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Mange enkeltsaker om helsejus2987

– Det er mange enkeltsaker i avdelingen, forteller Arild Hagesveen. 
Han er tilknyttet gruppen for jus, utredning og privat praksis.

– Vi tilstreber å være tilgjengelige på 
telefon, og mange av sakene dreier seg også 
om relativt oversiktlige problemstillinger 
hvor legene ønsker svar der og da. – Av 
helserettslige problemstillinger kan nevnes 
krav til oppbevaring av journal, om skriving 
av legeerklæringer, hva som er legens opp-
gave ved begjæring om umyndiggjøring, 
innsyn i journal, vitneplikt og ulike 
spørsmål omkring taushetsplikten for 
å nevne noen spørsmål jeg har besvart 
i dag.

Mange spørsmål gjelder rammeavtalene 
for de privatpraktiserende legene. Det kan 
være alt fra forståelsen av særskilte bestem-
melser i rammeavtalene til mer fastlåste 
konflikter mellom de privatpraktiserende 
legene og kommunene eller RHFene. Vi 
har også flere saker som gjelder konflikter 
mellom leger som jobber i en gruppe-
praksis, sier han. Disse sakene krever ofte 
at vi inntar en meglerrolle. Dette forutsetter 

at begge parter ønsker bistand fra sekreta-
riatet i den konflikten som har oppstått. 
Det kan f.eks. dreie seg forståelsen av 
interne avtaler, ev. hvordan særskilte pro-
blemstillinger i gruppepraksisen best kan 
løses i mangel på nettopp internavtaler. 
Vår rolle blir å forsøke å løse konflikten 
gjennom å bruke vår juridiske kompetanse 
til å gi en objektiv vurdering av konflikt-
situasjonen. Jeg har inntrykk av at legene 
fester lit til vår kompetanse, og jeg tror vi 
klarer å løse opp i en god del floker, sier 
han. Min erfaring er at intern konflikter 
hvor begge parter engasjerer eksterne advo-
kater for å rydde opp, sjelden får noen gode 
løsninger. Svært dyrt kan det også bli for 
legene.

– Når vi løser tvister utenfor Legenes hus 
drar vi ofte ut to personer. Dette er ressurs-
krevende, men vi mener bistanden blir 
bedre på denne måten. Vi håndterer også 
en god del tilsynssaker mot leger. Dette er 

saker hvor Helsetilsynet i forskjellige sam-
menhenger vurderer forsvarligheten av den 
praksis legene driver. Bistanden i tilsyns-
saker går ofte ut på å informere legene om 
saksgangen, klagemuligheter etc. samt 
å påse at øvrige prosessuelle rettigheter 
til legen blir ivaretatt, forteller han.

– Avdelingen jobber totalt sett innenfor 
et bredt juridisk område, sier Arild Hage-
sveen. – Det er spennende juridisk og faglig 
tilfredsstillende. Vi har også etablert et eget 
advokatforum hvor alle advokatene samles 
for å diskutere saker som står foran en even-
tuell avklaring i rettsapparatet. Vi tilstreber 
å løse sakene gjennom god dialog og gode 
rettslige argumenter på forhånd. Dette har 
tradisjonelt sett ført til at vi ikke har hatt 
behov for å prosedere mange saker. Men 
vi må likevel kjøre enkelte prosesser, ofte 
gjelder dette prinsipielle spørsmål av betyd-
ning for flere leger.
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Driftsforum i sekretariatet2987

Forhandlings- og helserettsavdelingen har etablert et tverrgående 
team for administrasjon.

– Forumet som består av seks personer, har 
eksistert i ca. ett år, og ble bl.a. etablert for 
å kunne yte enda bedre service til yrkes-
foreningene, sier Edith Stenberg. Hun er 
forumets kontaktperson overfor avdelings-
ledelsen. Avdelingens merkantile personell 
har gjennom administrasjonsforum bl.a. 
utviklet et sett arbeidsmetoder, og mye 
av ansvaret for driften av det praktiske 
arbeidet i avdelingen ligger i dette forumet 
som møtes ca. hver 14. dag.

Forhandlings- og helserettsavdelingen 
har sekretariatsansvar for fem yrkes-
foreninger: Overlegeforeningen, Allmenn-
legeforeningen, Praktiserende Spesialisters 
Landsforening, Leger i samfunnsmedisinsk 
arbeid og Foreningen for leger i vitenskape-
lige stilinger. Hver forening har en sekretær 
samt en jurist som kontaktperson. For 
å kunne yte best mulig service til yrkesfor-
eningene har forumet utarbeidet prosedyre-
permer for hver forening med en felles mal 
for hvordan disse skal utarbeides. – På 
denne måten blir vi mindre sårbare dersom 
det skulle oppstå sykdom eller at yrkesfor-

eningens sekretær på annen måte ikke er til-
gjengelig. Alle vil kunne påta seg oppgaver 
som i utgangspunktet er tillagt en spesifikk 
person. Tidligere var dette veldig sårbart, 
sier Edith Stenberg.

Hun forteller at forumet nå også holder 
på å bygge opp en prosedyreperm for 
å nedfelle rutiner for hele avdelingen. 
– Ved å etablere slike permer vil vi alltid 
være i forkant, samtidig som det er en svært 
god hjelp ved nyansettelser, sier hun. Prose-
dyrepermen er under stadig revidering og 
ajourføres fortløpende.

Forumet holder også oversikten over kurs 
og har utarbeidet en kursoversikt for yrkes-
foreningene og for tillitsvalgtkursene. – Vi 
har dessuten gått gjennom fellestjenester, 
IT-tjenester, postrutiner, saksbehandlings-
rutiner og saker til sentralstyret, samtidig 
som vi har fordelt ansvarsområder sier hun.

– Det har skjedd store endringer siden jeg 
kom inn i avdelingen for 17 år siden, for-
teller hun. – Den gang var vi kun to sekre-
tærer. Nå som vi er blitt så mange som seks 
personer i disse merkantile funksjonene er 

det viktig å ha et felles forum. Her får vi 
luftet og drøftet problemer som vi kan løse 
der og da, vi oppdaterer hverandre på 
arbeidsoppgaver og får til en fleksibel og 
god organisering av arbeidsoppgavene. Det 
er også blitt lettere å planlegge. Rutinene 
begynner nå å falle på plass – men det må 
nødvendigvis ta noe tid før vi er helt i mål – 
på mange måter blir veien til «mens vi går», 
sier hun.
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Edith Stenberg og Arild Hagesveen trives med 
mange morsomme og utfordrende oppgaver 
i forhandlings- og helserettsavdelingen. Foto Lise 
B. Johannessen


