
Tilbakekall av autorisasjon etter

idømt straff er ikke dobbeltstraff.

Det har Høyesterett slått fast i en

fersk dom.

Helsepersonell som har fått tilbakekalt auto-
risasjonen på grunnlag av forhold de er straf-
fet for, har hevdet at tilbakekallingen strider
mot forbudet mot å utsette noen for straffe-
forfølging to ganger for samme forhold.
Dette kan forekomme i overgrepssaker mot
pasienter og i saker hvor det foreligger”
atferd som anses uforenlig med yrkesutø-
velsen”, jf. helsepersonelloven § 57.

Den aktuelle saken gjaldt en lege som

hadde krevd erstatning etter at helsemyn-
dighetene hadde suspendert legelisensen
hans. Høyesterett slo enstemmig fast at
”det (er) klart at tilbakekall og suspensjon
av en gitt tillatelse til å praktisere som lege,
fordi de lovbestemte og nødvendige vilkår
for å fortsette virksomheten ikke lenger
foreligger, ikke er straff i Den Europeiske
menneskerettighetsdomstols forstand” (8.
september 2004). Høyesterett begrunnet
sin avgjørelse med at verken tilbakekall
eller suspensjon av tillatelse til å praktisere
som lege er straff etter norsk rett. Videre
uttaler Høyesterett at formålet med tilbake-
kall er å beskytte fremtidige pasienter og
tillitsforholdet mellom pasient og helseper-
sonell. Høyesterett la til grunn for sanksjo-
nens innhold og alvor at det må dreie seg

om svært tyngende reaksjoner, i praksis
fengselsstraff.

Forbudet mot dobbeltforfølging følger
av artikkel 4 nr. 1 i Protokoll nr. 7 til Den
europeiske menneskerettskonvensjon
(EMK). Straff etter Menneskeretts-
konvensjonen er ikke bare straff etter straf-
febud, men kan også omfatte sanksjoner. I
dom av 8. juni 1976 i saken Engel m.fl. mot
Nederland la Den Europeiske menneske-
rettighetsdomstol til grunn at spørsmålet
avgjøres på grunnlag av hvordan forholdet
klassifiseres etter nasjonal rett. Det skal
videre legges vekt på innholdet og alvoret i
sanksjonen det er tale om. Det faktiske
grunnlaget for sakene må være det
samme.

Ved markante avvik fra de krav

som stilles til helsepersonells

utøvelse av sin virksomhet, for

eksempel forsvarlighet, kan det

reageres med straff. 

Prinsippet er nedfelt i helsepersonello-
ven § 67: “Den som forsettlig eller grovt
uaktsomt overtrer eller medvirker til overtre-
delse av bestemmelser i loven eller i med-
hold av den, straffes med bøter eller fengsel
i inntil tre måneder. Offentlig påtale finner
sted hvis allmenne hensyn krever det eller
etter begjæring fra Statens helsetilsyn.” 

Bestemmelsen kom inn i helsepersonel-
loven etter forslag fra Riksadvokaten.
Bakgrunnen for forslaget var et ønske om å
trekke tilsynsmyndigheten mer aktivt inn i
saker som gjelder helsetjenesten, der det er
grunn til å vurdere straffereaksjoner. Ifølge
Riksadvokaten er det avgjørende for påtale-
myndigheten å kunne få råd av tilsynsmyn-
digheten i slike saker, fordi påtalemyndighe-
ten ikke har nødvendig fagkompetanse. 

I 2004 avsluttet Helsetilsynet 17 saker
som gjaldt spørsmål om påtalebegjæring.
Helsetilsynet begjærte påtale overfor hel-
sepersonell eller virksomhet i 7 saker. Det
er gitt forelegg i 4 saker. 3 saker er ikke
påtalemessig avsluttet. 

Saker som kan danne grunnlag for
etterforskning og begjæring om påtale, kan
komme til tilsynsmyndigheten fra pasien-
ter, pårørende, eller ved at tilsynsmyndig-
heten oppretter tilsynssak på eget initiativ.
Saker kan også ha bakgrunn i melding til
politiet om unaturlig dødsfall som kan skyl-
des feil, forsømmelse eller uhell ved under-
søkelse eller behandling av skade eller syk-
dom. Politiet kan også på andre måter få
kjennskap til forhold i helsetjenesten der
det kan være aktuelt å vurdere straff etter
helsepersonelloven.

Påtalebestemmelsen forutsetter sam-
arbeid mellom tilsynsmyndighet og påtale-
myndighet. Det er fastsatt retningslinjer for
samarbeidet og saksbehandlingen i rund-
skriv både fra Riksadvokaten og fra
Helsetilsynet (1, 2). 

Politiet skal som hovedregel forelegge
saken for Helsetilsynet i fylket før det
igangsettes etterforskning. Helsetilsynet i

fylket kan også gi råd om at enkelte forhold
bør klarlegges i etterforskningen. 

Senest innen seks måneder etter at for-
holdet ble kjent for tilsynsmyndigheten,
skal det være vurdert om det skal begjæres
påtale. Saken skal da være ferdig etterfor-
sket av politiet. Helsetilsynet i fylket forbe-
reder saken og vurderer om den skal over-
sendes til Statens helsetilsyn. Helse-
tilsynet beslutter om det skal begjæres
påtale etter en vurdering av om det forelig-
ger et markant avvik fra forsvarlighetskra-
vet. Markant avvik betyr at forholdet er
langt fra det som kan forventes av virksom-
heten eller helsepersonellet. Det legges til
grunn at det skal være høy terskel for å
reagere med straff i saker som gjelder feil-
behandling og at det skal foretas en samlet
rimelighetsvurdering av straff og adminis-
trativ reaksjon.
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