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1. Innledning  

Vi ønsker en åpen ytringskultur og oppfordrer medarbeidere til å varsle om kritikkverdige forhold. 
 

Denne retningslinjen er forankret i arbeidsmiljøloven kapittel 2 A. Arbeidsmiljøloven slår fast at 

medarbeidere har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten og at medarbeidere har 

vern mot gjengjeldelse ved varsling. 
 

Det er et overordnet mål at vi har en kultur for åpenhet og trygghet som innebærer at kritikkverdige 

forhold blir tatt opp, diskutert og løses uten at det medfører gjengjeldelse eller negative 

konsekvenser for medarbeider som varsler. 

 

 

2. Formål 

Hensikten med retningslinjen er at medarbeidere vet hva en kan varsle om, hvordan en varsler og 
hvordan et varsel vil bli håndtert. Det er også et mål at arbeidsgiver får stoppet kritikkverdige forhold. 

 
 

3. Hvem kan varsle 

Retningslinjen gjelder for alle medarbeidere i Helse Stavanger HF. Dette inkluderer innleide 
medarbeidere og hospitanter/studenter/elever med praksisarbeid i foretaket.  
 

 

4. Hva er et varsel og hva kan det varsles om 

Varsling er når en medarbeider sier ifra om mulige kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. 
 
Med kritikkverdige forhold menes blant annet handling, unnlatelse eller praksis, som er i strid med 

 lover og regler (rettsregler) 

 skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten 

 etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet 

 

Arbeidsmiljøloven § 2 A-1 (2) gir disse eksemplene på kritikkverdige forhold: 

 

 Fare for liv eller helse, for eksempel mangel på rutiner, tiltak, teknisk utstyr eller at noe i 

organiseringen av virksomheten kan føre til at noen utsettes for livsfare eller forverret 

helsetilstand. Enkeltpersoner som på grunn av manglende kvalifikasjoner er en alvorlig fare 

for noens sikkerhet. 

 Fare for klima eller miljø, for eksempel brudd på forurensings-, klimakvote- og produktkontroll 
loven. 

 Korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet, for eksempel arbeidslivskriminalitet, 

bedrageri, tyveri/stjeling, underslag, konkurskriminalitet, økonomisk utroskap, heleri, 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2
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hvitvasking, dokumentforfalskning og brudd på regler om konkurranse, verdipapirhandel, 

skatt, merverdiavgift og toll. 

 Myndighetsmisbruk, for eksempel hvis en offentlig instans utøver sin myndighet på en 

uforsvarlig måte ved at den tar utenforliggende hensyn, utøver usaklig forskjellsbehandling 

eller tar klart urimelige avgjørelser. 

 Uforsvarlig arbeidsmiljø, for eksempel forhold som kan ha innvirkning på fysisk og psykisk 

helse, blant annet trakassering. 

 Brudd på personopplysningssikkerheten, for eksempel brudd som fører til utilsiktet eller 

ulovlig tilintetgjøring, tap, endring, ulovlig spredning av eller tilgang til personopplysninger 

som er overført, lagret eller på annen måte behandlet. Det kan også være brudd på 

prinsippene om konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. 

 

Selv om definisjonen av kritikkverdige forhold favner bredt, er det en del forhold som ikke 

automatisk faller inn under varslingsreglene: 

 

1. Ytringer om forhold som kun gjelder arbeidstakerens eget arbeidsforhold, regnes ikke 

som varsling. Eksempler på slike forhold er misnøye med lønn, arbeidsmengde og 

fordeling av arbeidsoppgaver, personalkonflikter, faglig uenighet og personlige 

avtaleforhold. 

2. Ytringer om forhold som arbeidstaker mener er kritikkverdig ut fra sin egen politiske 

eller etiske overbevisning, moralske ytringer og ytringer om generell misnøye på 

arbeidsplassen, blir heller ikke regnet som varsling.  

 

Unntak: hvis forholdene over er omfattet av arbeidsmiljøloven § 2 A-1 (2), regnes de likevel 

som varsling. 

 

Det er ofte gråsoner mellom hva som er kritikkverdige forhold og hva som ikke er det; en 

faglig uenighet kan for eksempel ende opp som varsling dersom uenigheten ikke blir håndtert 

riktig. 
 

Dersom en er usikker på om det er et varsel en står overfor, bør en søke veiledning hos leder, 

tillitsvalgte, verneombud, bedriftshelsetjenesten, personalavdelingen eller medlemmer av 

ressursgruppen for varsling, se ansvar og oppgaver for ressursgruppen for varsling vedlegg 8. 

 

Varsling erstatter ikke lovpålagte meldeordninger som for eksempel 3-3a meldinger, EQS 

8595 Umiddelbar varsling til Statens helsetilsyn og statens undersøkelseskommisjon når 

alvorlige pasienthendelser har skjedd, eller bruk av internt meldesystem for uønskede 

hendelser/avvik i Synergi, EQS 1325 Avvik og uønskede hendelser – håndtering i Helse 

Stavanger HF.  

 

Avvik som omhandler kritikkverdige forhold er per definisjon også varsling, hvor 

varslingsregelverket gjelder. Dette gjelder også avvik som er registrert i Synergi. Innholdet i 

det som er beskrevet i hendelsen/avviket avgjør om det er snakk om et varsel. 

Saksbehandlere i Synergi må vurdere om det kan være snakk om kritikkverdige forhold, og 

sørge for at dette blir registrert og håndtert i henhold til denne retningslinjen. Varsling er et 

https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/document.pl?pid=hst&DocumentID=8595&UnitID=1296
https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/document.pl?pid=hst&DocumentID=8595&UnitID=1296
https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/document.pl?pid=hst&DocumentID=8595&UnitID=1296
https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/document.pl?pid=hst&DocumentID=1325&UnitID=1296
https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/document.pl?pid=hst&DocumentID=1325&UnitID=1296
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viktig risikostyringsverktøy og bør også ses på som en ekstraordinær sikkerhetsmekanisme i 

situasjoner der medarbeider føler seg «tvunget» til å tre ut av det ordinære 

rapporteringssystemet, enten på grunn av sakens art eller fordi avvikssystemet ikke fungerer.  

 

 

5. Når og hvordan varsle om kritikkverdige forhold 
 

5.1. Før en varsler  
 
Det skal være en lav terskel for å si fra om mulige kritikkverdige forhold på 
arbeidsplassen. 
 
Påstander om kritikkverdige forhold kan være en belastning både for den som varsler, 
den det varsles om, og for kolleger og arbeidsmiljøet, men dette bør ikke være et 
hinder for å melde fra om mulige kritikkverdige forhold. Noen ganger kan det være 
hensiktsmessig å søke råd før en eventuelt varsler, dersom en er usikker. Man kan søke 
råd om fremgangsmåte og prosessen videre hos for eksempel tillitsvalgt, verneombud, 
leder, bedriftshelsetjenesten eller andre. Ved kontakt med bedriftshelsetjenesten vil 
bedriftshelsetjenesten ha taushetsplikt. 
 
Punkter å tenke gjennom: 
 

 Har jeg grunnlag for kritikken? 

 Har jeg vitner eller dokumentasjon? 

 Kan jeg tidfeste hendelser? 

 Hvordan bør jeg gå frem?  

 Hvem bør jeg si fra til? 

 Hva ønsker jeg å oppnå ved å varsle? 

 Hva forventer jeg at arbeidsgiver skal endre og følge opp? 
 

 

5.2. Hvem kan det varsles til? 
 

Det anbefales å varsle via digitalt skjema for varsling. Dette vil sikre best mulig dokumentasjon 

og saksbehandling av varselet. 

 
Det er også mulig å varsle om mulige kritikkverdige forhold ved å si ifra til: 

 Nærmeste leder 

 Overordnet leder 

 Via tillitsvalgt, verneombud, advokat 

 Ressursgruppen for varsling 

 Arbeidsmiljøutvalget 

 Anonym varsling via «Den røde knappen» se informasjon om rød knapp på foretakets 
intranett sider.  
 

 
Alle som mottar et varsel skal påse at varselet registres i det digitale varslingsskjemaet. Dette må 

https://selvbetjening.ihelse.net/varsel
http://pulsen.sus.no/omhelsestavanger/Sider/Varsling.aspx
http://pulsen.sus.no/omhelsestavanger/Sider/Varsling.aspx
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gjøres fordi det skal være en oversikt over varslingssaker i Helse Stavanger, samt for å sikre best mulig 
dokumentasjon og saksbehandling av varselet. 
 

En kan også varsle til offentlig tilsynsmyndighet eller andre offentlige myndigheter som 

eksempelvis Arbeidstilsynet, Helsetilsynet, Økokrim, Skatteetaten, Datatilsynet og 

Miljødirektoratet mfl. Arbeidsgiver ønsker fortrinnsvis at det varsles internt før en varsler til 

offentlige myndigheter. 
 

Medarbeider kan varsle eksternt til media eller offentligheten for øvrig dersom: 
 

a) medarbeider er i aktsom god tro om innholdet i varselet, 
b) varselet gjelder et kritikkverdig forhold som har allmenn interesse, og 

c) medarbeider først har varslet internt, med mindre medarbeider har grunn til å tro at intern 

varsling ikke vil være hensiktsmessig. 

 

5.3. Hva skal et varsel inneholde? 
 

Det er ingen formkrav til hvordan en skal varsle, men det anbefales å varsle skriftlig gjennom 

digitalt varslingsskjema. Dersom varselet ikke er skriftlig, vil arbeidsgiver måtte nedtegne 

varselet. 

 

Varselet skal være tilstrekkelig konkret til at mottaker kan forstå at det gjelder et varsel om 

mulige kritikkverdige forhold, og forstå hva det blir varslet om. Ved bruk av digitalt 

varslingsskjema vil skjemaet lede deg gjennom de nødvendige informasjonspunktene.  

 

Dersom det varsles utenom digitalt varslingsskjema, bør varselet minimum inneholde 

informasjon om: 

 

 Hva varselet handler om  

 Hvor og når hendelsen(e) skjedde 

 Hvem som var involvert/vitner  

 Eventuell kjennskap til tidligere hendelser 

 Hvilken dokumentasjon som kan fremlegges 

 Navn og tjenestested for den som varsler 
 
 

Den som varsler kan be tillitsvalgte og verneombud om veiledning og støtte i forkant og under 

oppfølging av et varsel. Dersom varsler ønsker det, kan tillitsvalgt eller verneombud være med når 

varsler skal gjøre rede for grunnlaget for varslingen. 

 

5.4. Anonym varsling 
 

En kan varsle anonymt, men dette kan føre til utfordringer med å undersøke varselet, samt at en 

ikke vil få tilbakemelding når varselet er håndtert.  

 

For å varsle anonymt via ekstern varslingskanal, kan «den røde knappen» benyttes, se informasjon 

https://selvbetjening.ihelse.net/varsel
http://pulsen.sus.no/omhelsestavanger/Sider/Varsling.aspx
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om rød knapp på foretakets intranett sider. Varslingen går da direkte til et eksternt advokatfirma 

som anonymiserer og sender varslingen videre til administrerende direktør i Helse Vest og 

administrerende direktør i aktuelt foretak. En gjør oppmerksom på at arbeidsgiver kan ha begrenset 

mulighet til å undersøke et anonymisert varsel, da en ikke har anledning til å stille 

oppfølgingsspørsmål. En har heller ikke mulighet til å gi tilbakemelding om hvorvidt det var et 

kritikkverdig forhold det ble varslet om. 

 
Alle varsler blir behandlet konfidensielt. Det vil si at identiteten til den som varsler og opplysninger i 
saken ikke skal være kjent for flere enn strengt tatt nødvendig. 

 
Dersom varselet omhandler en annen navngitt medarbeider, har vedkommende rett til 
kontradiksjon. Dette innebærer at vedkommende skal gjøres kjent med varselet og hvilke 
opplysninger som er gitt, samt få anledning til å gi sin versjon av saken og imøtegå det som andre 
parter har framlagt. Identiteten til varsler kan unntas når parten kan imøtegå opplysningene uten at 
varslers identitet gjøres kjent. 
 

 

6. Mottak av varsel om mulig kritikkverdig forhold 

Et varsel kan komme direkte fra en medarbeider, for eksempel via e-post, brev, telefon, Synergi 
eller i møte. Varsel kan også komme via tillitsvalgt, verneombud eller digitalt varslingsskjema. 

Dersom digitalt varslingsskjema ikke er benyttet, må den som mottar varselet påse at varselet 

registres i det digitale varsling skjemaet (lenke). Dette må gjøres fordi det skal være en oversikt 

over varsler i Helse Stavanger.  

Når leder mottar et varsel har leder en aktivitetsplikt, og må sørge for at varselet blir undersøkt 

og saksbehandlet. Leder skal alltid informere overordnet leder om innkommet varsel. 

 

6.1. Vurder om det er fare for liv og/eller helse 

Det må innledningsvis vurderes om informasjonen i varselet tilsier at det kan være fare for liv, helse 
eller informasjonssikkerhet. I så fall må leder sørge for at det iverksettes strakstiltak og at 
tilsynsmyndighetene varsles når dette er relevant. 
 

6.2. Hvem skal håndtere saken - habilitetsvurdering 

Dersom varselet gjelder leder er leder inhabil, og varselet må håndteres av overordnet leder, denne 
blir da risikoeier. Inhabilitet kan ellers forkomme dersom det foreligger forhold som kan svekke 
tilliten til den som saksbehandler varselet, se forvaltningsloven § 6 vedr. forhold som kan påvirke 
habilitet. Ved tvil om habilitet kan en kontakte rådgiver i Forhandlinger og juridisk rådgivning for 
avklaring. Habilitetsinnsigelse reist av varsler eller omvarslet skal alltid vurderes særskilt av 
rådgivere i Forhandlinger og juridisk rådgivning. 

 

6.3. Tilbakemelding til den som har varslet: 

Den som har varslet skal innen syv kalenderdager få informasjon om: 

 at varsel er mottatt 

http://pulsen.sus.no/omhelsestavanger/Sider/Varsling.aspx
https://lovdata.no/lov/1967-02-10/§6
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 hvordan varselet vil bli behandlet videre 

 at dersom du har varslet om forhold hvor du selv ikke er skadelidende, så er du normalt 

ikke part i saken, og har dermed ikke innsynsrett i sakens dokumenter 

Dersom arbeidsgiver orienterer eksterne om varslingssaken, skal varsleren og den det varsles om 

ha tilbakemelding om dette. 

Medarbeidere som har varslet anonymt får ikke slik tilbakemelding. 
 

6.4. Arkivering og registrering av varselet 

Et varsel er arkivverdig og skal lagres i Elements. Når varsel er registrert i digitalt varslingsskjema, 
vil koordinator i ressursgruppen for varsling opprette sak i Elements. 

All dokumentasjon i saken skal underveis lagres i Elements. Dette vil typisk være: 

 Selve varselet (første dokument i saken i Elements) 

 Dokumentasjon fra undersøkelser, som f.eks. referat fra samtaler eller innlevert skriftlig 

dokumentasjon 

 Oppsummering og konklusjon i saken 

 Evaluering 

 

  6.5. Hva skjer når varsel mottas via digitalt varslingsskjema i Elements 
 

 Koordinator for ressursgruppen for varsling (koordinator) mottar varselet i Elements, og gir 
innen syv kalenderdager tilbakemelding til medarbeider om at varselet er mottatt. 

 En medarbeider fra forhandlinger og juridisk rådgivning og en fra HMS/BHT avdelingen 
vurderer om innholdet i det det sies ifra om er et varsel om mulig kritikkverdige forhold eller 
noe annet, og avgjør hvem som er «rett nivå» i linjen for videre håndtering (risikoeier). Dette 
for å sikre habilitet og avklaring av hvem som eier saken.  

 Dersom det ikke er et varsel som faller inn under reglene i arbeidsmiljøloven §2A-1, gir 

koordinator skriftlig tilbakemelding om dette til risikoeier som kaller inn til møte med den 

som har varslet, og informerer om vurderingen, samt hvordan arbeidsgiver vil følge opp 

saken videre. Dersom en medarbeider varsler via «den røde knappen», vil medarbeideren 

ikke få tilbakemelding. 

 Dersom det det sies i fra om er et mulig kritikkverdig forhold, tar koordinator stilling til om 

det er behov for at øvrige medlemmer i ressursgruppen skal kalles inn til møte. 

 Koordinator oppretter sak i Elements med tittel: “Undersøkelse av mulig kritikkverdig 

forhold – (navn på virksomhet)” 

 Risikoeier får tilgang til varselet via Elements og har videre ansvar for å behandle varselet 

etter gjeldende retningslinje. 

 Koordinator kaller inn risikoeier til møte og informerer om hva det innebærer å være 

risikoeier, hva som er videre saksgang, ansvar for ivaretagelse og omsorg for de involverte, 

samt at det evt. må utarbeides mandat for undersøkelse dersom denne skal bestilles enten 

internt eller eksternt. 
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7. Avklare, undersøke og behandle varselet 
 

7.1. Avklaringer før undersøkelse 
 

 
Før en går i gang med selve undersøkelsene, må risikoeier avklare:  
 

 Behov for bistand 

o Intern bistand: Leder bør foreta en vurdering av hvem som eventuelt bør bistå i 

undersøkelser og håndtering av varselet. Dette kan være rådgivere fra 

Forhandlinger og juridisk rådgivning, personalkonsulent eller overordnet leder. Det 

må også foretas en habilitetsvurdering. 

o Ekstern bistand: I enkelte saker kan det vurderes som mest hensiktsmessig at 

undersøkelsene gjennomføres av en ekstern konsulent. En slik vurdering må gjøres 

konkret i hvert enkelt tilfelle og skal godkjennes av nivå 2 leder. Oppdraget må følge 

foreliggende rammeavtaler eller settes ut på anbud. 

 

 I varsler og klager som omhandler mobbing, trakassering eller annen utilbørlig opptreden, 

skal leder som hovedregel ikke undersøke saken selv, men få bistand fra dedikert personell 

fra Forhandlinger og juridisk rådgivning og Bedriftshelsetjenesten, eventuelt ekstern bistand. 

Se retningslinje for forebygging og håndtering av mobbing, trakassering og annen utilbørlig 

opptreden. 

 

 Ved mistanke om kriminelle/straffbare forhold må leder kontakte foretaksadvokat som vil 

vurdere politianmeldelse, og informere overordnet leder. Se EQS 3625 Anmeldelse av 

straffbare forhold. Dersom politi og/eller påtalemyndighet er involvert, må du ikke iverksette 

undersøkelser eller gå ut med informasjon uten å koordinere med disse. 

 

 Vurder behovet for avklaringsmøte(r): Det kan være nyttig å gjennomføre avklaringsmøte 

tidlig i prosessen med den som har varslet, særlig dersom varselet ikke er konkret nok eller 

det er uklart hva det varsles om. I avklaringsmøtet informeres det om partenes gjensidige 

rettigheter og plikter, trygge den som har varslet på saksbehandlingsprosessen, og 

prinsippene om kontradiksjon, konfidensialitet og vern mot gjengjeldelse forklares. 

 
I saker hvor det er uklart om varselet er et varsel om kritikkverdige forhold som skal 

håndteres som et varsel, eller om det er en klage, kan det også være nyttig å gjennomføre 

avklaringsmøter med andre (eks nærmeste leder, verneombud, ressursgruppe for varsling) 

for å få oversikt over saken. 

 

 Mandat: Dersom varselet skal undersøkes av interne rådgivere eller ekstern konsulent skal 

det utarbeides et mandat som beskriver hva oppdraget omfatter og hva det skal avgrenses 

mot å behandle. Mandatet utarbeides i samråd med ressursgruppen for varsling. Se vedlegg 

9 – Mal – Mandat undersøkelsesteam 

 

 Fremdriftsplan: Det skal utarbeides en fremdriftsplan for å sikre forutsigbarhet for de 

involverte. Se vedlegg 5 – Mal – Tidsplan – varslingssak. 

 

https://eqs-hst.ihelse.net/index.pl?pid=hst&DocumentID=49580
https://eqs-hst.ihelse.net/index.pl?pid=hst&DocumentID=49580
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 Forebygge gjengjeldelse: Leder må vurdere eventuelle muligheter/risiko for gjengjeldelse når 

andre får kjennskap til varselet. Forebyggende tiltak må eventuelt planlegges og iverksettes. 

Gjengjeldelse er enhver ugunstig behandling som kan ses som en direkte følge av og en 

reaksjon på varsling. Leder har ansvar for at den som varsler ikke blir utsatt for sanksjoner 

eller gjengjeldelse som skyldes at personen har varslet, jf. arbeidsmiljøloven § 2 A-4. 

Som eksempel på gjengjeldelse nevnes i arbeidsmiljøloven trusler, trakassering, usaklig 

forskjellsbehandling, sosial ekskludering eller annen utilbørlig opptreden, advarsel, endring i 

arbeidsoppgaver, omplassering eller degradering, suspensjon, oppsigelse, avskjed eller 

ordenstraff. 

 

 

7.2. Undersøkelser av varselets påstander: 
 

Når det er avklart hvem/hvilket nivå som skal ha ansvar for å håndtere varselet, starter undersøkelse 

og behandling av varselet. Påstandene i varselet må undersøkes og saken må opplyses så godt som 

mulig for å kunne sannsynliggjøre eller dokumentere at det foreligger et kritikkverdig forhold, jf. 

arbeidsmiljøloven § 2A-1.  

 

Hensikten med undersøkelsene er å finne ut hva som faktisk har skjedd, og om dette er 

kritikkverdig(e) forhold. Varselet må behandles på en måte som ivaretar arbeidsmiljøet til alle 

medarbeiderne, også den som varsler og de(n) det varsles om. Uheldige konsekvenser må derfor 

vurderes/kartlegges. En må gjennomføre de undersøkelser som er nødvendige for å få en uavhengig 

og objektiv fakta-beskrivelse av de forhold det er varslet om. Ofte innebærer dette: 

 Møte med den som har varslet: Inviter skriftlig til møte (Vedlegg 3 - Mal - Møteinnkalling 

varsler) og informer om at det anbefales å ha med tillitsvalgt/tillitsperson. I møtet gjennomgås 

varselets påstander, og det sikres at en har tilstrekkelig konkrete beskrivelser av hendelsen(e). 

Dette innebærer f.eks. konkrete beskrivelser av hva som har skjedd, hvor og når hendelsen(e) 

skjedde og hvem som var involvert/vitne til hendelsen(e). Det er viktig å informere om 

partenes gjensidige rettigheter og plikter, trygge den som har varslet på 

saksbehandlingsprosessen, samt forklare prinsipper som kontradiksjon, konfidensialitet og 

vernet mot gjengjeldelse, dersom dette ikke er gjort ved et tidligere avklaringsmøte. (Se 

vedlegg 2: Hva skjer etter at jeg har varslet (informasjonsbrev som leder kan gi til involverte 

parter).  

Tips: Forbered deg godt til møtet og noter ned på forhånd hva som f.eks. må konkretiseres 

mer. Tenk gjennom praktiske hensyn som møtedag og tidspunkt, egnet møterom og plassering 

i rommet. Ved krevende møter kan du på forhånd ha avtalt med BHT at de kan være 

tilgjengelig i etterkant av møtet dersom medarbeideren ønsker å snakke med dem. 

 

 Møte med den det varsles om - når det varsles om bestemt(e) person(er): De(n) det varsles 

om må så tidlig som mulig gjøres kjent med varselet og hvilke påstander/forhold det gjelder. 

Inviter skriftlig til møte (Vedlegg 4 – Mal- Møteinnkalling omvarslede) og informer om at det 

anbefales å ha med tillitsvalgt/tillitsperson. Den det varsles om skal få anledning til å 

imøtekomme påstandene i varselet og gjøres oppmerksom på reglene om gjengjeldelse.  
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 Eventuelle møter med andre som har opplysninger om saken. Vurder behovet for å innhente 

opplysninger fra andre personer som har vært tilstede ved hendelsene (vitner). Det kan være 

ledere, tillitsvalgte, verneombud eller andre HMS-aktører, eller andre som kan ha viktig 

informasjon i saken. En skal likevel ikke snakke med flere enn det som er nødvendig for å 

opplyse saken. 

 

 Innhente skriftlig dokumentasjon som kan være relevant for saken. Dette kan være 

notater, referat, e-post, SMS, dokumenter eller annen skriftlig dokumentasjon. 

 

 Vurder behovet for flere samtaler: For å få saken best mulig opplyst kan det være nødvendig å 

gjennomføre flere samtaler. 

 

7.3. Underveis i undersøkelsene må man: 
 

 Ivareta kontradiksjon: I undersøkelsene må man sikre at prinsippet om kontradiksjon ivaretas. 

Dette innebærer at de(n) som får en beskyldning om et kritikkverdig forhold rettet mot seg, 

må gis anledning til å gjøre seg kjent med innholdet og komme med sin versjon, samt få 

mulighet til å kunne imøtegå de(n) andres påstander. Dette kan gjøre det nødvendig å 

gjennomføre flere samtaler med ulike parter. 

 

 Avdekke faktiske forhold: Samtalene med de involverte og andre som har opplysninger i saken, 

bør ha som siktemål å avklare hvilke faktiske observasjoner de enkelte har gjort, uten å stille 

ledende spørsmål. Man må likevel gi så mange opplysninger at det er mulig å bekrefte eller 

avkrefte konkrete påstander i varselet. Undersøkelsene bør rette seg mot 

konkrete/observerbare forhold, ikke mot fortolkninger, antakelser eller følelser. Det er de som 

faktisk har observert noe, eller på annen måte opplevd noe, som kan uttale seg om et forhold. 

 

 Arkivere dokumentasjon: All dokumentasjon fra saken skal lagres i Elements. 

 
7.4. Konklusjon 

Når undersøkelsene har kommet til et punkt der det ikke fremkommer mer som kan belyse saken 

eller saken er tilstrekkelig opplyst, må man konkludere hvorvidt det foreligger et kritikkverdig 

forhold eller ikke.  Dette innebærer at man først vurderer hvilke påstander/hendelser/handlinger 

en anser som dokumentert - altså at de har forekommet/skjedd. Deretter må en vurdere 

handlingen/hendelsene opp mot aktuelt lovverk for å vurdere om den dokumenterte handlingen 

medfører et brudd på lovverket eller ikke. Det som fremkommer i en sak basert på flere 

enkelthendelser, skal også vurderes samlet sett med hensyn til om dette utgjør brudd på 

arbeidsmiljøloven om et fullt forsvarlig arbeidsmiljø jf. aml § 4-1 (1). 

 

Jo mer alvorlig påstand, jo strengere beviskrav. Kravet til sannsynlighetsovervekt økes jo mer 

alvorlig påstanden som fremlegges er.  
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7.5. Skriftlig dokumentasjon og oppsummering: 

Alle samtaler, møter og vurderinger som skjer i forbindelse med et varsel, må dokumenteres 

skriftlig. Referat bør godkjennes/signeres i møtet. Referater er arkivverdige og skal arkiveres i 

saken i Elements. De(n) man har hatt samtale med skal gis mulighet til å gi skriftlig kommentar 

eller tilleggsopplysninger som legges ved referatet. Det er avgjørende i de fleste saker at referatet 

er så detaljert at det sikrer mulighet for god kontradiksjon for de(n) det er varslet om. 

Når man vurderer at det er gjort tilstrekkelige undersøkelser i saken, må det skrives en 

oppsummering eller rapport som inneholder hva som er undersøkt, vurderinger og konklusjon i 

saken. Se vedlegg 6 - Mal sluttrapport i varslingssak. Denne skal lagres i saken i Elements. 

 

8. Tiltak, oppfølging og evaluering 
 

8.1. Ikke funn av kritikkverdige forhold: Som hovedregel ikke igangsette tiltak 

Dersom konklusjonen er at det ikke har forekommet kritikkverdige forhold, men de påviste 

faktiske forhold vurderes som påregnelige, skal leder som hovedregel ikke igangsette tiltak. I 

enkelte situasjoner kan det likevel være hensiktsmessig å igangsette tiltak, dette må vurderes 

konkret i hvert tilfelle. 

 

8.2. Funn av kritikkverdige forhold: Planlegge og gjennomføre tiltak  

Dersom konklusjonen er at det har forekommet et eller flere kritikkverdig(e) forhold, må leder 

identifisere, vurdere og planlegge nødvendige tiltak. Tiltak kan rette seg mot både systemer, miljø 

og personer. Leder kan søke bistand hos personalavdelingen, enhet for forhandlinger og juridisk 

rådgivning eller bedriftshelsetjenesten. 

 

8.3. Tilbakemelding om konklusjonen og eventuelle tiltak til de involverte: 
 

 Tilbakemelding til den det er varslet om (omvarslede): Dersom det er varslet om konkret(e) 

person(er) må disse straks kalles inn til møte og orienteres om konklusjonen i saken og 

eventuelle konsekvenser, for eksempel at det opprettes en personalsak. Ved brudd skal det gis 

konkret informasjon om hvilke regler, lovparagrafer eller interne føringer det er brudd på. 

Personen(e) vil normalt ha vært betydelig involvert i de foregående undersøkelsene. Husk at 

hensynet til taushetsplikten kan være til hinder for full tilbakemelding. Dersom noens 

arbeidsforhold påvirkes (f.eks. advarsel, omplassering, oppsigelse, avskjed o.a.), må 

retningslinje for saksbehandling av personalsaker følges. 

 

 Tilbakemelding til den som har varslet: Det skal alltid gis tilbakemelding til den som har varslet 

om at saken er ferdig håndtert. Varsler har i utgangspunktet ikke rett på innsyn i saken og 

kunnskap om de tiltak som er eventuelt er iverksatt. De har i utgangspunktet kun rett på 

opplysninger som angår dem selv, og om at varselet er ferdig håndtert. 

 

 Øvrige involverte: De øvrige involverte bør også få tilbakemelding om at saken er ferdig 

håndtert. Videre må det vurderes om hele eller deler av virksomheten må informeres 

dersom konklusjonen og eventuelle tiltak angår deres arbeidssituasjon. 

 

https://eqs-hst.ihelse.net/index.pl?pid=hst&DocumentID=49581
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8.4. Evaluering etter at varsel er ferdig undersøkt og tiltak er iverksatt 

Etter at tiltakene er gjennomført har leder ansvar for å evaluere prosessen og effekten av 

tiltakene. Dette er viktig for å lære og for å sikre at iverksatte tiltak har hatt ønsket effekt. 

Ettersom tiltak både kan rette seg mot systemer, miljø og personer, kan evalueringen ha ulik form 

alt etter hvilke tiltak som er iverksatt.  

 

 Evaluering av (foreløpig) effekt av tiltak: Dersom en undersøkelse av varselet medfører at det 
foreslås tiltak for å rette opp i systemer, miljø eller personer, må disse tiltakene følges opp og 
evalueres for å se om de har hatt ønsket effekt. 

 Evaluering av effekt ved langvarige tiltak: Ved langvarige tiltak, slik som eksempelvis 
gjenoppretting av et forsvarlig arbeidsmiljø, må evalueringen bygge på innarbeidede 
internkontrollprosedyrer over tid, eksempelvis medarbeidersamtaler, ForBedringsundersøkelsen 
o.a. 

 

 Sluttevaluering: Det er først når tiltakene har fått ønsket effekt og situasjonen er varig endret 
at saken kan avsluttes. Sluttevalueringen skal nedtegnes i et internt notat som lagres i 
varslingssaken i Elements. Se vedlegg 7 - Mal for evaluering. I tillegg til å evaluere iverksatte 
tiltak, må leder evaluere selve håndteringen av varslingssaken, eksempelvis: 

 

o Hva kan virksomheten lære av varslingssaken? 
o Fungerer retningslinjen for varsling? 

o Er det behov for forbedringer? 
 
Erfaringer og innspill fra involverte parter skal bidra til å forbedre både retningslinjene og 
kompetansen på området. 
 

8.5. Avslutning av saken 

Saken er ferdig behandlet når varsler og den det varsles om har fått tilbakemelding, all 

dokumentasjon og skriftlig evaluering er lagret i Elements og saken er avsluttet i Elements. 

 

 

9. Ivaretakelse av varsler, omvarslet og vern mot gjengjeldelse 

Den som har varslet (varsler) skal ha rett på nødvendig beskyttelse/skjerming mens utredningen 

pågår, noe som også er aktuelt for den/de det er varslet om (omvarslet). 

 

9.1. Ivaretakelse av den/de som varsler (varsler) 

Arbeidsgiver må særlig sørge for at den som varsler, har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø både under 

og etter varslingsprosessen. Når arbeidsgiver har vurdert risiko for gjengjeldelse, må arbeidsgiver 

sørge for tiltak som forebygger gjengjeldelse. Eksempler på tiltak er tettere oppfølging av 

medarbeideren gjennom samtaler og å vise støtte og annerkjennelse utover det som kreves i en 

normalsituasjon. 

 

9.2. Ivaretakelse av den/de som det varsles om (omvarslet) 

Det kan også være belastende å bli varslet om, det vil si å være den som blir utpekt som ansvarlig 
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for det kritikkverdige forholdet. Også denne har krav på et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Derfor må 

den det varsles om, få informasjon om hva han eller hun blir beskyldt for, og få anledning til å 

komme med sin versjon. Også omvarslet kan ha behov for tettere oppfølging. Dersom 

arbeidsgivers undersøkelse viser at den det varsles om er ansvarlig for et eller flere kritikkverdige 

forhold, må han eller hun få informasjon om dette og beskjed om eventuelle sanksjoner. 

 

9.3. Vern mot gjengjeldelse 

Gjengjeldelse mot medarbeider som varsler i samsvar med arbeidsmiljøloven § 2 A-1 er forbudt, 

jf. arbeidsmiljøloven § 2 A-2. Dette gjelder også gjengjeldelse mot medarbeider som informerer 

om at en kommer til å varsle. Tillitsvalgt eller verneombud som gir råd til medarbeider om 

varsling har tilsvarende vern mot gjengjeldelse som varsleren selv. 

Alle former for gjengjeldelse er forbudt. I varslingssammenheng er gjengjeldelse alle former for 

straff eller negative sanksjoner mot en som har varslet. Gjengjeldelsen kan være formell i form av 

arbeidsrettslige sanksjoner som oppsigelse, avskjed eller skriftlig advarsel. Gjengjeldelse kan også 

være uformell i form av endrede arbeidsoppgaver, redusert ansvar, utfrysing, mobbing eller 

liknende. Saklige motargumenter eller motbevis knyttet til de kritikkverdige forholdene regnes 

ikke som gjengjeldelse. 

Arbeidsgiver har ansvaret for at varsleren vernes mot gjengjeldelse fra både leder og kollegaer. 

Arbeidsgiver har bevisbyrden for at gjengjeldelse ikke har funnet sted, dersom medarbeider 

legger fram opplysninger som gir grunn til å tro at han/hun har blitt utsatt for gjengjeldelse. 

Medarbeider som er utsatt for gjengjeldelse etter varsling, kan kreve oppreisning og erstatning. 

Erstatning kan kreves uavhengig av arbeidsgivers skyld jf. arbeidsmiljøloven § 2 A-5. 

 

10. Roller og ansvar  
 

10.1 Arbeidsgiver 
Når det er varslet om kritikkverdige forhold i virksomheten, skal arbeidsgiver sørge for at varselet 
innen rimelig tid blir tilstrekkelig undersøkt. 
 

10.2 Risikoeier 
Med risikoeier menes her leder som har ansvar for å håndtere varselet, herunder at tilstrekkelig 
undersøkelse blir gjennomført, samt ivareta både den/de som har varslet og den/de omvarslede. 
Dersom det er nødvendig, skal risikoeier sørge for tiltak som er egnet til å forebygge gjengjeldelse. 
 
Skal orientere medarbeidere om retten til å bli bistått av tillitsvalgt eller en annen person 
medarbeideren har tillit til. 
 

10.3 Medarbeider 
Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet. Innleid 
arbeidstaker har også rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten til innleier. 
 

10.4 Verneombud 
Verneombudet skal tas med på råd og følge aktivt opp ved planlegging og gjennomføring av tiltak som 
har betydning for enhetens arbeidsmiljø. Verneombudet er medarbeidernes talsperson i 
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arbeidsmiljøsaker og skal være en støttespiller for den enkelte medarbeider, men også ha fokus på 
arbeidsmiljøet samlet sett. 
 

10.5 Tillitsvalgt 
Tillitsvalgte ivaretar medlemmenes interesser i henhold til lov og avtaleverk.  
 
Tillitsvalgt kan ta initiativ og be om møte/samtale med arbeidsgiver dersom saken antas å ha 
betydning for medlemmenes arbeidssituasjon. 
 

10.6 Bedriftshelsetjenesten (BHT) 
Bedriftshelsetjenesten har en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøsaker og kan bistå medarbeider, 
ledelse og verneombud. Ved kontakt med bedriftshelsetjenesten vil bedriftshelsetjenesten ha 
taushetsplikt. 
 

10.7 Forhandlinger og juridisk rådgivning 
Enhet Forhandlinger og juridisk rådgivning skal kontaktes for bistand i forhold til saksbehandlingen. 
 

10.8 Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 
Dersom Arbeidsmiljøutvalget får melding om et varsel skal utvalget påse at arbeidsgiver følger opp 
varselet. Arbeidsmiljøutvalget kan vedta at nødvendige undersøkelser skal gjennomføres. 
 

10.9 Ressursgruppen for varsling om kritikkverdige forhold 
Ressursgruppen skal være mottaker av varsler som sendes via digitalt varslingsskjema og vurdere 
saksgang. (se mandat i Retningslinjer for varsling om kritikkverdige forhold). 
 

10.11 Undersøkelsesteam 
Undersøkelsesteamet skal på bakgrunn av bestilling og mandat gjennomføre undersøkelse av et 
varsel.  
 
Interne undersøkelsesteam går i forbindelse med gjennomføring av undersøkelse ut av sin 
ordinære rolle i egen avdeling, og er sakkyndig i saken på mandat fra arbeidsgiver. 

 

11. Vedlegg (finnes under «relatert») 
Vedlegg 1 - Hva er forskjellen på varsel, søknad, klage og avvik 

Vedlegg 2 - Hva skjer etter at jeg har varslet  

Vedlegg 3 - Mal – Møteinnkalling varsler 

Vedlegg 4 - Mal – Møteinnkalling omvarslede 

Vedlegg 5 - Mal – Tidsplan – varslingssak  

Vedlegg 6 - Mal – Sluttrapport varslingssak 

Vedlegg 7 - Mal – Evalueringsskjema varslingssak 

Vedlegg 8 – Ansvar og oppgaver for ressursgruppen for varsling 

Vedlegg 9 – Mal – Mandat til undersøkelsesteam 

 
 
 



Vedlegg 1 - Hva er forskjellen på søknad, klage, avvik og varsel 
 

Søknad/klage 

En del forhold faller ikke automatisk inn under varslingsreglene: 

 

1. Ytringer om forhold som kun gjelder arbeidstakerens eget arbeidsforhold, regnes ikke 

 som varsling. Eksempler på slike forhold er misnøye med lønn, arbeidsmengde og 

 fordeling av arbeidsoppgaver, personalkonflikter, faglig uenighet og personlige 

 avtaleforhold. 

2. Ytringer om forhold som arbeidstaker mener er kritikkverdig ut fra sin egen politiske eller 

 etiske overbevisning, moralske ytringer og ytringer om generell misnøye på 

 arbeidsplassen, blir heller ikke regnet som varsling.  

 

Unntak: hvis forholdene over er omfattet av arbeidsmiljøloven § 2 A-1 (2), regnes de likevel som 

varsling. 

 

En melding om et slikt forhold defineres som en søknad eller klage. En søknad eller klage kan 

også utløse en undersøkelses- og aktivitetsplikt for arbeidsgiver. Om meldingen gjelder mer 

alvorlige forhold som diskriminering, mobbing, trakassering eller annen utilbørlig opptreden, vil 

den likevel kunne falle inn under reglene om varsling. Der det er tvil om en melding er en klage 

eller et varsel anbefales det at meldingen behandles som et varsel frem til kategori er avklart. 

 

Avvik 

Avvik er uønskede hendelser som kan føre til, eller har ført til skade. Dette kan være skade på 

mennesker, materiell eller miljø. Et avvik oppstår når det ikke er samsvar mellom den praksisen 

som blir utøvd og det som følger av eksterne lover, forskrifter, regelverk eller av interne 

retningslinjer og prosedyrer. Et avvik er som hovedregel rettet mot systemer, sentrale 

prosedyrer og tilsvarende, ikke mot enkeltpersoner. Typiske avvik vil være brudd på kravene i 

helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (HMS), eksempelvis: 

 

brudd på retningslinjer 

brudd på arbeidsprosesser 

brudd på prosedyrer 

brudd på lovverk 

 

Les mer om hvordan du melder avvik i EQS 1325 Avvik og uønskede hendelser - håndtering i 

Helse Stavanger HF . 

 

Avvik som omhandler kritikkverdige forhold (brudd på rettsregler, etiske retningslinjer, etiske 

normer i samfunnet) er per definisjon også varsling, hvor varslingsregelverket gjelder. Dette 

gjelder også avvik som er registrert i Synergi. Innholdet i det som er beskrevet i 

hendelsen/avviket avgjør om det er snakk om et varsel. 

 

Varsel 

Varsling er at en medarbeider i god tro og på en forsvarlig måte melder fra om et mulig 

kritikkverdig forhold i sin egen virksomhet, til noen som direkte eller indirekte har mulighet 

og/eller myndighet til å rette på forholdene. 

https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/document.pl?pid=hst&DocumentID=1325&UnitID=1296
https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/document.pl?pid=hst&DocumentID=1325&UnitID=1296


 

Alle medarbeidere kan varsle sin arbeidsgiver om mulige kritikkverdige forhold på egen 

arbeidsplass, inkludert innleide arbeidstakere og personer som er utplassert i arbeidsrettede 

tiltak.  

 

Det avgjørende er ikke hvilken kategori (varsel, klage, søknad eller avvik) medarbeideren velger 

når det sies ifra. Det er selve innholdet som avgjør hvilken kategori som er korrekt. 

 

Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med lover og regler, skriftlige etiske 

retningslinjer på arbeidsplassen eller etiske normer som har bred tilslutning i samfunnet, for 

eksempel: 

 

fare for liv eller akutt helse 

fare for klima eller miljø 

korrupsjon eller økonomisk kriminalitet 

myndighetsmisbruk 

uforsvarlig arbeidsmiljø - eksempelvis vold, 

uheldig fysisk eller psykisk belastning, 

diskriminering eller trakassering 

brudd på personopplysningssikkerheten 

 

 

 

 

 



Vedlegg 2 - Hva skjer etter at jeg har varslet? (informasjonsbrev) 
 
Saksgang etter at du har sendt inn et varsel: 
 
Melding om mottatt varsel 
Du skal innen 7 dager fra innsendt varsel, få informasjon om at varsel er mottatt, hvem som 
behandler/undersøker varselet, kontaktinformasjon og videre håndtering. Dersom du varsler 
anonymt, er det ikke mulig å gi en slik tilbakemelding. 

 
Vurdering av innsendt henvendelse 
Et varsel er en påstand, ikke en konstatering av at det foreligger et kritikkverdig forhold. Det neste 
steget i prosessen består derfor i at den som mottar varselet tar stilling til om henvendelsen din er 
et varsel om kritikkverdige forhold, eller om det er en søknad, et avvik eller en klage (vedlegg 1). 
Dersom det er tvil om meldingen er et varsel, et avvik, en klage eller en søknad vil meldingen 
behandles som et varsel frem til kategori er avklart. 

 
Dersom meldingen ikke vurderes som et varsel om et kritikkverdig forhold vil saken overføres til 
korrekt behandlingsmottak. Eksempel: Avvikssystemet Synergi eller system for oppfølging av 
personalsaker. Du vil da få en begrunnelse for hvorfor saken ikke blir behandlet som en 
varslingssak og tilbakemelding om hvordan saken følges opp videre. 

 
Behandling av varselet 
Vanligvis vil undersøkelsen innledes med å kontakte deg som har varslet for å få flere 
opplysninger. Du vil i tillegg få informasjon om rettigheter og plikter. Alle samtaler/intervju, 
møter og vurderinger dokumenteres skriftlig. 

 
Dersom du har varslet på en annen navngitt medarbeider, vil vedkommende gjøres kjent med 
varselet og hvilke opplysninger som er gitt om han/henne slik at vedkommende får anledning til 
å imøtegå varselet (kontradiksjon). Her gjelder antagelsen om at man er uskyldig inntil det 
motsatte er bevist (uskyldspresumsjonen). For å sikre at alle har gjort seg kjent med nødvendige 
opplysninger og fått anledning til å komme med sin egen forklaring, kan det være behov for å 
«gå flere runder» mellom de involverte. 

 
Undersøkelsene er ferdig når den som undersøker varselet mener at alle de faktiske forhold er 
forsvarlig avklart. Etter undersøkelsene konkluderes det med om forholdet er kritikkverdig eller 
ikke. Dersom det foreligger kritikkverdige forhold har arbeidsgiver en plikt til å bringe disse til 
opphør, samt å igangsette eventuelle gjenopprettende tiltak. 

 
Tilbakemelding om konklusjon 
Du skal få informasjon om at saken er avsluttet, og om arbeidsgiver mener at det har skjedd noe 
kritikkverdig. Dersom du er part i saken vil du i tillegg bli informert om det er iverksatt tiltak, men 
ikke om innholdet i tiltakene dersom dette er beskyttet av taushetsplikt. Hvis det ikke er funnet 
kritikkverdige forhold vil saken som hovedregel avsluttes uten tiltak. Dette er et mulig utfall som 
du bør være forberedt på. 
 
Beskyttelse mot gjengjeldelse 
Det skal være trygt å varsle, og arbeidsgiver har ansvar for at du som varsler ikke blir utsatt for 
gjengjeldelse. I varslingssammenheng er gjengjeldelse alle former for straff eller negative 
sanksjoner mot en som har varslet. Gjengjeldelsen kan være formell i form av arbeidsrettslige 
sanksjoner som oppsigelse, avskjed eller skriftlig advarsel. Gjengjeldelse kan også være uformell i 
form av endrede arbeidsoppgaver, redusert ansvar, utfrysing, mobbing og liknende. 



Vedlegg 3 – Mal – Møteinnkalling varsler 
 
 

(fyll inn navn) 

(fyll inn adresse) 

(fyll inn adresse) 

 

dd.mm.åååå 

 

Unntatt offentlighet, jf. offl. § 13, jfr. fvl. § 13 

 

Innkalling til samtale vedrørende….  

 

Vi har mottatt din henvendelse av… 

 

Vi vil gjerne invitere deg til et møte for å gi deg anledning til å utdype din henvendelse, og 

slik at vi kan stille deg oppfølgende spørsmål i saken. 

Tid: (fyll inn, husk både dag og klokkeslett) 

Sted: (fyll inn) 

Fra arbeidsgiver møter  ……….. 

Arbeidsgiver oppfordrer deg til å møte sammen med tillitsvalgt eller annen støtteperson i møte. 

Det vil bli skrevet referat fra møtet og dette ferdigstilles og godkjennes av partene ved møtets 

slutt. 

 
 

For Helse Stavanger HF 

 

 

(fyll inn navn på leder) 

(fyll inn leders tittel) 

(fyll inn avdeling/seksjon) 



Vedlegg 4 – Mal – Møteinnkalling omvarslede 
 
 
(fyll inn navn) 

(fyll inn adresse) 

(fyll inn adresse) 

 

dd.mm.åååå 

Unntatt offentlighet, jf. offl. § 13, jfr. fvl. § 13 

Innkalling til møte 

Arbeidsgiver har mottatt et varsel vedrørende…(si kort om hva varselet gjelder) .Varslet 

håndteres av… 

Vi ønsker en samtale med deg for å legge frem forholdene det varsles om, og slik at du kan 

imøtegå påstandene i varslet. Arbeidsgiver, ved (fyll inn divisjon/klinikk, avdeling, seksjon), 

innkaller deg på den bakgrunn til møte.: 

Tid: (fyll inn, husk både dag og klokkeslett) 

Sted: (fyll inn) 

Fra arbeidsgiver møter ……. 

Arbeidsgiver oppfordrer deg til å møte sammen med tillitsvalgt eller annen støtteperson i 

møte. 

Innledningsvis vil det bli satt av tid til at du og evt. din støtteperson, blir gjort kjent med de 

deler av varselet som omhandler deg. Det vil bli skrevet referat fra møtet og dette ferdigstilles 

og godkjennes av partene ved møtets slutt. 

Arbeidsgiver fraråder deg å ta kontakt med varsler om saken.   

 

 

For Helse Stavanger HF 

 

(fyll inn navn på leder) 

(fyll inn leders tittel) 

(fyll inn avdeling/seksjon) 



Vedlegg 5 – Mal - Tidsplan – varslingssak 
 
Prosessen i oppfølging av en varslingssak

 
Fyll inn malen under:  
Husk: Dette er kun et eksempel på en tidsplan. Tidsplanen må tilpasses den enkelte sak. 

Trinn: Oppfølging av saken: Dato: 

1. Varsel mottatt av: 
 

 

2.  Evt. forundersøkelser gjennomført: 
 

 

3. Møte med varsler 
 

 

4. Møte med omvarslede 
 

 

5.  Møte med evt. vitner eller andre 
 

 

6. Vurderinger og forberede rapport 
 

 

7. Utarbeidelse av rapport 
 

 

8.  Avslutning av sak: Gi tilbakemelding om konklusjon i saken 
til involverte parter. Iverksette evt. tiltak for å gjenopprette 
arbeidsmiljøet. 
 

 

 
 

 

 

 

Uke

Møter varsler, 
omvarslede

Uke

Samtaler

Uke 

Vurderinger og
forberede rapport

Uke 
Utarbeidelse av

rapport

Uke 

Avslutte og
oppfølging av

sak



Vedlegg 6 – Mal – Sluttrapport i varslingssak 
 

 
Rapport 

 
Til:    

 

Fra:   

 

 

Dato:   

Sak:  Sluttrapport i varslingssak 

Saksnr: 

 

(Dette er kun et eksempel på hvordan en sluttrapport skal utarbeides) 

Varselets innhold 

(Redegjør kort for varslets innhold: Dato for mottak av varsel, hvordan er varslet mottatt og 

hva gjelder varslet) 

Saksbehandling 

(skriv kort om saksbehandlingen av varslingssaken: Si blant annet noe om når møtet med 

varsler og omvarslede ble gjennomført og hvem andre du har snakket med.  Få også med om 

du har mottatt annen dokumentasjon i saken. Hvis det ble iverksatt strakstiltak i saken oppgi 

disse) 

Gjennomgang av episoden(e) 

(Redegjør for de konkrete hendelsene som det mottatte varslet omhandler: skriv objektivt om 

hva varsler, omvarslet og eventuelle vitner har forklart om hendelsene)  

Vurdering/konklusjon 

(Foreta vurdering av saken. I denne delen av rapporten skal faktum vurderes opp mot jussen. 

Det skal gjøres en vurdering av om lovverk, internt regelverk og lignende har blitt brutt) 

Avslutning av sak 

(Oppsummering av saken og avsluttende kommentarer. Hvis saken anses som avsluttet så bør 

det fremgå. Si noe om hvem som vil få sluttrapporten tilsendt. Risikoeier har ansvar for å 

iverksette nødvendige tiltak) 

 

Med hilsen 

 

 



Vedlegg 7 – Mal - Evaluering av varslingssak 
 

Evaluering etter håndtert varsel 
Varsel datert: ……………………. 
Enhet: …………………………………. 
Ansvarlig for håndtering av varselet: ……………………………………………. 
Dato for evaluering: ……………………………………………………………………. 

 Evaluering 
 

Evt. merknader 

Hvilke tiltak ble foreslått? 
 
 
 
 

  

Er tiltakene gjennomført? 
Hvis nei, hvorfor er de ikke 
gjennomført 
 
 

  

Har tiltakene hatt ønsket 
effekt? Beskriv 
 
 
 

  

Hva kan virksomheten lære 
av hvordan varselet ble 
håndtert 
(arbeidsprosessen)? 
 
 

  

Er det behov for 
forbedringer i 
retningslinjen for varsling? 
 
 
 

  

Hva har virksomheten lært 
av varslingssaken? 
 
 
 

  

Evt. andre læringspunkter: 
 
 
 
 

  

 
 
 



Vedlegg 8 – Ansvar og oppgaver for Ressursgruppe for varsling 
 

Mål  
Ressursgruppen for varsling skal bidra til å sikre en forsvarlig, rettferdig og lik håndtering av varsler i 
Helse Stavanger. Ressursgruppen skal også fungere som en varslingsinstans utenfor ledelseslinjen. 

 

Mandat - Ansvar og oppgaver 
For ressursgruppen gjelder følgende mandat:   

 Være mottaker av varsler som sendes via digitalt varslingsskjema, samt anonyme varsler som 
sendes via «den røde knappen» 

 Vurdere om meldingen er et varsel, en klage eller noe annet 

 Gir tilbakemelding til medarbeider om at varselet er mottatt med mindre det er komme inn 
anonymt. Dersom det ikke er et varsel gir koordinator i ressursgruppen denne beskjeden til 
den som har varslet 

 Dersom meldingen er et mulig kritikkverdig forhold, tar ressursgruppen stilling til hvem som 
er ansvarlig for videre håndtering/behandling av varselet 

 Koordinator i ressursgruppen opprette sak i Elements med tittel: “Undersøkelse av mulig 
kritikkverdig forhold – (navn på virksomhet)”. Leder som er ansvarlig for videre behandling av 
varselet får tilgang til varselet via Elements og har videre ansvar for å håndtere varselet etter 
gjeldende retningslinje 

 Være mottaker av og gjennomgå evalueringsskjema etter endt saksbehandling, analysere 
data, formidle læringspunkter og foreslå forbedringsområder til ledergruppen og FAMU 

 
Ressursgruppens oppgave er å påse at: 

 Adekvate tiltak iverksettes for å ivareta involverte parter 

 Varsler og evt. omvarslede holdes fortløpende orientert 

 Prosessen dokumenteres i henhold til retningslinjene 

 Det konkluderes når saken er tilstrekkelig opplyst, og konklusjoner formidles til involverte 
parter i henhold til interne retningslinjer for varsling 

 At nødvendige tiltak iverksettes for å forhindre gjengjeldelse, samt evt. tiltak for å 
gjenopprette et forsvarlig arbeidsmiljø  

 Eventuelle generelle læringspunkter etter varsling meldes inn til FAMU/AMU 

 

Sammensetning  
Medlemmene i ressursgruppen skal ha god kunnskap om foretakets interne retningslinjer for varsling 
og håndtering av klager og varsler. Sammensetningen i gruppen skal til sammen ha kunnskaper om 
arbeidsmiljøloven, forvaltningsloven og organisasjonspsykologisk teori om konflikter, mobbing og 
trakassering. 
 
Faste medlemmer: 
Personal- og organisasjonsdirektør 
Representant fra HMS/BHT avdeling 
Juridisk rådgiver fra Forhandlinger og juridisk rådgiver – denne er koordinator for gruppen 
Foretakshovedverneombud 
Foretakstillitsvalgt 
 
Ved behov kan ressursperson for aktuelt fagområde og/eller leder i linjen innkalles i møter. 
 



Alle medlemmer og ressurspersoner må vurdere egen habilitet i den aktuelle saken.  
 
Valg av foretakstillitsvalgt som medlem i ressursgruppen: 
De foretakstillitsvalgte velger en hovedrepresentant blant de foretakstillitsvalgte som skal delta i 
ressursgruppen. De velger også en 1. vara og en 2. vara. Dersom varsler eller omvarslede er medlem 
hos tillitsvalgte som er representant i ressursgruppen, er det en av varaene som skal representere de 
tillitsvalgte (enten 1. vara eller 2. vara om 1. vara også har varslede eller omvarslede som medlem). 
Hovedrepresentant, 1. og 2. vara sitter i utgangspunktet så lenge de innehar vervet. 

 

Rapportering 
Ressursgruppen rapporterer til ledergruppen og FAMU på antall saker, type saker og læringspunkter 
fra evalueringer.  
 

Organisering og arbeidsform 
Koordinatorfunksjonen blir ivaretatt av juridisk rådgiver som er medlem av ressursgruppen. 
Ressursgruppens koordinator er mottaker av digitale varslingsskjema i Elements. En første vurdering 
av innholdet i varselet (om det dreier seg om en søknad, klage, avvik eller varsel), gjøres av gruppens 
koordinator og HMS representant, som vurderer om det skal innkalles til møte i ressursgruppen 
basert på sakens innhold. Koordinator kaller inn til møte. 
 
Første møte i ressursgruppen: (dokumenteres i sjekkliste/referat) 

1. Koordinator redegjør kort for varselets innhold 
2. Avgjør hvem som eier saken og skal ha ansvar for å håndtere varselet, hvilket organisatorisk 

nivå (en som ikke har interesser i saken). Risikoeier. 
3. Avgjør om alle relevante opplysninger framkommer av varselet (jfr. Punkt 5.3). Dersom noe 

er uklart skal den som håndterer varselet, kontakte varsler hvis mulig for å oppklare dette 
4. Avgjør hvem som kan bistå risikoeier 
5. Avgjør videre fremgangsmåte for å undersøke varselet 
6. Vurder om undersøkelsen bør gjennomføres av interne ressurser eller om det må leies inn 

eksterne, anbefaling gis til leder som eier saken, og som bestiller undersøkelsen og 
utarbeider mandat 

7. Vurder hvilke tiltak en skal iverksette for å ivareta varsler/klager, den påklagede/omvarslede 
og/eller andre involverte og for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø 

8. Avgjør om en skal kontakte tilsynsmyndigheter eller annen offentlig myndighet 
9. Avgjør om AMU og/eller styret skal informeres, hva de skal få informasjon om og hvem som 

skal sende denne informasjonen.  Det skal ikke sendes personidentifiserende informasjon til 
AMU eller styret 

10. Avgjør hvem som er ansvarlig for å ringe varsler en tid etter konklusjon for å høre om 
vedkommende har noen tilbakemeldinger til prosessen som vi kan lære av 

 
Koordinator kaller inn risikoeier til møte og informerer om hva det innebærer å være risikoeier, hva 
som er videre saksgang, at det evt. må utarbeides mandat for undersøkelse dersom denne skal 
bestilles enten internt eller eksternt. 
 
Det kan være nødvendig for ressursgruppen å møtes flere ganger ila. behandlingen av en sak, evt. 
kan gruppen ha elektronisk kontakt med hverandre. Det er også tilfeller hvor saken er så opplagt at 
møter eller kontakt ikke er nødvendig. Dette kan for eksempel være tilfelle hvor faktum er klart eller 
at det omvarslede forholdet ikke anses som et kritikkverdig forhold i henhold til arbeidsmiljøloven. 
 
 
 



SJEKKLISTE/REFERAT – Møte i ressursgruppen for varsling 
Dato: 
Deltakere: 

NR Punkt Svar 

1 Redegjørelse for innholdet i varselet og foreløpig 
vurdering 
 

Gjennomført 

2 Hvem eier saken i ledelseslinjen? Risikoeier 
 

NAVN 

3 Framkommer det nok opplysninger i varselet? 
 

JA/NEI, kommentar 

4 Hvem kan bistå risikoeier i håndtering/saksbehandling? 
 

NAVN 

5 Hvem er kontaktperson for varsler/omvarslet? 
 

NAVN 

6 Fremgangsmåte for å undersøke varsel 
Interne/eksterne? 

Beskriv kort 

7 Hvilke tiltak skal iverksettes for å ivareta varsler/klager, 
den påklagede og/eller andre involverte/arbeidsmiljøet 
 

Beskriv kort 

8 Skal tilsynsmyndigheter eller annen offentlig myndighet 
informeres? 
 

JA/NEI, kommentar 

9 Skal AMU og/eller styret informeres? 
 

JA/NEI, kommentar 

 

 

 

 

 

 



 
 

1  
 
 

Vedlegg 9 - Mal - Mandat til undersøkelsesteam 
 
     MANDAT 

 
I forbindelse med mottatt varsel om kritikkverdige forhold ved «enhet», er det behov for at det 
foretas en undersøkelse av følgende påstander: 
 

 ………………… 

 ……………….. 

 ……………….. 
 
 

Undersøkelsen skal få frem (om mulig) og dokumentere (så langt det praktisk lar seg gjøre), de 
faktiske forhold i saken. I undersøkelsen vil man vurdere om det har forekommet brudd på lover og 
regler (rettsregler), skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred 
tilslutning til samfunnet. Undersøkelsen vil bli basert på kartleggingssamtaler med de involverte parter 
og eventuelle vitner eller andre som har informasjon som er relevant for saken. Dersom det eksisterer 
skriftlige eller elektroniske dokumenter som har relevans for saken, vil disse også kunne brukes som 
grunnlag for en konklusjon. 
 
Undersøkelsen stiller krav til en god og forsvarlig saksbehandling og må ivareta alle involverte sin 
rettssikkerhet, prinsippet om kontradiksjon er viktig. Kontradiksjon er partenes rett til å få komme 
med sine anførsler, og til å få imøtegå det motparter eller andre har anført i sakens anledning. Det vil 
skrives referater fra samtalene som de intervjuede får lese og underskriver før samtalen avsluttes.  
 
Alle ansatte plikter å medvirke i undersøkelsen om de får forespørsel om dette, jfr. AML § 2-3. Ingen 
av de intervjuede kan påberope seg noen taushetsplikt overfor noen andre, da dette ville bryte med 
det kontradiktoriske prinsipp. Det blir fortløpende vurdert om det var nødvendig å snakke med flere 
for å ivareta det kontradiktoriske prinsipp og/eller få mer informasjon. 
 
Når kartleggingssamtalene er gjennomført skrives det en rapport hvor fakta vurderes opp mot 
lovverk, etiske retningslinjer eller normer. Dersom det påvises brudd på arbeidsmiljølovens 
bestemmelser utløser dette en aktivitetsplikt for arbeidsgiver. Arbeidsgiver må da vurdere eventuelle 
tiltak.  
 
Undersøkelsesteamet vil ikke være involvert i vurderingen omkring eventuelle sanksjoner og/eller 
tiltak. 
 
Det er arbeidsgiver som eier rapporten, den er konfidensiell og unntatt offentlighet. Partene har krav 
på å lese den delen av rapporten som omhandler dem selv, dersom de ønsker det. 
 
På oppdrag fra klinikksjef for «enhet», vil «navn» og «navn» utføre en undersøkelsen med bakgrunn i 
overnevnte påstander. De utfører oppdraget på vegne av arbeidsgiver, og er i utførelsen av dette 
oppdraget fristilt sine ordinære roller i foretaket.  
 
Mandatet er formidlet til ………… 
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