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Spørsmål om pasientrettighetsloven kapittel 4A - Henvisning av pasient 

Vi viser til henvendelse fra Helsetilsynet i Oppland datert 20. mai 2009 vedrørende 
ansvarlig for vedtak etter pasientrettighetsloven kapittel 4 A. 
 
Helsetilsynet ønsker avklart hvem som er ansvarlig for å fatte vedtak i tilfeller der 
fastlege eller tannlege henviser pasient til undersøkelser eller tannbehandling i 
spesialisthelsetjenesten; henvisende lege eller vedkommende som utfører 
helsehjelpen i spesialisthelsetjenesten? 
 
Lovens klare ordlyd er at vedtaket om helsehjelpen skal fattes av den som er ansvarlig 
for gjennomføring av helsehjelpen, jf. pasrl. § 4 A-5 første ledd. Det foreligger etter 
direktoratets oppfatning ikke holdepunkter i forarbeidene for at man kan fravike dette 
utgangspunktet – heller ikke når annet helsepersonell enn den/de som har initiert 
helsehjelpen og som kjenner pasienten best, skal gjennomføre helsehjelpen. Det vil 
være i konflikt med faglig forsvarlighet og skape uklare ansvarsforhold, dersom f. eks. 
fastlege fatter vedtak om helsehjelp som legespesialist i en annen virksomhet skal 
gjennomføre på et fremtidig tidspunkt der fastlegen ikke selv er tilstede. 
 
I slike tilfeller må den som skal gjennomføre helsehjelpen søker råd hos det 
helsepersonell som kjenner pasienten, jf. pasrl. § 4 A-5. Det vises også til omtalen i Ot. 
prp. nr. 64 (2005-2006) pkt. 4.6.6.4, der det bl.a. heter: ”Tanken er at helsepersonell 
som har god kjennskap til pasienten og/eller har andre føresetnader for å vurdere 
tilstanden til pasienten, skal gi innspel til vurderinga av om ein skal gi helsehjelpa eller 
ikkje.”  Fastlegen eller tannlegens råd og vurderinger, samt deres bidrag til å 
foreberede vedtaket, kan riktignok være omfattende, men i siste instans må den 
ansvarlige legen forsikre seg om at alle vilkår for tvangsvedtaket er tilstede på 
tidspunktet for gjennomføringen og stå ansvarlig gjennom å undertegne vedtaket. 
 
Vennlig hilsen 
 
Lotte Hernæs e.f. 
seniorrådgiver 

Hanne Skui 
seniorrådgiver 
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