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Annonse

rett og urettrettogur

Advarsel etter
helsepersonelloven
§ 56
Et foreldrepar fikk beskjed om å kjøre
90 km til sykehus selv, etter to episoder
der spedbarnet deres var blitt «blått».

Advarsel kan etter helsepersonelloven § 56
gis dersom det foreligger et uaktsomt brudd
på loven eller forskrifter og forholdet er
egnet til å medføre fare for sikkerheten i hel-
setjenesten eller til å påføre pasienter en
betydelig belastning. Dersom det foreligger
brudd på forsvarlighetskravet, jf. helseper-
sonelloven § 4, vil det i praksis bli lagt til
grunn at det foreligger uaktsomhet. Helsetil-
synets vurdering i saker etter advarselsbe-
stemmelsen vil ha et noe annet innhold enn
etter advarselsbestemmelsen i den nå opp-
hevede legeloven § 52. Hvilke utslag dette
får i praksis er det for tidlig å si noe om. Ne-
denfor gjengis en sak hvor det i år ble gitt
advarsel i medhold av helsepersonelloven
§ 56. 

Et foreldrepar oppsøkte en kveld en lege-
vaktlege med et fem dager gammelt barn
som under skriketokter var blitt blått. Det fo-
relå opplysninger om stigende bilirubinverdi
hos barnet. Legevaktlegen undersøkte bar-
net, men gjorde ikke funn utover kalde føtter
og hender. Foreldrene ble sendt hjem med
beskjed om å ta kontakt ved eventuell for-
verring. Foreldrene returnerte da barnet på
hjemveien ble blått, denne gangen uten skri-
ketokt. Legevaktlegen henviste da barnet til
sykehus. Foreldrene ble bedt om å kjøre til
sykehuset som lå 90 km unna, og fikk opp-
lyst at de skulle ringe 113 dersom barnet
igjen ble dårlig. Da barnet ankom sykehuset
ble det på bakgrunn av blåfarge, bilyd på
hjertet og sterkt forstørret lever, fattet mis-
tanke om hjertefeil og medisinering ble
straks iverksatt. Det ble fastslått at barnet
hadde hypoplastisk venstrehjertesyndrom.
Barnet ble fløyet til Rikshospitalet for ope-
rasjon.

Legevaktlegen ble gitt en advarsel etter
helsepersonelloven § 56 for uforsvarlig
legevirksomhet blant annet på grunnlag av
at foreldrene ble bedt om selv å kjøre 90 km
til sykehus. Helsetilsynet fant at den ufor-
svarlige behandlingen både medførte fare
for sikkerheten i helsetjenesten, og fare for å
påføre pasienten betydelig belastning.
– Gorm Are Grammeltvedt, Statens helse-
tilsyn


