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Foreleser

Anne Christine Breivik

Jurist med bred erfaring

fra helse og omsorgs jus

i Oslo kommune. 

Vil du vite mer – les her

Praktisk om kursene

• Det er fullt mulig å delta kun på ett, eller to kurs, 

avhengig av hvilke tema som interesserer.

• Hvert kurs varer i tre timer, og består av 2 x 45 min. 

forelesning, gruppediskusjon, spørsmål & svar, til 

slutt oppsummering i plenum.

• Får tilsendt kursmateriell før oppstart.

• Pris pr. kurs pr. deltaker: kr 1790,.

• Kjøp alle tre kursene og få kr 600,- i rabatt.

Mål for kursrekka

• Gi deltagerne en oversikt over de viktigste lovene i 
helseretten, og om forholdet mellom dem. 

• Hvordan finne fram i   lovverket – og til andre 
rettskilder

• Bidra til en bedre forståelse av egen rolle og eget 
ansvar som helsepersonell, og betydningen av 
forsvarlighetskravet.

• Viktigheten av helsepersonells ansvar for å sikre 
pasient/brukers rettsvern. 

• Forståelse for den rettslige betydningen av at noen 
rettigheter er særlig regulert i pasient- og 
brukerrettighetsloven. Kap. 2 - en begrensning i 
kommunens styringsrett.

Meld deg på her

Det tilbys tre kurs i helserett høsten 2021. Temaene i 
de tre kursene henger sammen og vil tilsammen gi en 
helhetlig oversikt over noen av de viktigste 
helserettslige spørsmålene dere møter i tjenesten. 

Med deg på her

Digital kursrekke i helserett: Pasient- og brukerrettighetsloven m.m.
- for helsepersonell i helse- og omsorgstjenesten som yter helse -og omsorgstjenester, saksbehandlere og ledere.
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Meld deg på her

Helsepersonells rolle og ansvar

Om kurset

• Oversikt  over helseretten og dens nye endringer 

• Helsepersonells rolle og ansvar  betydningen av 

forsvarlighetskravet

• Dokumentasjonsplikt/journalføring – pasient- og 

brukerrettigheter

• Klagerett, klageregler, om varsel om alvorlig hendelse

• Tilsynssaker -melding til statsforvalter

• Om pasient- og brukerombudet

Meld deg på her

19. Oktober kl. 0900-1200

Pris 1790,-

Rett til  helsehjelp, rettigheter 

som pasient  og  bruker

Om kurset

• Oversikt over helseretten og dens nye endringer

• Viktige definisjoner: pasient, bruker og pårørende, 

helsehjelp og helsepersonell

• Rett til helse- og omsorgstjenester – betydningen av 

kap. 2

• Rettigheter som pasient/bruker/pårørende – kap. 3 og 

4: Om informasjon, brukermedvirkning og samtykke. 

Om samtykke-kompetanse.

Meld deg på her

28.September kl 0900-1200
Pris 1790,-

Om bruk av tvang og makt 

Om kurset

• Oversikt  over helseretten og dens nye endringer

• Hovedregel om samtykke – rettslig grunnlag

• Samtykkekompetanse.

• Om representativt samtykke

• Helsepersonells myndighet etter § 7

• Pbrl. Kap. 4A og HOL kap. 9 og 10

Meld deg på her

16. November kl. 0900-1200

Pris 1790,-

Delta på alle 3 kursene – spar kr 600,-
Meld deg på her
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