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Rettssikkerhet og ressursbruk
i sosialomsorg
og helsevern

Av professor dr. jur. JAN FRIDTHJOF BERNT, Norge

1. Innledning. Rettssikkerhetsidealer i konflikt med omsorgs- og be-
handlingsideologi?

Behovet for styrking av rettssikkerheten i forvaltningen kom meget raskt på
dagsordenen i den politiske og juridiske diskusjon i de nordiske land etter
krigen.1 Det som i første rekke var utgangspunktet for denne debatten, var den
voldsomme vekst i den klassiske myndighetsutøving - påbud, forbud m.m. -
som hadde funnet sted i krigsårene. Man hadde erfaringene fra okkupasjons-
styret i Danmark og Norge som en dyster dokumentasjon av hva ukontrollert
byråkratisk maktutøving kan utvikle seg til, og samtidig en økende erkjennelse
av at utviklingen av flere grunner måtte ventes å gå i retning av et samfunn
med vide og inngripende fullmakter for forvaltningen i forhold til borgerne.

Som Andenæs uttrykte det i sitt referatinnlegg til det 19. nordiske jurist-
møte:

«Vår tids sosiale velferdsstat setter seg mer ærgjerrige mål for statsadministrasjonen
[enn den liberale rettsstat]. Ved aktiv omsorg vil den legge til rette grunnlaget for et
menneskeverdig liv for alle, også for dem som ville være ute av stand til å hevde seg i
det liberalistiske samfunn. Til gjengjeld er velferdsstaten også nødt til å gripe inn i
borgernes frihet på en helt annen måte enn tidligere ...»2

Den sosiale velferdsstat forutsetter mao. at en rekke avgjørelser vedrørende
enkeltpersoners individuelle rettsforhold treffes av offentlig ansatte tjeneste -

1 Se her særlig Herlitz: Förvaltningsförfarandet. Förberedande utredning angående
regulering av förfarandet hos förvaltningsmyndigheter i ärenden rörande enskild rätt og
därmed sammenhängande frågor (SOU 1946:69), Johs. Andenæs: Domstolene og
administrasjonen (Rt. 1947 s. 193 flg.), Johs. Andenæs: Garantier for rettssikkerheten
ved administrative avgjørelser (Forhandlingarna å det nittonde nordiska juristmøtet,
bilag VI, Sth. 1952), og referatet fra debatten med utgangspunkt i sistnevnte (I.e. s.
218-91). Jfr. også Ross: Hvorfor Demokrati (Kbh. 1946) s. 333-34 om krav om
offentlighet.

2 Andenæs, Garantier for rettssikkerheten ved administrative avgjørelser, s. 8.
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menn, eller av offentlige organer ellers. Den forutsetter også til dels meget
vide fullmakter for forvaltningen til å treffe slike enkeltavgjørelser etter beste
skjønn.

I denne situasjon vil domstolskontroll som går på de enkelte avgjørelsers
materielle riktighet ofte være utilstrekkelig eller umulig, og borgernes rettssik-
kerhet må søkes ivaretatt på andre måter. De virkemidler man i første rekke
har grepet til her, er forskjellige typer prosessuelle rettssikkerhetsgarantier;
krav til den måten vedtak kommer i stand på og grunnlaget for det, og regler
om overprøving - klagebehandling - innenfor forvaltningsapparatet selv. I
tillegg har man på enkelte saksområder gitt domstolene kompetanse til å gå
utenfor rammen for en tradisjonell rettslig overprøving og prøve alle sider av
forvaltningens avgjørelse, slik det i norsk rett er gjort for saker om tvangsmes-
sig behandling eller pleie,3 hvor det er fastsatt at retten prøver alle sider av
saken.4

Rettssikkerhetsdiskusjonen, og det reformarbeid som fulgte i dennes kjøl-
vann, tok utgangspunkt i situasjonen til den borger som må finne seg i at
forvaltningen griper inn i hans handlefrihet for å ivareta enten hensynet til
andre borgere eller bredere fellesskapsinteresser. I forlengelsen av dette
fokuserte man også på forvaltningens fordeling av «kunstige ressurser»;
konsesjoner, tillåtelser, fritak o.l. som i virkeligheten er dispensasjoner fra
generelle inngrep i form av forbud, påbud, beskatning m.m.5

Vesentlig mindre påaktet var lenge de rettssikkerhetsproblemer som springer
direkte ut av det forhold at det offentlige påtar seg et stadig mer omfattende
ansvar for borgernes sosiale og helsemessige velferd. Og da spørsmålet om
rettssikkerhetsgarantier for pasienter og klienter ved fordelingen av økonomisk
bistand og forskjellige typer tjenester og tilbud ble reist, viste det seg at det var
til dels vanskelig å få gjennomslag for tradisjonelle juridiske synspunkter på
dette.6

3 Se Tvistemålsloven (1. 13/8 1915 nr. 6) § 474, jfr. Sunnhetsloven (1. 16/5 1860) §
7.2. ledd, Tuberkuloseloven (1. 8/5 1900) § 6,2. ledd, Edruskapsvernloven (1. 26/2
1932) § 9, Kjønnssykdomsloven (1. 12/12 1947 nr. 4) § 15, Lov 19/12 1952 om vern
mot smittsom sykdom fra utlandet m.v. §7,2. ledd, Barnevernsloven (1. 17/7 1953 nr.
14) § 53, og Lov 28/4 1961 om psykisk helsevern, § 9a.

4 Tvistemålsloven § 482.
5 Jfr. E. Smith: «Om fordeling av økonomiske ressurser i forvaltningsretten» (i E.

Smith: Forvaltningsrett og blandingsadministrasjon, Oslo 1979, s. 104 flg., opprinnelig
i JV bind Xm, 1978 s. 115 flg.) s. 104.

6 Dette har for øvrig til dels vært et problem også utenfor helse- og sosialsektoren, se
her særlig Boe: Distriktenes utbvggingsfond (Oslo 1979) og E. Smith, op. eit.
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Dette var i og for seg ikke så overraskende. Det er flere forhold som gjør
det problematisk å innpasse enkelte av de avgjørelsestyper vi her har å gjøre
med, i det mønster for avgjørelsesprosess og etterprøvbarhet som de juridiske
rettssikkerhetsidealer forutsetter. Samtidig er det likevel litt påfallende at de
saksområder hvor det har vært vanskeligst å få innpass for disse idealer, er de
hvor andre profesjoner, og da i første rekke medisinerne, spiller en fremtre-
dende rolle som premissleverandører og beslutningstagere. Et nærliggende
spørsmål er da; hvorfor er det på akkurat disse saksområder særlig vanskelig å
få gjennomslag for tanken om prosessuelle rettssikkerhetsgarantier til vern for
enkeltmennesker som står i et mer eller mindre sterkt avhengighetsforhold til
beslutninger truffet av offentlige organer eller tjenestemenn? Står vi her
overfor avgjørelser som rent innholdsmessig er av en slik karakter at de må
holdes utenfor det mønster som ellers er bygget opp for å sikre borgernes
rettssikkerhet, eller er det ganske enkelt et utslag av at enkelte profesjoner, og
da særlig medisinerne, kjemper for å bevare kontrollen over beslutninger som
de anser som sentrale for sitt faglige hegemoni? Eller sagt på en annen måte;
står vi her overfor en saklig begrunnet motstand mot de juridiske rettssikker-
hetsidealers fremmarsj, eller er dette et utslag av en konflikt mellom to ganske
ulike oppfatninger av helse- og sosialvesenets forhold til sine klienter?

2. Diskusjonen om rekkevidden av Forvaltningslovens saksbehandlings-
regler

I Norge er muligheten og ønskeligheten av prosessuelle rettssikkerhetsga-
rantier i helse- og sosialforvaltningen i første rekke blitt diskutert som et
spørsmål om rekkevidden av Forvaltningslovens regler om saksbehandlingen
ved enkeltvedtak. Jeg tror vi kan lære mye om de problemer vi her står overfor
ved å se litt på diskusjonen omkring dette spørsmål før og etter denne lovens
vedtagelse.

Første trinn i arbeidet med utarbeidelsen av Forvaltningsloven var en fyldig
innstilling fra den såkalte Forvaltningskomitéen.7 Her kom spørsmålet om
lovens rekkevidde meget raskt i fokus.

Komitéen var gitt et mandat som tok utgangspunkt i det klassiske forvalt-
ningsrettslige begrep «utøvelse av offentlig myndighet»,8 noe som kunne tilsi

7 Innstilling fra Komitéen til å utrede spørsmålet om mer betryggende former for den
offentlige forvaltning. (Forvaltningskomitéen), Kragerø 1958.

8 Justisdepartementets foredrag til den kgl.res. om oppnevning av komitéen, gjengitt
I.e. S.2.
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et relativt snevert anvendelsesområde for eventuelle reformforslag. Den valgte
imidlertid å tolke dette begrepet, og dermed sitt mandat, på en måte som ga
den et vidt spillerom mht. hvordan den ville trekke rammen for sitt utrednings-
arbeid. Når man skulle

«klarlegge om forvaltningens saksbehandling var betryggende i de saker hvor
forvaltningen utøver myndighet som har direkte betydning for den enkelte borgers rett
eller plikt»,

ville dette riktignok «i første rekke» gjelde de klassiske inngrepssituasjoner,
altså slik myndighetsutøving som krever hjemmel i lov. Men komitéen ville
ikke begrense seg til dette:

«I enkelte tilfelle har myndighetsutøvelsen ikke direkte eller uttrykkelig lovhjemmel,
men vedtaket innebærer likevel en utøvelse av offentlig myndighet, som er bestemmen-
de for den enkelte borgers rett. Dette gjelder således når offentlige myndigheter
bevilger penger, treffer vedtak om stønad, om offentlige ytelser, fordeler eller andre
offentlige goder som på de enkelte forvaltningsområder er stilt til disposisjon for
bestemte formål».9

Komitéen synes likevel allerede på dette punkt å ha vært litt usikker mht.
hvor langt den ville gå når det gjaldt å trekke konsekvensene av dette vide
utgangspunkt. Dette avspeiles allerede i en note hvor man gir eksempler på
vedtak som anses å falle innenfor begrepet «myndighetsutøvelse» i denne vide
forstand.10 Her nevnes bare forskjellige former for økonomiske overføringer;
bevilling til fri saksførsel, bidrag fra Utbyggingsfondet for Nord-Norge, og
stønad fra særlige kommunale pensjonsordninger, f. eks. alderspensjon, uføre-
pensjon og morspensjon. Avgjørelser om rett til medisinsk behandling, og om
innleggelse, opptak eller utskrivning fra sosial- og helseinstitusjoner, omtales
ikke. Like nedenfor nevnes tvert i mot «yteIse av tjenester i forbindelse med
undervisning, forskning og helsevern» nærmest som en del av «offentlig
forretningsvirksomhet», som anses å falle utenfor komitéens mandat.11

Leser man videre, synes det likevel som om komitéen mener at dens forslag
til saksbehandlingsregler skal komme til anvendelse i betydelig utstrekning
også her. Komitéen fremholder at dens forslag og konklusjoner gjelder også på
dette saksområde, i den utstrekning et offentlig organ «er tillagt myndighet til

9 Forvaltningskomitéens innstilling, s. 3.
10 Ibid., note 1.
11 Ibid. På visse punkter utvidet man imidlertid rammen, slik at også forretnings-

virksomhet og dermed slike tjenester, fait innenfor de fremsatte forslag til lovbestem-
melser. Dette gjaldt i første rekke reglene om inhabilitet og alminnelig offentlighet. Se
I.e. S.4.
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å treffe avgjørelser som griper inn i den enkeltes rettsstilling».12 Og bak dette
inngrepskriteriet synes fortsatt å skjule seg den vide forståelse av «utøvelse av
offentlig myndighet» som komitéen har knesatt foran. Som eksempler på
avgjørelser som faller innenfor denne rammen, nevnes nemlig

«[ajvgjørelser om å oppta eller utvise en elev, bestemme fordelingen av midler til
forskning, foreta vaksinasjon eller sterilisering eller tillate innleggelse på offentlige
sykehus.»13

Disse synspunktene utdypes i kommentarene til den aktuelle begrepsavgren-
sende bestemmelse i komitéens lovutkast. Man vender her tilbake til sam-
menstillingen av offentlig forretningsdrift og tjenesteytelser. Det fremholdes at
på disse områder handler stat og kommune ofte «privatrettslig», og «stiller seg
ved siden av og på linje med de enkelte borgere eller private rettssubjekt».
Særlig påpekes at

«[s] tätens og kommunenes virksomhet forfølger da andre formål enn når stat og
kommune handler og utøver myndighet som offentligrettslig rettssubjekt».14

Samtidig understrekes imidlertid at offentligrettslige hensyn vil kunne
komme sterkt i forgrunnen i «mange grenseområder», og at man i en rekke
offentlige virksomheter kan sondre mellom en rent forretningsmessig side av
virksomheten, som innkjøp av varer og forsyninger, utvikling og vedlikehold
m.m., og den side av virksomheten som består i de tjenester som stilles til
disposisjon for almenheten - f. eks. elektrisk kraft, rett til telefon, adgang til
skole, legehjelp, sykehusplass m.m. Dette er likevel ikke tilstrekkelig til at de
aktuelle avgjørelser bringes inn under reglene for saksbehandling ved myndig-
hetsutø velse:

«Så lenge det her ikke dreier seg om rettigheter som har hjemmel i lov eller er av
offentligrettslig innhold, men om saker som må bedømmes på kontraktsmessig grunn-
lag (man kjøper strøm, man inngår kontrakt om bruk av telefon etc), vil lovens regler
om saksbehandlingen ... ikke gjelde.»15

Behovet for rettssikkerhetsgarantier på saksområder som faller utenfor
denne rammen, överlåter komitéen til Regjeringen å ivareta, ved hjelp av en

12L.C. s. 4.
13 Ibid.
14 L.c. s. 432.
15 Ibid.
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fullmakt til å bestemme at lovens regler om enkeltvedtak skal gjelde også for
saker som ikke er vedtak i lovens forstand.16

Lest i sammenheng er den mest nærliggende forståelse av Forvaltningsko-
mitéens uttalelser at man tenkte seg at en rekke avgjørelser innen helse- og
sosialomsorgen skulle falle inn under det system av prosessuell rettssikkerhet
som ble etablert ved Forvaltningsloven. Som vi har sett, nevnes økonomiske
ytelser eksplisitt som eksempler på slik «offentlig myndighetsutøvelse» som
komitéen tar sikte på å regulere, og likeledes avgjørelser om vaksinasjon,
sterilisering og å «tillate innleggelse på offentlig sykehus».

Når det gjelder denne siste typen avgjørelser, vedrørende tjenesteytelser, er
riktignok bildet mer sammensatt. Her har vi for det første en uttalelse om at
«ytelse av tjenester i forbindelse med undervisning, forskning og helsevesen»
skal ses på linje med offentlig forretningsvirksomhet, og dermed faller utenfor
komitéens primære interessefelt, og dernest en fremheving av kriteriet «hjem-
mel i lov eller ... av offentligrettslig innhold» som avgjørende for grensedrag-
ningen ved tjenesteytelser. De eksempler som nevnes på saker som etter dette
«må bedømmes på kontraktsmessig grunnlag», ligger imidlertid langt til side
for helse- og sosialsektoren; «man kjøper strøm, man inngår kontrakt om bruk
av telefon etc.»17

En antydning om en avgrensning mot tjenesteytelser i helsevesenet kan man
også lese inn i den foran siterte oppramsing av ytelser innen helsesektoren som
faller innenfor denne rammen. Det snakkes her om ytelser som vaksinasjon og
sterilisering, som til dels har vært tvungne, om «tillåtelse til» innleggelse på
offentlig sykehus, noe som jo lett leder tanken hen på tillåtelse til tvungen
innleggelse. Men også dette må sies å være et noe spinkelt grunnlag for å
avgrense lovutkastets rekkevidde til de situasjoner hvor tvang er inne i bildet.

Slik er imidlertid forarbeidene og loven blitt oppfattet i forvaltningen.
Justisdepartementets lovavdeling har således lagt til grunn at avgjørelser om
opptak i og utskrivning fra vanlige sykehus ikke regnes som enkeltvedtak etter
Forvaltningsloven.18 Dette er da i tråd med det generelle hovedsynspunkt at
helsetjenesten faller utenfor rammen av den offentlige virksomhet som det er
naturlig å trekke inn under de generelle forvaltningsrettslige rettssikkerhetsga-
rantier:

16 Se nå Forvaltningslovens § 5,1. ledd, 3. pktm., jfr. § 2, a) og b).
17 Denne eksemplifikasjonen er klippet ut av sitatet i drøftelsen av spørsmålet i

St.meld. nr. 32, 1976-77, Rettssikkerhet i sosial- og helseinstitusjoner, s. 61-62.
18 Se St.meld. nr. 32, s. 62.
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«Det meste som skjer er det ikke naturlig å karakterisere som forvaltning; det er
service, tjenesteyteiser i form av veiledning, undersøkelse, behandling, foreskrivning
av medisin, instruks om forholdsregler og i blant henvisning til spesialist og innleggelse
på sykehus.»19

Når det gjelder andre institusjoner innen sosial- og helsevesenet, er bildet

mer sammensatt. Avgjørelser vedrørende opptak i spesialskoler og om opptak i

eller utskrivning fra institusjoner innen helsevesenet for psykisk utviklings-

hemmede, er blitt ansett som enkeltvedtak,20 mens situasjonen er mer uklar

for barnehjem, aldershjem, sykehjem, institusjoner for funksjonshemmede

m.m.21

Denne begrensning av rekkevidden av Forvaltningslovens saksbehandlings-

regler er stort sett blitt akseptert,22 men det har også reist seg kritiske røster

mot denne restriktive tolkingspraksis.23 I stortingsmeldingen om rettssikker-

het i sosial- og helseinstitusjoner gir da også Justisdepartementet uttrykk for at

man finner den sondring som er trukket og de kriterier denne er basert på,

problematisk:

«Ut fra dagens sosialpolitiske syn er det ikke tvilsomt at befolkningen bør kunne
stole på at de vil få forsvarlig behandling ved sykdom, handicap o.L, og at dette
primært er det offentliges ansvar og oppgave. Kontraktsrettslige betraktninger er sjelden
særlig treffende, blant annet fordi klienten seiv sjelden har noe reelt valg».24

19 Ot.prp. nr. 36, 1980-81, Helsetjenester og sosialtenester i kommunene, s. 125.
20 Itlg. St.meld. nr. 32, s. 62.
21 Eckhoff, Forvaltningsrett (2. utg., 1982), s. 467, hevder at i praksis er avgjørelser

om hvem som skal få plass på slike institusjoner stort sett ikke blitt ansett som
enkeltvedtak. Molven finner derimot at det her ikke er utviklet noen forvaltningsprak-
sis, men at mye taler for å se slike avgjørelser som myndighetsutøvelse, (Forvaltnings-
rett, i K. Andenæs og L. O. Olsen: Sosialrett, Oslo 1983, s. 69 flg., s. 107).

22 Frihagen, Forvaltningsrett II (4. utg., Bergen 1977, s. 68), nøyer seg med å
gjengi fra en brosjyre utgitt av Lønns- og prisdepartementet, hvor det med bred penn
hevdes at det ikke regnes som enkeltvedtak når avgjørelsen treffes «som ... ledd i den
servicevirksomhet som drives av f. eks. sykehus, forskningsinstitusjoner ...». Eckhoff
og Ingeborg Wilberg legger avgjørende vekt på de foran siterte uttalelser fra Forvalt-
ningskomitéen om legehjelp og sykehusplass som tjenesteytelse som anses på linje med
forretningsvirksomhet, (Eckhoff og Wilberg: Juridiske aspekter, i Norges Handikapfor-
bunds Institusjonsgruppe: Innstilling om langtidsinstitusjoner for fysisk funksjonshem-
mede, Oslo 1975, s. 45 flg., s. 51.

23 Se særlig E. Smith, Om fordeling av økonomiske goder i forvaltningsretten, s.
111-12 og T. Andersen: Retten til behandling i psykiatrien (Bergen 1983), s. 239-47.
Eckhoff/Wilberg op.cit. argumenterer for at reglene om enkeltvedtak må gjelde
avgjørelser vedrørende slike institusjoner «som kan sies å angå enkeltpersoners rett til å
nyte godt av offentlige ressurser», og da først og fremst opptak og oppsigelse (s. 51). I
Eckhoff, Forvaltningsrett nevnes dette synspunktet bare de lege ferenda (s. 467).

24 St.meld. nr. 32, s. 62.
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Slik situasjonen er i dag, er det imidlertid problematisk å argumentere de
lege lata for et mer omfattende enkeltvedtaksbegrep enn det som har vunnet
hevd i forvaltningspraksis. Vi kan vel også si at det forhold at Regjeringen har
fått fullmakt i selve loven til å flytte grensene for hva som skal anses som et
enkeltvedtak, er et ganske sterkt tilleggsargument for å legge avgjørende vekt
på hevdvunnen oppfatning og praksis her. Som det også fremgår av forarbei-
dene,25 er meningen klart nok at man fra et relativt forsiktig utgangspunkt
skal kunne utvide kretsen av avgjørelser som går inn under saksbehandlings-
reglene, ikke ad juridisk vei ved omlegging av tolkingspraksis, men admini-
strativt, ved Kgl. res. Spørsmålet om en slik utvidelse på helse- og sosialvese-
nets område er vel fortsatt under vurdering i forvaltningen.26

3. Prosessuelle rettssikkerhetsgarantier i særlovgivningen

a. Innledning
Nå er det selvsagt begrenset hva man kan slutte om rettssikkerheten i sosial-

og helsevesenet ut fra en slik diskusjon om rekkevidden av generelle saksbe-
handlingsregler. Regler i særlovgivningen kan sette skranker for anvendelsen
av generelle regler som i utgangspunktet dekker vedkommende type avgjørel-
ser, og de kan etablere selvstendige prosessuelle rettssikkerhetsgarantier, eller
henvise til Forvaltningslovens regler slik at disse kommer til anvendelse også
på saker som ikke gjelder enkeltvedtak. Begge deler forekommer i lovverket,
men da slik at begrensningene og særordninger som setter Forvaltningslovens
regler til side, nokså klart er dominerende sammenlignet med særregler som
går andre veien og innfører strengere saksbehandlingsregler for avgjørelser
som ikke er enkeltvedtak. Vi skal se litt nærmere på noen saksområder hvor
dette spørsmålet har vært i fokus, og de synspunkter og hensyn som har vært
trukket fram i denne forbindelse.

b. Tvangsmessige inngrep
Ved tvangsmessige inngrep har man i stor utstrekning bygget på det syn at

Forvaltningslovens saksbehandlingsregler må anses som minimumsgarantier

25 Se særlig Forvaltningskomitéens innstilling s. 432: «Man har funnet det riktig å
gå forsiktig fram her ... Men komitéen er fullt oppmerksom på at det finnes
saksområder hvor behovet for rettssikkerhetsgarantier er sterkt til stede».

26 Jfr. St.meld. nr. 32, s. 63, hvor det gis uttrykk for at man bør få en avklaring av
dette for de enkelte institusjonstyper, men at det foreløpig (høsten 1976) er for tidlig å
fremme noe konkret forslag.
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som ikke bør kunne fravikes, og at det i første rekke er spørsmål om å

supplere disse slik at rettssikkerheten blir særlig stor ved de til dels meget

vidtrekkende inngrep det er tale om. Inngrep etter Barnevernsloven og Edru-

skapsvernloven går således inn under Forvaltningslovens regler, og kan dess-

uten innbringes for domstolene etter de særskilte reglene i Tvml. kap. 33.2 7

Etter disse skal slike saker avgjøres særlig raskt (§ 478), og eventuell anke går

direkte til Høyesterett (§ 485). Staten bærer dessuten normalt alle omkost-

ninger ved saken (§ 483). Særlig viktig rent prinsipielt fra en rettssikkerhets-

messig synsvinkel er ellers at domstolene her prøver alle sider av saken (§

482).

Også avgjørelser om tvangsmessig inngrep etter Lov om psykisk helsevern

kan bringes inn for domstolene etter regiene i kap. 33 (§ 9a).28 Her er det

dessuten etablert egne klage- og kontrollorgan, kontrollkommisjonene, som

skal ivareta et bredt spektrum av rettssikkerhets- og velferdsinteresser.

Vi har likevel i de senere år fått en rekke vitnesbyrd om at rettssikkerheten

til tross for dette langt fra har vært tilfredsstillende ved alle disse institusjone-

ne. Årsakene til dette er nok mange, men det er nærliggende å se problemene i

sammenheng med den grunnholdning som kom til uttrykk og fikk gjennomslag

i forbindelse med drøftelsen av om Forvaltningslovens regler om saksbehand-

ling skulle gjelde for slike saker. Lovens ordning ble her at man unntok hele

førsteinstansbehandlingen av saker om undersøkelse, innleggelse og utskriv-

ning ikke bare fra bestemmelsene om saksbehandlingen ved enkeltvedtak i

Fvl. kap. IV-VI, men også fra de alminnelige regler i lovens kap. III, om

veiledningsplikt for forvaltningen og rett for parten til å bruke fullmektig.

De grunner som blir gitt for dette, avspeiler noe man nærmest må kalle en

kulturkollisjon mellom jurister og medisinere, hvor de siste trakk det lengste

strå ved denne korsvei. Justisdepartementet opplyser at forslaget om unntak er

fremmet «[e]tter konferanse med Sosialdepartementet», og begrunner det slik:

«Mellom lege og pasient bør det så langt råd er søkes etablert et tillits- og
samarbeidsforhold etter det mønster man bruker ved andre svkehus, og dette er et tillits-

27 Når det gjelder inngrep etter Edruskapsvernloven, anses retten til å bringe
avgjørelsen inn for domstolene å tre i stedet for klagerett etter Fvl. Se Ot.prp. nr. 27,
1968-69, s. 71 hvor dette er forutsatt.

28 En kritisk analyse av reglene om dette og domstolenes praksis er gitt i 0.
Rasmussen: Tvistemålslovens kapittel 33 som rettssikkerhetsgaranti i det psykiske
helsevern, Institutt for offentlig retts skriftserie 1978:4, Bergen. Et sammendrag av
enkelte hovedsysnpunkter her er gitt i Rasmussen: Domstolkontroll med tvangsinnleg-
gelser, Lov og rett 1980, s. 465 flg.
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og samarbeidsforhold som må bygges opp over et lengre tidsrom. Det ville utvilsomt
kunne virke uheldig - og neppe innebære noen fordeler av betydning - om man på dette
trinn i saken skulle legge opp til en prosedyre av saken etter forvaltningslovens regler

» 2 9

Jeg minner om det som er sagt foran om Forvaltningslovens anvendelse på
saker om frivillig innleggelse eller utskrivning fra helseinstitusjon, hvor det
altså er lagt til grunn at Forvaltningslovens regler om enkeltvedtak ikke
kommer til anvendelse. Den avgjørelse som omtales ovenfor, hvor det hevdes
å være behov for et særlig unntak, vil mao. gjelde bruk av tvang. Vi står mao.
i praksis overfor et spørsmål om tvangsinnleggelse eller tvangsmessig tilbake-
holdelse i en psykiatrisk institusjon. Her vil man altså søke å etablere eller
beskytte et tillits- og samarbeidsforhold ved å nekte en pasient som ber om
det, grunnleggende prosessuelle rettigheter som dokumentinnsyn, krav på
begrunnelse, og rett til å uttale seg før vedtak treffes. Det virker en smule
fremmed å se avslag på anmodning om slike rettigheter som et tillitsskapende
virkemiddel. Den dominerende målsettingen synes snarere å være total under-
kastelse fra pasientens side.

Mindre oppsiktsvekkende er heller ikke begrunnelsen for å unnta slike saker
fra Forvaltningslovens kapittel III. Det viser seg at her er det lovens § 12 om
rett til å la seg bistå av advokat eller fullmektig som oppleve s som problema-
tisk. Departementet opplyser at unntak er gjort

«for å markere at det er vanskelig å finne en naturlig rolle for fullmektiger i disse
saker - noen ganger vil han ha en naturlig funksjon, men andre ganger ikke. Det må
være tilstrekkelig til betryggelse for parten at han alltid kan bruke fullmektig ved sakens
behandling i kontrollkommisjonen og at det ellers vil kunne tillätes en fullmektig å
opptre i saken.»30

Det er mao. tilstrekkelig som rettssikkerhetsgaranti for den som er i ferd
med å bli innlagt eller holdes tilbake på en psykiatrisk institusjon mot sin vilje,
at han kan få benytte advokathjelp om innleggende overlege synes det er
«naturlig». Jeg skulle gjerne sett opplyst hvor ofte en lege som er i ferd med å
tvangsinnlegge en pasient, eller å avslå en anmodning om utskrivning, synes
det er «naturlig» å la pasienten trekke en advokat inn i bildet.

c. Rett til yteIser og tjenester
Som nevnt foran har det foreløpig ikke funnet sted noen oppfølging av de

29Ot.prp. nr. 27, s. 105.
30 Ibid.
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signaler som ble gitt i St.meld. nr. 32 om avklaring av og opprydding i
spørsmålet om anvendelsen av Forvaltningslovens regler om saksbehandling
ved enkeltvedtak på tjenesteyteiser i sosial- og helseomsorgen.

Når det gjelder økonomiske ytelser, er lovens forutsetninger om prosessuelle
rettssikkerhetsgarantier oppfylt fullt ut ved saker om ytelser etter Folketrygd-
loven.31 Og også for den andre hovedgruppe økonomisk bistand, bidrag etter
Sosialomsorgsloven32 gjelder Forvaltningslovens regler om saksbehandling
ved enkeltvedtak i utgangspunktet fullt ut.

For den andre av disse to ytelser inneholder imidlertid loven en bestemmelse
som innskrenker kompetansen til klageinstansen - fylkesmannen. Han kan
bare omgjøre Sosialstyrets vedtak hvis

«vedtaket finnes å være i strid med loven eller forskrifter gitt med hjemmel i den
eller bygger på en skjønnsmessig vurdering som er åpenbart urimelig».33

Dette er en begrensning som har redusert verdien av klageretten vesentlig.
De fleste fylkesmenn har oppfattet dette som en ganske drastisk beskjæring av
sin kompetanse, og da særlig som et signal om at kommunene må ha et ikke
ubetydelig spillerom mht. å tilpasse nivået og omfanget av bistand etter de
økonomiske rammebetingelser som til en hver tid foreligger.34

Forhistorien til denne bestemmelsen er interessant, og bidrar til å kaste lys
over en annen faktor som virker som en bremse for bestrebelsene på å styrke
borgernes rettssikkerhet - uviljen mot å skape ordninger som kan medføre
rettslige bindinger av det offentliges ressursdisponering.

Forsorgsloven av 1900 hadde ingen bestemmelser om rett til klage til
overordnet organ. I et utkast til ny lov om sosialhjelp, fremlagt i 1953, ble det
imidlertid foreslått innført en alminnelig klagerett til vedkommende departe-
ment, både for parten og for sosialstyrets medlemmer. Departementet var
foreslått tillagt full overprøvingsrett, det skulle kunne prøve «både de rettslige
og skjønnsmessige sider av vedtak», og kunne om det fant grunn til det enten
sende saken tilbake til sosialstyret, eller seiv fatte nytt vedtak ved «kjennelse».

Som begrunnelse for forslaget viste komitéen her til at

31 L. 17. juni 1966.
32 L. 5. juni 1964, nr. 2.
33 § 18, nr. 2, 1. pktm.
34 Ved en undersøkelse, referert i Rune Fjeld: Klagehandsaminga etter lov om sosial

omsorg (Oslo 1980, utredning etter oppdrag fra Sosialdepartementet) s. 33-38, fant
Fjeld en gjennomsnittlig stadfestingsprosent på 74, dog med et par betydelige avvik i
begge retninger i enkelte fylker.
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«Da sosialhjelp etter komitéens forslag skal sidestilles med trygde hjelp, bør klagerett
for en person som søker sosialhjelp ordnes etter tilsvarende regler som klagerett etter
trygdelovene.»35

Det gikk innpå 10 år fra denne innstillingen ble avgitt til det ble fremlagt
odelstingsproposisjon til ny sosialomsorgslov.36 I mellomtiden hadde Forvalt-
ningskomitéen avgitt sin innstilling, hvor man foreslo knesatt som generelt
prinsipp i forvaltningen en alminnelig klagerett med full overprøvingskompe-
tanse for klageinstansen, altså i overensstemmelse med sosiallovkomitéens
forslag på sitt saksområde. Ikke desto mindre fant Sosialdepartementet det
nødvendig å fravike komitéens forslag på dette punkt, og man introduserte den
positivt angitte prøvingskompetanse for klageinstansen som vi fortsatt har i §
18 nr. 2.37

Departementets begrunnelse for denne begrensningen i överinstansens prø-
vingsrett er oppsiktsvekkende summarisk. Man fremhever for det første
forskjellen mellom reglene om sosialhjelp og trygd:

«Trygdehjelpen er på flere mater prinsipielt forskjellig fra sosialhjelpen ... En kan si
at sosialhjelpen i motsetning til trygdehjelpen bygger på en individuell, skjønnsmessig
vurdering både når det gjelder vilkårene for hjelp og hjelpens art og omfang.»38

Og dernest trekker man fram betydningen av direkte kontakt med klienten
og hans miljø ved avgjørelsen:

«Sosialstyret vil, sammenliknet med en ankeinstans, ha det fortrinn at den kommer i
personlig kontakt med søkeren, og den vil i regelen ha bedre kjennskap til søkerens
miljø og bakgrunn enn ankeinstansen har høve til å skaffe seg.»39

Dette var åpenbart god nok begrunnelse for Sosialdepartementet, som fant
det unødvendig å konfrontere disse synspunktene med Forvaltningskomitéens
forslag om en alminnelig klagerett uten slike begrensninger, også ved skjønns-
messige avgjørelser, og uten noen særskilt begrensning for saker hvor direkte
klientkontakt og lokalkunnskap vil kunne være vesentlig. Forvaltningskomi-
téen var selvsagt oppmerksom på slike problemer som de vi her står overfor,
men la åpenbart til grunn at man måtte kunne stole på at klageinstansen selv

35 Innstilling til lov om sosialhjelp, Kristiansand S. 1953, s. 46.
36Ot.prp. nr. 56, 1962-63.
37 Opprinnelig var det departementet som var klageinstans. Fra mai 1975 ble denne

funksjon overført til fylkesmennene.
38 Ot.prp. nr. 56, s. 52.
39 Ibid.
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ville ivareta disse hensyn ved å utvise en viss varsomhet med å sette vedtak til
side uten å ha gitt underinstansen rimelig anledning til å supplere de fremlagte
opplysninger.

Bak begrensningen i overprøvingsretten ligger nok derfor andre, og til dels
mer kontroversielle hensyn.40

(i) Ett synspunkt er at det nesten bare vil være de sider av sosialadministra-
sjonens avgjørelser som angår rent pekuniære spørsmål, som vil kunne
overprøves ved en klagebehandling. Tilbudet til sosialhjelpsklienten er ment å
være mer omfattende enn dette, og en for omfattende klageadgang vil kunne
tenke s å medføre at interessen i for stor grad fokuseres om denne siden av
bistanden.

Svaret på dette er at når klienten ønsker å klage, så er det fordi han ikke er
tilfreds med det totaltilbud han får. Økonomisk bistand er ment å skulle være
en subsidiær løsning, men ikke minst derfor er det vesentlig at klienten har en
rimelig rettssikkerhet mht. avgjørelsen av dette spørsmålet. Rent faktisk er
denne hjelpeformen dominerende for vel de langt fleste sosialhjelpsklienter, og
helt avgjørende for manges eksistens. Manglende overprøvingsmuligheter vil
derfor måtte oppfattes som en alvorlig svikt i rettssikkerheten på et grunnleg-
gende viktig livsområde for de det gjelder, og det vil også øke risikoen for at
kommunale sparehensyn får slå igjennom på bekostning av hensynet til
forsvarlig sosialomsorg.

(ii) Et annet og like lite akseptabelt hensyn er ønsket om å begrense antall
klagesaker. Når vi vet hvilke ressurser som går med f. eks. i klagesaksbe-
handling i trygdesektoren, er det ganske oppsiktsvekkende at slike sparehensyn
skulle kunne tillegges avgjørende vekt i konflikt med rettssikkerheten til en så
svak og ubeskyttet klientgruppe som det her er tale om.

(iii) Det som kanskje særlig ligger bak begrensningen i prøvingskompetan-
sen, er forholdet til den kommunale selvstyreideologi som bl.a. Sosialom-
sorgsloven bygger på. Kommunen skal finansiere sosialomsorgen i konkurran-
se med andre kommunale tiltak, også på sosialsektoren. Når loven ikke har
angitt verken presise stønadskriterier eller stønadsnivå, er dette uttrykk for at
hver enkelt kommune skal ha et ikke ubetydelig spillerom mht. å velge f. eks.
hvor mye man vil satse på å styrke tilbudet av barnehager, støttekontakter,
fritidsklubber, aldershjem - i konkurranse med ønsket om å heve sosialhjelps-
satsene i kommunen.

Bak en slik selvstyreideologi ligger også et visst element av ansvarsfraskri-
velse fra statens side.

40 Jfr. her Rune Fjeld, op.cit.
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Sosialhjelpstilbudet er med dette systemet innen vide rammer kommunens
valg, og dermed er det også kommunens ansvar å finne økonomisk grunnlag
for å finansiere den bistand som gis. Fastsatte staten presise støttekriterier og
-nivåer, ville det politiske press fra kommunalt hold for økte tilskudd til dette
formål antagelig lett kunne blitt vesentlig mer slagkraftig.

Resultatet av alt dette er at rettssikkerheten på dette saksområdet i bunn og
grunn er bekymringsfullt dårlig, ikke fordi vi mangler formelle prosessuelle
rettssikkerhetsgarantier, men fordi man ved en begrensning av klageinstansens
kompetanse effektivt slår beina vekk under enhver forestilling om et mer
håndfast materielt rettskrav om ytelser på et visst nivå under visse objektive
betingelser. I mange kommuner har dette også ført til en vanskelig arbeidssi-
tuasjon for sosialomsorgspersonellet, som opplever at de befinner seg i et
voldsomt krysspress mellom klientenes krav og sine egne faglige vurderinger
på den ene side, og forskjellige varianter av kommunale sparetiltak på den
annen .Vi ser mao. at bak en begrensning av en enkelt formell rettssikkerhets-
garanti, synes det å ligge en klar og bevisst nedprioritering av tilbudet til en av
våre aller svakeste klientgrupper.

Sammenhengen mellom klagerett og materielle rettskrav er imidlertid en dør
som går begge veier. Den samme problemstilling har nå dukket opp i
forbindelse med den nye Primærhelsetjenesteloven,41 og nå på en måte som
kan vise seg å være begynnelsen til et viktig prinsipielt gjennombrudd når det
gjelder formelle rettssikkerhetsgarantier i helseforvaltningen. Denne loven
inneholder en bestemmelse (§ 2 - 1) om at

«[ejnhver har rett til nødvendig helsehjelp i den kommune der han bor eller
midlertidig oppholder seg»,42

en rett som er sikret ved en to-trinns klageordning med fylkeslegen som
siste instans.43 Samtidig er det imidlertid sagt uttrykkelig i loven at Forvalt-
ningslovens regler ikke gjelder vedtak etter § 2-1.

Det nærliggende spørsmål er da; hva slags rett er det her tale om, og hvilken
realitet - om noen - ligger det i den instituerte klageordning? Har klageinstan-
sen kompetanse - og mandat - til å gjennomføre en overprøving som gir
pasienten et reelt rettsvern?

41 Lov nr. 66, 1982, om helsetjenesten i kommunene.
42 § 2-1, 1. ledd.
43 § 2-3.
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I den proposisjon som kom til å danne grunnlaget for loven44 understrekes

det at pliktens omfang vil kunne variere med den kommunale økonomi:

«Hvor langt kommunens plikt strekker seg, må bedømmes konkret i forhold til den
enkelte kommune.

Det er nødvendig hjelp som kan kreves ... Og hjelpeplikten vil være begrenset til det
som økonomi, tilgang på helsepersonell og utstyr gjør mulig.»45

Men dette betyr, viser det seg, likevel ikke at kommunen står fritt mht. hvor

høyt eller lavt man vil prioritere helsetjenesten:

«Kommunen plikter å holde helsetjeneste av medisinsk forsvarlig standard. Nødven-
dig helsehjelp omfatter ikke bare undersøkelse og behandling ved skade og sykdom.
Det omfatter også syk- og friskmeldinger og attester i arbeids- og tjenesteforhold
overfor trygde- og sosialkontor m.v.»

Og selv om man ikke mener å stille urealistiske krav til den kommunale

helsetjeneste,

«må man forutsette at det finnes en minstestandard som en kommune (eller evt. flere
i samarbeid) ikke kan gå under».46

Det var imidlertid også i denne proposisjonen at det ble foretatt en tilføyelse

i utkastet til lovens § 2 -1 , hvor man uttrykkelig unntok disse sakene fra

Forvaltningslovens regler. Begrunnelsen for dette unntaket er like summarisk

her som i andre sammenhenger hvor den medisinske profesjon er involvert:

«Det kan være tvilsomt i hvilken grad forvaltningslovens regler passer på de vedtak
det her gjelder ,..».47

Men med den nokså ubestemte og svært sammensatte krets avgjørelser det

her er tale om, er det vel lite overraskende at denne begrensningen ble kastet

inn. Det er imidlertid grunn til å merke seg at Arbeiderpartiet under stortings-

behandlingen foreslo å stryke dette unntaket, og markerte på denne måten vilje

til å gå enda et skritt lenger i retning av å styrke pasientenes formelle

rettssikkerhet.48

44 Ot.prp. nr. 66, 1981-82, jfr. Ot.prp. nr. 36, 1980-81.
45 Ot.prp. nr. 66, s. 31.
46 Ibid.
47 Ibid.
48 Se Innst. O. nr. 7, 1982-83, s. 25, Ot.forh., 1982-83, s. 102 og Lt.forh.,
1982-83, s. 9 og s. 13-14.
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Det som er mest interessant i denne forbindelse, er likevel bakgrunnen for at
dette spørsmålet overhodet kom i forgrunnen; departementets oppfatning av
denne avgjørelsens rettslige natur.

Før regjeringsskiftet høsten 1981, hadde regjeringen Harlem Brundtland lagt
fram sin proposisjon til ny primærhelsetjenestelov. Denne ble imidlertid ikke
behandlet før stortingsvalget, og regjeringen Willoch fremmet deretter sin egen
tilleggsproposisjon med endringer og tilføyelser på en del politisk kontrover-
sielle punkter.

Når det gjaldt spørsmålet om den rettslige karakter av de rettigheter loven
knesetter, hadde Harlem Brundtland-regjeringen holdt en nokså lav profil i sin
proposisjon, og tilsynelatende vært lite innstilt på å gi pasienten et håndfast
rettskrav på legehjelp. Kommunens förpliktelser ble her nokså klart begrenset
til det som er mulig ut fra den enkelte kommunes ressurser:

«Tilgang på personell, utstyr og økonomisk evne vil sette grenser. Men innen sine
muligheter vil kommunen ha plikt til å yte alle påkrevet hjelp».49

Noe krav om minstestandard ut over dette, ble ikke formulert.
Her er det da Willoch-regjeringen flytter merkepeler, om enn på en ganske

varsom måte. Dermed får pasientens krav til legetjenesten et sterkere preg av
objektiv rettighet, og som en nærliggende konsekvens av dette oppstår så
spørsmålet om anvendelsen av Forvaltningslovens saksbehandlingsregler for
enkeltvedtak, idet man nå finner at

«vedtak om å gi eller nekte legehjelp etter § 2-1 vil trolig være enkeltvedtak i
forvaltningslovens forstand».50

Nå kan man spørre om det er grunn til å legge noe særlig vekt på en slik
karakteristikk, når man i neste omgang uttrykkelig setter bom for de rettslige
konsekvenser en slik subsumsjon ellers ville ha. Her er det grunn til å merke
seg at betydningen av dette unntaket er vesentlig mindre enn man umiddelbart
skulle tro. Klageretten er jo sikret gjennom § 2-3, og andre sentrale rettssik-
kerhetsgarantier er ivaretatt ved Legelovens bestemmelser om veiledningsplikt
og dokumentinnsyn.51

Det som er den grunnleggende problemstilling rettssikkerhetsmessig, blir
etter dette hvor mye vern den enkelte pasient kan håpe å oppnå for sine

49 Ot.prp. nr. 36, s. 122.
50Ot.prp. nr. 66, s. 31.
51 L.nr. 42, 1980, § 25,3.ledd, § 26 og § 46, se også § 24 om Helsedirektørens

tilsyn.
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interesser i kraft av sin klagerett; i hvilken utstrekning klageinstansen kan
forventes å foreta en kritisk vurdering av primærhelsetjenestens ressursbruk,
prioritering og generelle standard. Dette er et spørsmål vi selvsagt først vil
kunne gi et endelig svar på når den nye loven har vært i virksomhet en tid. Det
som er vesentlig i denne sammenheng, er at det er naturlig å oppfatte
forarbeidene til Primærhelsetjenesteloven slik at man der forutsetter at en slik
mer nærgående kontroll skal kunne finne sted, og at den bør finne sted.

Hva er så bakgrunnen for at man er så opptatt av denne type formell
rettssikkerhetsgaranti på et saksområde som ellers har vist stor motstandskraft
overfor forsøk på «judisialisering»? Jeg tror svaret må søkes i den særegne
politiske og administrative situasjon som er oppstått ved at ansvaret for
organisasjon av og ressursbruk i primærhelsetjenesten nå er overført til
kommunene. En slik desentralisering av beslutningsmyndighet og ressursfor-
valtning kan lett komme i konflikt med idealer om nasjonal likhet og
minstestandard når det er spørsmål om tilbud av offentlige tjenester av
grunnleggende betydning for borgernes velferd, som undervisning, sosiale
ytelser og helsetjeneste. Et visst element av styring og kontroll fra sentralad-
ministrasjonens side vil lett bli oppfattet som uomgjengelig nødvendig.

I denne forbindelse er disse hensyn til dels ivaretatt gjennom plankrav og
forskrifter.52 Det er likevel åpenbart at kontroll- og styringsmulighetene
styrkes betydelig ved en ordning med mulighet for individuell klage og dermed
for konkret vurdering av sider ved en kommunes tilbud av helsetjenester.

Hvor viktig denne muligheten vil være i praksis for styringen med kommu-
nenes administrasjon og ressursdisponering - og for pasientenes rettssikkerhet
- er det likevel vanskelig å si noe om pr. i dag. Her er det vel grunn til også å
merke seg proposisjonens kommentar til spørsmålet om pasientene skal gjøres
oppmerksom på sin klagerett, slik Forvaltningslovens §27,3. ledd, l.pktm. jo
krever på sitt område:

«En kan ikke forlange at helsetjenestens personell alltid underretter om muligheten til
å klage. Dels blir mange avgjørelser tatt meget formløst, dels vil den som treffer en
avgjørelse ofte ikke tenke på klagemuligheten. Hvor en lege eller en annen i helsetjene-
sten er klar over at det dreier seg om en avgjørelse som det kan være fornuftig mening i
å klage over, bør han gjøre oppmerksom på klagemuligheten.»53

52 Se Primærhelsetjenesteloven § 1-3, siste ledd og § 1̂ 4-, og Midlertidig lov nr. 82,
1976 om planlegging av og forsøksvirksomhet i sosialtjenesten og helsetjenesten utenfor
institusjon, §§ 4 og 8, jfr. Innst. O. nr. 7, 1982-83, s. 11.

53 Ot.prp. nr. 66, s. 32.

Jurist - 12



178 Jan Fridthjof Bernt

Som vi ser, er det ennå et stykke vei før moderne synspunkter på rettssik-
kerhet og likeverd mellom beslutningstager og part/klient/pasient har slått fullt
igjennom. Det kan nesten se ut som om man tenker seg at helsepersonellet
bare skal gjøre oppmerksom på klagemuligheten hvis de mener at pasienten
har grunn til å klage.

Men slik verken må eller bør loven tolkes. Regelen bør heller være at hvor
man har inntrykk av at en pasient er misfornøyd, skal han gjøres oppmerksom
på klagemuligheten, selv om man mener klage er hensiktsløst. Det ville være
nokså graverende om helsepersonell prøvde å avskjære klager ved å unnlate å
oppfylle de klare forventninger om informasjon om en slik mulighet, som en
pasient vil kunne ha. Og vi skal heller ikke glemme at klagemulighet og
klagebehandling ofte kan være et adekvat konfliktdempende middel hvor en
pasient føler seg dårlig behandlet. Riktig forstått og lojalt anvendt skulle
forholdene derfor ligge til rette for at Primærhelsetjenestelovens regler om
klage kan fungere som spydspiss eller brekkstang for en langsom revolusjon på
dette feltet, rettslig og holdningsmessig.

4. Rettssikkerhetsgarantier i helse- og sosialforvaltningen - «New Fron-
tier» for forvaltningsretten eller meningsløs byråkratisering?

a. Innledning
Det hovedinntrykk som lett tegner seg etter den foregående gjennomgang av

lovgivnings- og teoridiskusjonen i etterkrigsårene, er bildet av forvaltningsretts-
lige rettssikkerhetsidealer under til dels langsom fremmarsj i et vanskelig
terreng, utsatt for stadig beskytning og forsinkende manøvrer fra andre
profesjoner og særinteresser. Vi synes vi fremdeles hører gjenklangen av
helsedirektør Karl Evangs fyndige kommentarer til Forvaltningskomitéens
innstilling:

«Rent generelt synes komitéen å ha følt seg bundet til den konvensjonelle ramme for
statsforvaltningen som særlig har fått sin utforming i de vest-europeiske land med basis
i det kontinentale Europa. Resonnementet og problemstillingen er derfor i det vesentli-
ge preget av en situasjon hvor administrative jurister spiller hovedrollen i den offentlige
forvaltning. Ved å legge denne ramme til grunn blir hele komitéens innstilling noe
urealistisk, idet de problemer Forvaltningskomitéen arbeider med dermed ses i alt
vesentlig i lys av en situasjon som allerede er passert ... [D]en offentlige forvaltning
etter århundreskiftet [er] som kjent i høy grad preget av at det offentlige har påtatt seg
oppgåver, som også forutsetter en annen sakkyndighet enn juridisk i ansvarlige
stillinger i forvaltningen...
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Helsedirektøren har i det hele ikke ut fra sitt erfaringsområde kunnet tilegne seg den
oppfatning at den offentlige forvaltning i dag foregår i lite betryggende former ...
[Man] har ... inntrykk av at det innenfor Helsedirektoratets arbeidsfelt er lykkes
gjennom årene å etablere et stadig bedre tillitsforhold til underliggende instanser og til
almenheten...»54

I dag er det lett å se at Evangs analyse her i alle fall var vesentlig for
enøyet. Troen på et konfliktfritt profesjonenes opplyste ene velde var et barn av
gjennoppbyggingsårenes utviklingsoptimisme, og sterkt svekket langt utenfor
juristenes krets allerede da Evang skrev dette. Senere byråkratidiskusjon og
dokumentasjon av sterkt kritikkverdige forhold i deler av vårt helse- og
sosialapparat har vel ført til at den byråkratiske positivisme som her kom til
uttrykk, må ansees som definitivt avlivet i seriøs politisk debatt.

Som vi har sett vitnesbyrd om foran, betyr imidlertid dette slett ikke at den
motstand som har vært reist mot innføringen av juridisk pregete rettssikker-
hetsgarantier i helse- og sosialforvaltningen, er nedkjempet. Og det bety*"
heller ikke at det ikke kan være andre og mer bærekraftige grunner bak den
skeptiske holdning deler av helse- og sosialvesenet har inntatt overfor forskjel-
lige typer juridiske rettssikkerhetsgarantier. Diskusjonen om anvendeligheten
og berettigelsen av juridiske rettssikkerhetsidealer i helse- og sosialforvalt-
ningen pågår stadig.

De rettslige problemstillinger som har vært i fokus i forbindelse med denne
diskusjonen har, som vi har sett, variert med avgjørelsestype og rettslig og
faktisk kontekst ellers. De to spørsmål som har tiltrukket seg langt mest
oppmerksomhet i de senere år, er rett til innsyn i journaler og andre saksdo-
kumenter, og klagerett og annen ekstern kontroll i den frivillige helseomsorg.
Det kan derfor være naturlig å avslutte denne vandring i et profesjonenes
ingenmannsland med å se litt nærmere på debatten om disse to spørsmål.

b. Dokumentinnsyn og taushetsplikt
Retten til dokumentinnsyn fikk et prinsipielt gjennombrudd ved «Legejour-

nal-dommen», Rt. 1977 s. 1035, hvor Høyesterett fant at «det må følge av
alminnelige rettsgrunnsetninger» at en pasient som utgangspunkt og hovedre-
gel har krav på å gjøre seg kjent med den sykejournal som angår ham selv.
Senere er dette prinsippet blitt kodifisert i Legel. og Tannlegel., begges § 46,
og det er nærliggende å legge til grunn at det samme må gjelde for andre
sammenlignbare opptegnelser i helse- og sosialvesenet ellers. For utpregete
sykejournaler, f. eks. hos en psykolog som driver terapi og behandling, er

54 Gjengitt fra Ot.prp. nr. 38, 1964-65, s. 8.
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dette tålelig opplagt,55 og Helsedirektoratet har uttalt at tilsvarende prinsipp

bør gjelde for journaler ved familierådgivningskontorene.56

Det er vel også vanskelig å tenke seg at resultatet skulle bli et annet for

sosialvesenets journaler.57 Dette standpunktet er vel nærmest forutsatt i en

kjennelse av Trygderetten fra 198058 hvor en slik innsynsrett ble fastslått fra

«sosialrapporter», dvs. en samlet fremstilling av en klients situasjon pr. et

visst tidspunkt.

Prinsippet om en generell rett til innsyn i egne journaler betyr for det første

at man i denne sammenheng setter strek over det generelle unntak som er gjort

i Forvaltningslovens regler om partsoffentlighet, for «dokument som et for-

valtningsorgan har utarbeidd for sin interne saksforberedelse».59 Like viktig

er imidlertid at det også innebærer en rett til dokumentinnsyn løsrevet fra

spørsmålet om hvorvidt det aktuelle dokument er en del av grunnlaget for en

avgjørelse som man vil anse som et «enkeltvedtak» i Forvaltningslovens

forstand.

Ubegrenset er imidlertid denne innsynsretten ikke. Allerede i sykejournal-

dommen ble det presisert at retten til journalinnsyn

«må ... undergis visse begrensninger av liknende art som det som gjelder for
partsoffentlighet etter forvaltningslovens § 19. »60

Og i Legeloven § 46 kommer det samme synspunkt til uttrykk i den

begrensning at retten til journalinnsyn ikke gjelder hvis

«legen av hensyn til hans helse eller hans forhold til person som står ham nær, finner
det utilrådelig at han får kjennskap til den eller deler av den».

Det angitte vurderingstema er temmelig vagt; det er åpenbart rom for tvil

mht. hvor grensen skal trekkes. To forhold medfører imidlertid at pasientens

rettssikkerhet ikke behøver bli skadelidende i særlig grad av den grunn:

55 Jfr. Eckhoff, Forvaltningsrett, s. 462.
56 I brev 30/5.1978 fra Helsedirektøren til Stadsfysikus i Oslo, se Molven,

Forvaltningsrett, s. 142.
57 Jfr. drøftelsen av Molven I.e. s. 141-45. Molven synes å mene at dette resultat

må følge også av bestemmelsen i Personregisterloven (1. nr. 48, 1978) § 7, om rett til
registerinnsyn. For manuelle registre vil det imidlertid her være spørsmål om ikke
unntaket i 2. ledd, 2. pktm., for interne dokumenter, isolert sett ville komme til
anvendelse.

58 Ankesak 488/75, omtalt av Molven I.e. s. 144.
59Fvl. § 18, 2. ledd, 1. pktm.
60 Rt. 1977 s. 1044.
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Det første er pasientens klagerett etter Legel. § 46 over avslag på krav om
journalinnsyn. En slik klage skal gå til Sosialdepartementet, som man vel må
kunne tro vil innta et rimelig avbalansert syn på en eventuell konflikt mellom
lege og pasient. Det er også et poeng i denne forbindelse at når pasienten først
benytter eller sier han vil benytte en slik klagerett, vil vedkommende lege ofte
komme til at det minst skadelige for pasienten nå, er at han får vite alt.

Enda viktigere er det forhold at så lenge det bare er spørsmål om unntak fra
partsoffentlighet eller journalinnsyn i medhold av unntakshjemlene i Legelo-
vens eller Tannlegelovens § 46, evt. Forvaltningsloven § 19 - direkte eller pr.
analogi, vil klientens rettssikkerhet her meget langt på vei være tilfredsstillen-
de ivaretatt ved hans rett til å kreve at opplysningene gjøres kjent for en
representant han utpeker. Bruker han en lege eller advokat som representant,
vil det normalt ikke være mulig å avslå en slik begjæring.

Vesentlig mer vidtrekkende konsekvenser vil det derimot ha om man
kommer til at pasientens eller klientens innsynsrett må vike for taushetsplikt til
vern av andre interesser. Denne problemstillingen har kommet på spissen i
forhold til såkalte «komparentopplysninger», opplysninger gitt av ektefelle,
slekt, venner, naboer eller kolleger om pasienten og klienten eller om deres
eget forhold til denne.

Også slike opplysninger vil som utgangspunkt gå inn under de aktuelle
taushetspliktsbestemmelser. Problemet er hvorvidt denne taushetsplikten gjel-
der også i forhold til pasienten eller klienten selv, evt. i forhold til hans
representant.

I forhold til Forvaltningslovens regelsett må dette spørsmålet klart nok
besvares benektende. Loven unntar uttrykkelig meddelelse av opplysninger til
sakens parter fra taushetsplikt,61 og også i saker som ikke angår enkeltvedtak
kan opplysninger gjøres kjent for «dem som de direkte gjelder».62

I sin opprinnelige utforming inkluderte § 19,2.ledd «opplysning som er undergitt
lovbestemt taushetsplikt» i den gruppe opplysninger som en part bare har krav på å få
tilgang til når «det er av vesentlig betydning å kjenne opplysningen for å kunne ivareta
sitt tarv i saken...». Dette medførte altså at taushetsplikten måtte vike for denne
riktignok begrensede innsynsrett. Til gjengjeld ble det fastslått at parten og partsrepre-
sentanten, under taushetsplikts ansvar, bare kunne benytte opplysninger «i den utstrek-
ning det er nødvendig for at han på forsvarlig måte kan ivareta sitt eller partens tarv i
saken».

Da Forvaltningsloven ble revidert i 1977 ble henvisningen i § 19.2. ledd til
taushetspliktreglene sløyfet, og dette betingete unntaket fra partsoffentligheten gjelder

61 § 13b, nr. 1.
62 § 13a, nr. 1.
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nå opplysninger som angår en annen persons helseforhold, og andre opplysninger som
«av særlige grunner ikke bør meddeles videre». Bestemmelsen om taushetsplikt for part
og partsrepresentant som har fått slike informasjoner, er nå inntatt i § 13b, siste ledd.

Slik lovens system er, er det forutsetningen at man langt på vei skal kunne
ivareta både rettssikkerhetshensyn og diskresjonshensyn ved å kombinere
bestemmelsene om rett til å bli kjent med vesentlige opplysninger med regelen
om forvaltningsorganets rett til å kreve at opplysningene skal meddeles en
representant for parten i stedet for ham selv - av hensyn til partens helse eller
hans forhold til personer som står ham nær. Et problem er at partsrepresentan-
ten ikke vil ha noen taushetsplikt i forhold til parten selv. En regel om en
absolutt taushetsplikt her ville imidlertid lett kunne føre til en uakseptabel
situasjon for representanten, som i et gitt tilfelle kan finne at han er nødt til å
konfrontere parten med noen av, eller alle, de gitte informasjoner, for å kunne
ivareta hans tarv. Og det er, slik loven er utformet, bare hensynet til parten
seiv eller hans forhold til sine nærmeste som skal kunne motivere tilbakehol-
delse av informasjon overfor parten. Lovgivers valg i en slik konfliktsituasjon
er mao. klart nok hensynet til kontradiksjon og rettssikkerhet. Det forvalt-
ningsorganet kan gjøre, er å prøve å sikre seg at den utpekte representant er en
person med ansvarsfølelse og skjønnsomhet.

Det forhold at slike opplysninger kan være nedtegnet i interne dokumenter,
som journaler og sosialrapporter, er i denne forbindelse av underordnet
betydning. Parten har i alle fall som hovedregel krav på alle faktiske opplys-
ninger og sammendrag og bearbeidelse av slike.63

Dette betyr at i alle saker hvor Forvaltningslovens regler om dokumentinn-
syn ved enkeltvedtak kommer til anvendelse, vil disse slå igjennom i forhold
til taushetsplikten, så langt de rekker, i konflikt med taushetsplikt overfor
andre personer som opptrer som informasjonskilder i saken.

Hva så med retten til journalinnsyn i saker som ikke går inn under reglene
om enkeltvedtak?

Her har legeprofesjonen, med støtte fra Sosialdepartementet og Regjerings-
advokaten hevdet at det må være en prinsipiell grense for partsoffentligheten
ved informasjoner som er underlagt taushetsplikt av hensyn til andre personers
interesser. Det er klart at dette er et standpunkt som det er mange gode
argumenter for.

Unntaket i journalinnsynsretten for opplysninger som det anses utilrådelig at
parten får av hensyn til sin egen helse eller personer som står ham nær, vil

63 Fvl. § 18,3.ledd.
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bare fange opp en del av disse situasjonene. Informanten kan være en nabo,
arbeidskamerat eller andre som ikke står vedkommende nær, men som vil
kunne oppleve det som konfliktfylt og vanskelig om pasienten blir kjent med
de opplysninger som de har gitt eller at det er han som har gitt dem. Disse
informanter vil kunne falle helt utenfor rammen av denne særlige regelen.

Og selv hvor forvaltningen kan forlange at pasienten benytter en represen-
tant som mellommann, vil vernet av informanten være et problem. Selv om
det ikke sies eksplisitt i Legeloven, må tanken klart nok være at representanten
heller ikke skal ha taushetsplikt i forhold til pasienten selv, selv ikke om
opplysninger som angår andre. Begrensninger i pasientens egen rett til innsyn
er også her klart utformet med sikte på å ivareta hans interesse, ikke å beskytte
eventuelle informanter.

Går vi tilbake til «Sykejournal-dommen», ser det imidlertid ikke ut som om
Høyesterett tenkte seg at disse hensyn skulle gis noen ubetinget gjennomslag-
skraft i forhold til pasientens krav på journalinnsyn. Det vises her utelukkende
til unntakene i Fvl. § 19 som begrensning i denne innsynsretten, og det forhold
at opplysningen er undergitt taushetsplikt, trekkes bare inn i bildet i tilknytning
til den begrensning denne bestemmelse setter for innsynsretten, at normalt kan
pasienten ikke kreve opplyst noe som vil krenke taushetsplikt overfor tredje-
mann. Taushetsplikten er mao. ikke i seg selv et absolutt hinder.

Også utformingen av Legelovens bestemmelse om opphevelse av taushets-
plikt ved samtykke kan synes å peke i samme retning. Her heter det at
taushetsplikt faller bort i den utstrekning «den som har krav på taushet, eller
som opplysningene angår»64 samtykker i at de gis til andre. Går vi til lovens
forarbeider, ser det imidlertid ikke ut som om dette var meningen.64a

Et slikt samtykke medfører, så langt det rekker, at taushetsplikten bortfaller
som selvstendig skranke for utlevering av journalen, og at vi bare har unntaket
fra journalinnsynsretten i § 46 selv å holde oss til som hjemmel for å avslå en
utleveringsbegjæring. Det kritiske spørsmål er da hvem som kan gi et samtyk-
ke med denne rettsvirkning, er det kilden eller pasienten, eller begge? Her
synes det nærliggende å oppfatte det lille ordet «eller» som et uttrykk for at når
en person gir opplysninger som angår en annen til en lege, har han ikke lenger
eksklusiv rådighet over disse. Pasienten kan samtykke i at taushetsplikten

64 § 32,1.ledd (min utheving).
64a Se særlig Ot.prp. nr. 1, 1979-80, s. 129, hvor det bl.a. gis uttrykk for at «om

en lege skulle ha anført noe om en annen persons helse, eller betroelser som er
ukjente for pasienten, bør ikke den omstendighet at de står i journalen gi pasienten
noen rett til å bli kjent med disse ting han ellers ikke ville hatt.»
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bortfaller for så vidt angår disse informasjonene, og han kan da også gjøre det
mindre, kre ve at han selv eller en representant blir gjort kjent med dem. Den
eneste begrensning i denne retten skulle etter dette være den betingelse at de
aktuelle opplysningene er av en slik karakter at man må si at pasienten er «den
opplysningene angår». Men er de først inntatt i pasientens journal, er det vel
vanskelig å hevde at de ikke angår ham.

Som nevnt, kan det imidlertid formuleres gode argumenter også for det
motsatte standpunkt. Ett synspunkt kan være at i den utstrekning opplys-
ningene også angår informanten, må begge samtykke for at lovens krav her
skal være oppfylt, med den konsekvens at taushetsplikten gjelder også i
forhold til pasienten så lenge informanten ikke har gitt slikt samtykke. Dette
vil imidlertid skape betydelige problemer når man skal trekke grensen mellom
opplysninger som bare - eller primært, eller overveiende - angår pasienten, og
opplysninger som er av en slik karakter at man vil si at de også - eller
primært, eller i tilstrekkelig grad - angår informanten. I tillegg kommer så den
konsekvens at man vil få en ulik løsning på dette problemet avhengig av
hvorvidt man har å gjøre med en situasjon hvor enkeltvedtak er inne i bildet -
slik at Forvaltningslovens regler slår igjennom, eller et ordinært pasientforhold
- slik at det er Legeloven som regulerer forholdet. Forskjellen lar seg avgjort
forsvare, men vil kunne skape uklarhet og praktiske vansker i en del tilfeller.
Enda vanskeligere blir dette om man vil prøve å trekke en tilsvarende grense i
relasjon til andre saksområder hvor det kan være spørsmål om journalinnsyn.
Skal vi si at alle slike journaler er saker om enkeltvedtak, eller skal vi prøve å
trekke en grense basert på hvorvidt det har vært spørsmål om økonomisk
bistand eller tvangsinngrep, eller bare om veiledning, frivillig innleggelse eller
annen « servicevirksomhet» ?

Mens dette skrives, venter vi alle på Høyesteretts dom i den såkalte
Juklerud-saken, som angår spørsmålet om en psykiatrisk pasient har krav på å
få se de deler av sin egen sykejournal som inneholder informasjon gitt av hans
tidligere kone. Forhåpentligvis vil denne bidra til å avklare de prinsipielt
viktige rettssikkerhetsmessige avveiingsspørsmål vi her står overfor.

c. Klagerett og normdannelse ved fordeling av knappe ressurser
Spørsmålet om klagemuligheter har jeg redegjort ganske grundig for foran. I

forbindelse med omtalen av den nye Primærhelsetjenesteloven, kom vi imid-
lertid inn på en problemstilling som det kan være grunn til å vende tilbake til
avslutningsvis; innholdet av de normer som i tilfelle skal danne grunnlag for
en vurdering og overprøving av avgjørelser om behandling og omsorg.

Her får vi til dels høre at de avgjørelser det er tale om, er så vanskelige, så
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konkrete og krever så stor ekspertise at de innen vide rammer unndrar seg
tradisjonell overprøving og kontroll. Dette er imidlertid et argument av
begrenset gjennomslagskraft. Slike problemer er ikke spesielle for helsefor-
valtningen, og de har ikke representert noen avgjørende hindring for innføring
av formelle rettssikkerhetsgarantier, herunder klagerett, på andre felter.
Poenget er vel snarere, som Ørnulf Rasmussen65 påviser, at vi her befinner
oss på et felt hvor man av forskjellige grunner har funnet det opportunt å
akseptere at det Rasmussen kaller «troen på Den Gode Hensikt», trer i stedet
for og gis anledning til å tilsløre at vi her står overfor sentrale og vanskelige
spørsmål om fordelingsrettferdighet.

Det er sterke pragmatiske grunner som taler for en slik tåkelegging her, eller
om man vil, for at man skal la sovende hunder ligge. Det er ingen grunn til å
misunne leger og annet helsepersonell som sitter og skal avgjøre hvem som
skal få hjertekirurgi, hvem som skal få tilbud om langvarig psykoterapi, hvem
som skal få plass på sykehus m.m., i en situasjon hvor ressursene er åpenbart
utilstrekkelige. Og det vil utvilsomt kunne oppleves som en betydelig psyko-
logisk merbelastning om de i tillegg skulle være nødt å gi fullstendige
begrunnelser for sitt standpunkt og oppleve at dette og begrunnelsen for det
blir overprøvet av en overordnet instans. Det er også all grunn til å spørre om
vi alle - samfunnet og den enkelte - er modne for å ta en slik åpen debatt om
prioriteringsspørsmål som uvegerlig vil følge i kjølvannet på en slik «judisiali-
sering» av beslutningsprosessen, spørsmål som hvilken plass eldre skal ha i
behandlingskøen sammenlignet med yngre, og hvor langt man skal gå i retning
av å prioritere kostbare livsreddende behandlingsmetoder på bekostning av
annen og rimeligere behandling og omsorg som er av avgjørende betydning for
menneskers mulighet til å opprettholde en rimelig livskvalitet.

Listen over slike vanskelige spørsmål er lang, og mange vil si at vi er best
tjent med ikke å stille dem, i alle fall ikke i en rettslig eller byråkratisk
sammenheng. Men ved å resignere her flykter vi i realiteten fra ansvaret for en
meget vesentlig del av vår egen og våre medmenneskers velferd.

Kanskje denne diskusjonen mer enn noe er egnet til å gi oss et innblikk i
kjernen i rettssikkerhetsproblemet i helse- og sosialomsorgen.

Den grunnleggende verdi som bærer kravet om rettssikkerhetsgarantier i
helse- og sosialforvaltningen er, slik jeg ser det, vilje til åpenhet - til å ta sine
egne vurderinger og verdimessige premisser opp til diskusjon. Denne åpenhet
har én side mot pasienten eller klienten seiv - den krever at helse- og
sosialarbeideren møter ham som en partner, ikke som en gjenstand. Det er

65 «Pasientrettigheter fra en juridisk synsvinkel - fordelingsrettferdighet», i Forbru-
kerrådet (utg.) «Pasientrettigheter» (konferansereferat) s. 28 fig.
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dette som kommer til uttrykk i Legelovens § 25, hvor det heter at «Såvidt
mulig skal legen la pasienten selv medvirke ved behandlingen», og i samme
lovs bestemmelser om informasjonsplikt66 og journalinnsyn. Idealet er at
beslutninger som angår pasienten eller klienten, i stort og smått, skal så langt
mulig, eller så langt han ønsker det, treffes i dialog med den de angår.

Åpenhetens andre ansikt er viljen til å la sine egne avgjørelser, og premisse-
ne for disse, bli underkastet overprøving av andre. Her er det da spørsmålet
om klagerett og omfanget av en eventuell overprøving kommer i fokus. For
den gruppe personer som blir gjenstand for slik overprøving, vil den lett
oppleves som ubehagelig, særlig i starten. Men samtidig er det et vesentlig
poeng at ved sin virksomhet vil slike klageinstanser kunne bidra til å avklare
og formulere vurderingsnormene for de aktuelle avgjørelser, og således gjøre
dem enklere å treffe på lengre sikt.

Klageordninger har også den virkning at de kan være egnet til å flytte deler
av ansvaret for vanskelige avgjørelser høyere opp i det politisk/administrative
hierarki, og dermed også nærmere de instanser som har muligheter for å
påvirke de ytre og generelle premisser for disse, i første rekke ved organisa-
sjonsmessige endringer og ved å tilføre eller omfordele ressurser. I en
tilstrammingstid vil en «myk» og ressurskrevende sektor som helse- og
sosialvesenet ha alt å vinne og lite å tape på en slik økt nærhet til maktens
sentra.

Rettssikkerhet i helse- og sosialsektoren er mao. mye mer enn et spørsmål
om å sikre kvaliteten av det tilbud som gis borgerne på dette område. Det er
heller ikke bare, som enkelte synes å tro, et spørsmål om hegemoni profe-
sjoner eller beslutningsmodeller imellom. Den angår minst like mye, og vel
egentlig først og fremst, grunnleggende ideologiske og dermed politiske
premisser for utbygging og drift av samfunnets tilbud på dette livsområde.

Rettssikkerhetsdiskusjonen er en diskusjon om fordeling av ressurser, ikke
bare pasienter og klienter imellom, men også mellom samfunnets ulike
sektorer. I denne diskusjonen tror jeg helse- og sosialsektorens profesjoner
gjør vel i å se juristene som forbundsfeller, ikke som motstandere eller
inntrengere. Og juristene selv bør ruste seg til et stadig økende engasjement på
dette feltet, både de lege lata og rettspolitisk. Helse- og sosialsektoren er et
område hvor juridisk analyse og argumentasjon ennå har mye ugjort. Den er
også et felt hvor jurister som lar seg engasjere - som politikere, som
debattanter eller som praktikere - kan gjøre dette i bevisstheten om å ta del i
en viktig flytting av merkepeler for vernet av enkeltmenneskets rettslige og
sosiale sikkerhet i den moderne velferdsstat.

66 § 25, 3. ledd.


