha klart for seg at den 
enkelte medarbeiders supplerende bistillinger kan innebære andre fordeler. De 
samfunnsmessige interesser i at den enkeltes faglige kompetanse blir utnyttet så langt det er 
mulig, er således av betydning ved en slik sammensatt avveining. Det er også klart at den 
ansatte gjennom supplerende bistillinger kan øke sin kompetanse til nytte for hovedstillingen. 
 
 
Meldeplikten i helsepersonelloven § 19 
 
Helsepersonelloven § 19 pålegger helsepersonell en plikt til av eget tiltakt å gi arbeidsgiver 
opplysninger om supplerende arbeidsforhold/engasjementer mv. Bestemmelsen innebærer en 
ansvarliggjøring av helsepersonell med hensyn til å være oppmerksom og vurdere om det 
oppstår slike konflikter, og den bidrar til å bevisstgjøre både arbeidstaker og arbeidsgiver for å 
bringe på det rene om det supplerende arbeidsforhold/engasjementet er forenlig med 
hovedstillingen.  
 

Lov om helsepersonell (§ 19): 
 

Helsepersonell med autorisasjon eller lisens skal av eget initiativ gi 
arbeidsgiveren opplysninger om bierverv og engasjement, eierinteresser og 
lignende i annen virksomhet som vil kunne komme i konflikt med 
hovedarbeidsgivers interesser. 
 
 
 



 

 
 
 
 
Arbeidsgiver kan i tillegg kreve at helsepersonell med autorisasjon eller 
lisens gir opplysninger om all helsefaglig virksomhet som helsepersonellet 
utfører som selvstendig næringsdrivende, for andre arbeids- eller 
oppdragsgivere i Norge eller i utlandet, og om eierinteresser, 
samarbeidsforhold og lignende. 

 
Det understrekes at denne bestemmelsen kun gjelder for helsepersonell slik disse er definert i 
helsepersonelloven § 3. Øvrige medarbeidere i våre virksomheter er ikke underlagt en 
tilsvarende meldingsplikt. 
 
Denne type bestemmelser har ikke vært inntatt i tidligere lovgivning, men generelt har 
adgangen til bierverv vært begrenset gjennom kravet til forsvarlighet, lojalitetsplikt overfor 
arbeidsgiver samt reglene om inhabilitet. 
 
Bakgrunnen for bestemmelsen er blant annet at bierverv og eierinteresser kan svekke 
tillitsforholdet mellom pasienter og helsetjenesten ved at det kan oppstå tvil om at avgjørelser 
tas av hensyn til pasienten samt av hensynet til fornuftig forvaltning av offentlige midler. 

 
Meldeplikten for den ansatte gjelder de situasjoner hvor det kan foreligge en interessekonflikt, 
uavhengig av om det faktisk foreligger en aktuell interessekonflikt. For øvrig kan arbeidsgiver 
be om opplysninger om alle bierverv og engasjementer i annen helsefaglig virksomhet. 
 
Det følger av det som her er sagt at helsepersonelloven § 19 ikke hjemler noen rett for 
arbeidsgiver til å nekte helsepersonell å inneha supplerende arbeidsforhold/engasjementer. En 
slik generell hjemmel finnes heller ikke overfor andre medarbeidere. Det er likevel klart at 
helseforetakene må kunne forvente det samme fra sine medarbeidere som er vanlige i 
arbeidssituasjoner hos andre arbeidsgivere i samfunnet. I alle arbeidsforhold er man under 
arbeidsgivers styringsrett, og det er ikke noe ukjent fenomen i større virksomheter å ha klare 
regler for bistillinger.. 
 
Muligheten for å begrense bistillinger 
 
En mulighet å regulere medarbeidernes supplerende bistillinger på, er gjennom 
ansettelsesavtalene, da med de reservasjoner som blant annet følger av avtalerettslige 
sensurregler. Regulering gjennom ansettelsesavtalene er imidlertid kun aktuelt for nye 
arbeidsforhold. 
 
Dette betyr likevel ikke at det er fri adgang til å inneha bistillinger for de medarbeiderne hvor 
dette spørsmålet ikke er direkte regulert i arbeidsavtalen. Dette skyldes at slik regulering 
normalt må kunne anses som tolkingsmessig innebygget i den enkeltes tilsettingsvilkår. At det 
kan være tale om supplerende bistillinger som arbeidsgiver tidligere har tolerert, kan nok være 
av betydning ved tolkingen av arbeidsavtalen på dette punkt, men direkte avgjørende er det 
likevel ikke. 
 
 
 



 

Retningslinjer 
 
For det første er det klart at medarbeiderne ikke kan ta på seg bistillinger i en slik grad at det 
går utover hans/hennes ordinære arbeid. Tilsvarende skal ikke bierverv belaste egen  
 
 
virksomhets infrastruktur eller andre ressurser med mindre dette på forhånd er avtalt. At 
samlet arbeidstid overstiger grensene i arbeidsmiljøloven, er i denne forbindelse av 
underordnet betydning. 
 
For det andre kan det ikke aksepteres at medarbeidere går inn i bistillinger som står i et 
konkurranseforhold til egen virksomhet. Det er videre uakseptabelt dersom slike bierverv 
setter medarbeideren i en situasjon som kan skape tvil om vedkommendes integritet. En 
arbeidsavtale må anses bygget på en forutsetning om at arbeidstaker har en viss lojalitetsplikt 
overfor arbeidsgiver, og at han er underlagt alminnelige habilitetsregler.  
 
Det foreslås at helseforetakene fremmer forutsetninger for overordnede retningslinjer som 
skal medvirke til at foretakene har et aktivt styringsforhold til i hvilken grad egne 
medarbeidere i tillegg til hovedarbeidsforholdet har bistillinger.  
 

Det foreslås at følgende arbeidsprosess iverksettes: 
 
 Samtlige ansatte orienteres om foretakenes policy med anmodning om å gi 

informasjon om eksisterende bierverv og eierinteresser. 
 
 Vedlagte tekst inntas i alle nye ansettelseskontrakter og forutsetningene i vedlagte 

tekst legges til grunn så langt det er mulig for eksisterende ansettelsesforhold. 
 

 Gjennomgang og vurdering av eksisterende ordninger for å kartlegge saker som 
det er ønskelig å endre.  

 
 Dersom det foreligger inngåtte avtaler for bierverv som ikke er i tråd med 

overordende forutsetninger må disse søkes løst gjennom individuell behandling.   
 
Det foreslås videre at det legges opp til implementering av retningslinjene i foretakene og at 
alle medarbeidere orienteres om de overordnede retningslinjene. 
 
Det foreslås videre at foretakene foretar gjennomgang og vurdering av eksisterende ordninger 
for å kartlegge saker som det er ønskelig å endre.  Videre foreslås det at det ved alle nya 
ansettelser innarbeides en standard formulering som underbygger retningslinjene for utøvelse 
av supplerende arbeidsforhold/engasjementer/bistillinger.  Se vedlegg.   
 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Styret slutter seg til etablering av retningslinjer for ansattes bistillinger. 
2. Styret forutsetter at helseforetakene behandler saken tilsvarende og gjennomfører 

nødvendige tiltak. 
 



 

 
 
 

VEDLEGG 
til styresak 044/03 

 
Ansattes supplerende arbeidsforhold, 

engasjementer, bistillinger 
 

Forslag til standard formulering i ansettelseskontrakter 
 
Arbeidstakeren må ikke ta annet arbeid (supplerende arbeidsforhold/engasjementer/bistillinger) 
uten å informere arbeidsgiver i rimelig tid på forhånd. Biervervet må ikke påvirke den ansattes 
mulighet til å utføre hovedervervet på en fullt forsvarlig måte. 
 
Arbeidstakeren må ikke, uten skriftlig forhåndssamtykke fra arbeidsgiver, ta ansettelse i eller 
drive virksomhet som konkurrerer med helseforetak eller virksomhet eid av helseforetak, jf 
lov om helseforetak, eller utføre oppgaver og aktiviteter som gjør at det kan reises tvil om 
arbeidstakerens lojalitet eller habilitet. 
 
Arbeidstakeren må ikke ha eierskap eller styreverv i virksomhet som en konkurrerer med, 
eller har et forretningsmessig forhold til helseforetak eller virksomhet eid av helseforetak, jf 
lov om helseforetak, eller på annen måte delta i eller utføre oppgaver og aktiviteter, som gjør 
at det kan reises tvil om arbeidstakerens lojalitet eller habilitet. 
 

 
 
 
 

-o0o- 
 
 
 
 
 

 


	Bakgrunn
	Kommentarer


