
kritikk. Det er allikevel viktig å hensyn til den det varsles om og 
å ikke opptre unødig krenkende.

Konsekvensen av å ikke varsle
Helsepersonell som ikke varsler der det skulle ha vært gjort, 
risikerer å få pliktbruddet påpekt av Fylkesmannen. Det følger 
av helsepersonelloven § 56 at Statens helsetilsyn kan gi advarsel 
til helsepersonell som forsettlig eller uaktsomt overtrer plikter 
etter loven hvis pliktbruddet er egnet til å medføre fare for 
sikkerheten i helsetjenesten, til å påføre pasienter en betydelig 
belastning eller til i vesentlig grad å svekke tilliten til helseper-
sonell eller helsetjenesten. Sistnevnte vil bare være aktuelt for 
grove brudd på varslingsplikten.

Forholdet til NTFs etiske regler
Tannleger som er medlemmer av NTF er i tillegg pålagt å følge 
NTFs etiske regler. Her finnes det en egen bestemmelse om 
varsling i § 12, som lyder som følger:

«§ 12 Varsling
Dersom en tannlege oppdager tegn til faglig eller etisk svikt hos 

en kollega eller medarbeider, bør han/hun først ta det direkte opp 
med vedkommende. Formen bør være varsom.

Tannlegen kan velge å ta saken direkte opp enten med 
lokalforeningen, administrativ overordnet eller aktuell helse-
myndighet.»

Her anbefales det å ta saken direkte opp med den det gjelder 
først. Bestemmelsen er ikke ment å begrense varslingsplikten 
etter helsepersonelloven § 17, men den som viser tegn på å 
utsette pasientene for fare har kanskje også behov for annen 
oppfølging. En slik bekymring kan være vanskelig å ta opp med 
den det gjelder. Ved å ta saken opp med lokalforeningen kan 
denne sette vedkommende i kontakt med kollegahjelpsordnin-
gen, og lokalforeningen kan ved flere henvendelser om samme 
tannlege finne grunn til å gjøre nærmere undersøkelser. 

Denne artikkelen er tidligere publisert i NTFs Tidende nr. 8, 2018.

TONE GALAASEN, ADVOKAT I NTF

Jeg kjøpte nytt utstyr til klinikken for litt over ett år siden, som 
brakk under en helt ordinær arbeidsprosedyre. Det dreier seg om 
utstyr som vanligvis holder i flere år. Da jeg reklamerte, svarte 
selger at de har 12 måneder garanti, og at jeg derfor ikke har noen 
rettigheter overfor dem. Stemmer dette? 

Svar:
Nei, du mister ikke retten til å reklamere på grunn av en garanti fra 
selger. Kort forklart er reklamasjon en lovfestet rettighet, som gjelder 
uavhengig av om selger har gitt en garanti.

Kjøpsloven § 32 regulerer hva som gjelder ved reklamasjoner. Det er 
to frister du må være oppmerksom på, og begge må overholdes for at 
du skal ha reklamasjonsretten i behold.

Den relative fristen: Du må reklamere innen rimelig tid etter at du 
oppdaget eller burde ha oppdaget en feil eller mangel, og gi selgeren 
melding som angir hva slags mangel det gjelder. Du har undersøkelsesplikt, 
og fristen løper fra du burde ha oppdaget mangelen. Hva som anses som 
rimelig tid, avhenger av hvem partene er, hva kjøpet gjelder og kjøpers 
sakkyndighet. Siden du er næringsdrivende, stilles det generelt strengere 
krav enn overfor forbrukere. En grei regel er å reklamere så raskt som mulig. 

Den absolutte fristen: Du må reklamere innen to år, regnet fra det 
tidspunktet du overtok utstyret. Etter dette bortfaller vanligvis selgers 
forpliktelser, etter kjøpslovens bestemmelser.

Hvis du oversitter kjøpslovens frister, så vil du som hovedregel miste 
retten til å kreve prisavslag, heving eller erstatning fra selger. Det følger 
imidlertid av kjøpsloven § 32(2) at «Dette gjelder ikke dersom selgeren ved 
garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid».

Det er, som kjent, relativt vanlig med lengre kjøpsgarantier på ulike 
produkter, for eksempel fem eller ti år. En garanti innebærer at selger 
eller produsent påtar seg et større ansvar og forpliktelser enn etter 
kjøpsloven, og at du dermed får bedre rettigheter enn du ellers ville ha 
hatt. En garanti kan betegnes som en avtale mellom deg og selger, som 
kommer i tillegg til kjøpslovens bestemmelser.

Spør advokaten
Forsvinner reklamasjonsretten 
når selger har gitt en garanti?  
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