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Høring- NOU 2019:10 Åpenhet i grenseland. 

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 28. mai 2019. Styret i Norsk overlegeforening (Of) 

behandlet saken per e-post.  

 

Of har gått gjennom NOUen Åpenhet i grenseland. Rapporten omfatter ulike sektorer, og Of 

har valgt å konsentrere seg om de delene av rapporten som berører helsetjenestene.  

 

Utvalget tilråder ingen større endringer sammenholdt med det de fleste har oppfattet som 

dagens rettstilstand. De presenterer gjeldende rett, ulike dilemmaer og fremmer noen 

presiseringer av hvordan lovverket bør tolkes. Det fremkommer at vårt nasjonale handlingsrom 

er ikke veldig stort da dette i hovedsak dreier seg om avveining mellom ytringsfrihet og 

personvern, begge områder hvor Norge har ratifisert internasjonale bestemmelser.  

 

Utvalget beskriver innledningsvis Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) sin 

praksis, og beskriver i domsavsigelser er avveiningene konsentrert om ytringsfrihet versus 

personvern. Andre forhold trekkes inn som supplerende i vurderingene som gjøres. Utvalget 

legger da (i hovedsak) den samme forståelse til grunn; i tilrådningene gjøres det avveininger 

mellom disse to hensyn. Of oppfatter at dette er en hensiktsmessig tilnærming. Både 

ytringsfrihet og personvern er grunnleggende rettigheter, og de fleste andre forhold som 

kommer til betraktning kan betraktes som sekundære. Taushetsplikten kan ses som en følge av 

det særlige behovet for personvern som gjelder for mennesker i en sårbar situasjon mv.  

 

Utvalget beskriver at ytringsfrihet er utgangspunktet, og at tiltak som innskrenker 

ytringsfriheten må gis særlig begrunnelse. Privat eiendomsrett er blant disse forholdene 

(eieråderetten). Her fremmer utvalget en viktig presisering, offentlig virksomhet og sykehus 

betraktes ikke som privat eiendom, og utvalget hevder at offentlige virksomheter ikke kan 

nekte tilgang med eieråderetten som begrunnelse. Dette har vært praksis i endel sykehus og 

andre offentlige institusjoner. Of støtter utvalgets vurdering.  

 

Ofs erfaring er at flere helseinstitusjoner i praksis bedriver forhåndssensur, ved å nekte 

journalister tilgang til institusjonene på et generelt grunnlag, eller avkreve 

forhåndsgodkjenning. Of erfarer at hensynet til pasientens personvern i en del sammenhenger 

brukes som et vikarierende argument for å utøve sensur. Denne type begrensninger bidrar – 

etter Ofs erfaring – til at kritikkverdige forhold og hendelser ikke avdekkes. Ved søknad om 

forhåndsgodkjenning har flere sykehus etablert en praksis hvor journalisten da blir fulgt i 

institusjonene av utsendte kommunikasjonsarbeidere. Dette oppleves som innskrenkende, og 

kan bidra til sensur.  

 



Utvalget diskuterer hvorvidt presse og andre skal kunne gis adgang til sykehus og andre 

helseinstitusjoner. Her går utvalget i noen grad bort fra avveiningen mellom ytringsfrihet og 

personvern, og begrunner eventuelle innskrenkninger i ytringsfriheten med lovbestemmelser 

om faglig forsvarlighet og ansattes arbeidsmiljø. Etter Ofs skjønn er dette ganske svakt 

begrunnet. Også her dreier det seg om avveining mellom ytringsfrihet og personvern, og 

personvernhensyn må veies tyngre når det dreier seg om pasienter innlagt i helseinstitusjoner. 

Også personvernhensyn for ansatte må vektlegges. Etter Ofs syn er det en selvfølge at 

hensynet til personvernet medfører at pasienten må samtykke ved tilstedeværelse av 

utenforstående ved behandling i helseinstitusjoner.  

 

I tillegg anser Of at det samme hensynet kan gjøres gjeldende for ansatte i institusjonene, og at 

de bør kunne reservere seg fra tilstedeværelse av utenforstående i behandlingssituasjoner. Etter 

Ofs syn kan også hensynet til forsvarlighet og (i mindre grad) ansattes arbeidsmiljø anføres i 

denne sammenheng, men da underordnet personvern-hensyn; Hvis ansatte opplever at eget 

personvern krenkes vil dette kunne påvirke arbeidsmiljø, og vanskeliggjøre forsvarlig 

yrkesutøvelse. Of vurderer likevel at institusjonene bør kunne tilpliktes å legge til rette for 

ytringsfrihetshensyn ved å forsøke å legge til rette for denne type tilstedeværelse, og å 

mobilisere ansatte som ikke vil reservere seg. Dette forutsetter naturligvis at pasienten har 

samtykket.  

 

Det fremgår av vurderingene over at Of mener at utvalget i for stor grad vektlegger hensynet til 

arbeidsmiljø og faglig forsvarlighet. Of støtter mindretallets vurdering gjengitt under;  

 
«Utvalgets mindretall, Foss og Ergo, mener begrepet «forsvarlig drift», herunder hensynet til 
ansattes arbeidsmiljø, i flere sammenhenger i denne utredningen trekkes for langt. Det vil 
kunne være for enkelt å nekte medier adgang på uberettiget grunnlag dersom det holder å 
argumentere for at tilstedeværelsen går ut over driften, tjenestetilbudet eller arbeidsmiljøet. 
Selv om utredningen påpeker at det å nekte adgang skal knyttes til kravet om forsvarlighet, 
mener vi det bør tydeliggjøres at det å nekte særlig mediene å fotografere, filme eller gjøre 
lydopptak må knyttes til pasienters, brukeres og tjenestemottakeres grunnleggende 
rettigheter. Vi sikter da til deres rett til ikke å få krenket sitt personvern og til et forsvarlig 
tjenestetilbud. Terskelen for å nekte mediene tilgang skal være høy.» 

 

Utvalget anser det som uakseptabelt å nekte tilgang til områder som er allment tilgjengelig, og 

videre at innskrenkninger begrunnet med eierråderetten er ikke relevant i offentlige 

institusjoner (eller institusjoner som driver i offentlig regi, private ideelle mv). Of støtter 

utvalgets vurdering. Of savner en mer inngående beskrivelse av de ulike arealene i 

helseinstitusjonene. I enkelte areal vil personvern-hensyn være sterkt gjeldende, som sengerom 

og operasjonsstue. Dette er arealer hvor pasienten bør ha det samme krav på vern som i eget 

hjem. Også behandlingsrom hører hjemme i denne kategorien. Dette dreier seg om områder 

som ikke er allment tilgjengelige, og det bør kunne legges begrensninger på tilgang. Etter Ofs 

syn bør institusjonene likevel ikke gis anledning til å begrense tilgang for journalister eller 

andre utenforstående, hvis både pasient og ansatte samtykker i denne tilstedeværelsen. Etter 

Ofs syn følger dette av utvalgets vurderinger knyttet til eieråderetten.   
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