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FORSLAG TIL VEDTAK  
  

Styret tar saka til orientering. 
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Oppsummering 
 

Alt Helsepersonell har sjølv ansvar for å skaffe seg naudsynt innsikt i relevant lovverk for dei 

tenestene dei yter. 

 

Helseføretaka har nødvendige verktøy og opplæringsprogram for å gje medarbeidarar opplæring i 

pasient- og brukarrettigheiter, men dette må bli sett i system.  

Per i dag er det berre Helse Bergen som har ei systematisk tilnærming til dette. Dei andre 

helseføretaka i Helse Vest manglar systematisk tilnærming når det gjeld opplæring av helsepersonell i 

pasient- og brukarrettigheiter.    

Fakta  
 

Styret bad i sak 066/18; Eventuelt, om ei tilbakemelding på kva opplæring medarbeidarar i 

helseføretaka får i pasient- og brukarrettigheiter. 

Føremålet med lov om pasient og brukarrettigheiter er å bidra til å sikre innbyggarane lik tilgang på 

tenester av god kvalitet, gjennom rettigheiter overfor helse- og omsorgstenestene. Lova skal også 

bidra til å fremje tilliten mellom pasient og tenesteytar. Lova skal ein sjå i samanheng med andre lover 

som gjeld for helse- og omsorgstenestene, mellom anna lov om helsepersonell, 

spesialisthelsetenestelova, helse- og omsorgstenestelova og lov om psykisk helsevern. Ein føreset at 

helsepersonell generelt har skaffa seg innsikt i lovverk som er relevant for dei tenestene 

helsepersonellet utfører.  

Lov om Pasient og brukarrettigheiter er relevant for alt helsepersonell, men det vil være skilnadar på i 

kva omfang ulike personellgrupper må ha innsikt i denne lova, for å kunne utføre sine tenester i tråd 

med lovverket. Til dømes vil personell som vurderer tilvisingar og gjer vedtak om rett til nødvendig 

helsehjelp, ha svært god kjennskap til denne lova. 

Kommentarar 
 

Dei fire helseføretaka i regionen har ulik tilnærming til det å sikre at eige helsepersonell har innsikt i 

lov om Pasient og brukarrettigheiter.  

Helse Vest RHF har utforma eit kurs for helsesekretærar der pasient- og brukarrettigheiter inngår som 

tema. Kurset er på fire modular, og Helse Stavanger HF blir det første føretaket som gjennomfører 

kurset. Det vil bli lagt fram forslag for direktørmøtet om å gjere kurset obligatorisk for alle 

helsesekretærar i føretaka. 

Helse Bergen HF har systematiske tiltak for å sikre at personellet får kjennskap til lovverket, medan 

dei tre andre lokale føretaka i nokon grad sikrar at det er tilgjengelige kunnskapskjelder for 

helsepersonell som på eige initiativ vil setje seg inn i lovverket. 

Helse Bergen har sett i verk systematiske tiltak. Føretaket har lagt ut ei rekke dokumenter i sitt 

elektroniske kvalitetssystem (EK) som gjer greie for pasient- og brukarrettigheiter, eller som viser til 

regelverk og korleis regelverket blir praktisert. I tillegg har føretaket relevante klasseromskurs, kurs i 

Læringsportalen og krav gjennom Kompetanseportalen. 



 
 

      

3 
 

Frå og med 2007 har Helse Bergen HF (HBG) i si leiaropplæring for alle nye leiarar gjennomført 

dagskurs med helselovene som tema. Kurset blir gjennomført to gongar kvart år. Leiarkurset »Etikk og 

prioritering» som også vedkjem den aktuelle lova blir gjennomført regelmessig kvart år. 

Helse Bergen har også regelmessig undervisning om helselovene på førespurnad frå ulike einingar i 

føretaket, der lov om pasient- og brukarrettigheiter inngår som tema. I tillegg skal alle ny tilsette legar 

gjennomføre e-læringskurs om prioritering i spesialisthelsetenestene. 

Helse Bergen HF og dei andre føretaka har i fellesskap gjennom Helse Vest IKT tilgang til 

Læringsportalen og Kompetanseportalen. Personell som søker innsikt i lov pasient- og 

brukarrettigheiter vil finne relevant informasjon i Læringsportalen, og kan dokumentere eigen 

kompetanse om lovverket i Kompetanseportalen: 

Læringsportalen: 

- Kurset ‘Pasientrettighetslovens paragraf 4 a’ 

- Kurset ‘Prioritering i spesialisthelsetjenesten’ (det obligatoriske kurset for nye legar) 

- Kurset ‘Opplæring for brukerrepresentanter på systemnivå’ (Ferdig hausten 2019) 

- Kurset ‘Brukermedvirkning i helseforskning’ (Ikkje kjent dato for ferdigstilling) 

Kompetanseportalen: 

- Gjennomført kurs ‘Pasientrettighetslovens paragraf 4a’ er eit sentralt kompetansekrav 

- Gjennomført kurs ‘Prioriteringer i spesialisthelsetjenesten’ er eit sentralt kompetansekrav 

- Gjennomført kurs ‘Helsepersonell-Barn som pårørende’ er eit sentralt kompetansekrav for 

personell som yter tenester til alle som har born som pårørande 

- Gjennomført kurs ‘Helsepersonell; Avdekke omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep mot barn 

og unge’ er eit sentralt kompetansekrav for personell som yter tenester til barn og unge 

- Gjennomført kurs ‘Rettigheter og plikter (KFF) pasientrettighetsloven, helsepersonelloven og 

etiske retningslinjer’ er eit sentralt kompetansekrav for nytilsette merkantile i Helse Bergen. 

o Nyleg tilsett merkantil vil få tildelt kompetanseplan med obligatorisk opplæring som 

skal bli gjennomført 

Alle fire helseføretak oppmodar sine tilsette om å dokumentere eigen kompetanse om lov om pasient- 

og brukarrettigheiter i Kompetanseportalen. 

Konklusjon  
 

Alt Helsepersonell har sjølv ansvar for å skaffe seg naudsynt innsikt i relevant lovverk for dei 

tenestene dei yter.  

 

Helse Bergen HF har ei systematisk og aktiv tilnærming til det å sikre at helsepersonellet har naudsynt 

kjennskap til lov om pasient- og brukarrettigheiter. Dei  tre andre helseføretaka har i nokon grad 

organisert tilgang til kunnskapskjelder om lov om pasient- og brukarrettigheiter.  

 

Helse Vest RHF vil gjennom styringsdokumentet for 2020 sikre at dei fire helseføretaka samarbeider 

om ei harmonisering i retning av den ordninga Helse Bergen HF har etablert. 
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