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1. Inngangur 

Reglan um vinnuveitendaábyrgð er grundvallarregla í íslenskum rétti. Samkvæmt henni ber 

vinnuveitandi ábyrgð á tjóni sem starfsmaður hans veldur með saknæmum og ólögmætum 

hætti. Reglan er ekki lögfest hér á landi en er viðurkennd samkvæmt dómvenju.1 Hið opinbera 

er talið bera vinnuveitendaábyrgð á starfsmönnum sínum líkt og aðrir vinnuveitendur.2 Í þessari 

ritgerð verður bótaábyrgð hins opinbera vegna tjóns starfsmanna heilbrigðisstofnana á vegum 

hins opinbera gefinn gaumur. Sérstaklega verður fjallað um sérsjónarmið við sakarmat 

starfsmanna heilbrigðisstofnana og hvernig sakarmati er beitt misstrangt eftir því hver á í hlut.  

 Þessi ritgerð skiptist í eftirfarandi þætti. Fyrst verður fjallað um vinnuveitendaábyrgð þar 

sem farið verður yfir inntak reglunnar, skilyrði fyrir beitingu hennar, helstu rök fyrir reglunni 

auk almennrar umfjöllunar um vinnuveitendaábyrgð hins opinbera. Næst verður fjallað um 

vinnuveitendaábyrgð hins opinbera vegna tjóns af völdum starfsmanna heilbrigðisstofnana, 

hverjir teljist starfsmenn þeirra og á hvaða háttsemi hið opinbera telst bera ábyrgð á samkvæmt 

reglunni um vinnuveitendaábyrgð. Síðan verður farið yfir það hvernig sakarmati starfsmanna 

heilbrigðisstofnana er háttað og þau sérsjónarmið sem við eiga.  Þá verður það tekið til skoðunar 

á hvaða hátt misströngu sakarmati er beitt eftir því hver starfsmanna heilbrigðisstofnana á í hlut. 

Að lokum verða niðurstöður ritgerðarinnar dregnar saman í lokaorð.   

2. Reglan um vinnuveitendaábyrgð  

2.1 Almennt um bótagrundvöllinn 

Til skaðabótaábyrgðar kemur ekki nema ákveðin hlutlæg frumskilyrði séu uppfyllt. Ákveðin 

lágmarkstengsl verða að vera á milli bótaskyldrar háttsemi og tjóns. Við beitingu aðferðarfræði 

skaðabótaréttar er því fyrsta skrefið að athuga þessi skilyrði. Þar má nefna að skaðabótaskylda 

stofnast ekki nema tjón á lögmætum hagsmunum eigi sér stað, þ.e. skerðing eða ónýting verði 

á hagsmunum sem njóta verndar skaðabótareglna. Þá mega tjónvaldur og tjónþoli ekki vera 

einn og sami aðilinn.3 Sú regla hefur lengi verið ríkjandi í skaðabótarétti að ekki komi til 

bótaskyldu nema því aðeins að tjóni hafi verið valdið með athöfn. Á reglunni hefur þó verið 

                                                 

1 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 261. 
2 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 322. 
3 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 55-57. 
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gerð undantekning ef tjóni er valdið með óeiginlegu athafnaleysi.  Þá er það áskilið að sú 

háttsemi sem veldur tjóni sé ólögmæt. Fræðimenn hafa nálgast lýsingu ólögmætishugtaksins 

með neikvæðum hætti en samkvæmt því er skaðabótaskylt tjón ekki ólögmætt ef sú háttsemi 

sem viðhöfð var réttlætist af hlutrænum ábyrgðarleysisástæðum, einni eða fleirum. Þær 

hlutrænu ábyrgðarleysisástæður sem skírskotað er til í þessari neikvæðu skilgreiningu 

ólögmætishugtaksins eru: neyðarvörn, neyðarréttur, óbeðinn erindisrekstur, samþykki og 

áhættutaka. Eigi eitthvað af þessum  hlutrænu ábyrgðarleysisástæðum við verður háttsemi ekki 

talin ólögmæt og þar með verða skaðabætur ekki sóttar til tjónvalds vegna hennar.4  

 Ef hlutlæg skilyrði fyrir skaðabótaábyrgð eru uppfyllt er þó ekki öll sagan sögð. Athuga 

þarf hvort einhver af reglunum um bótagrundvöll eigi við en slíkt er forsenda 

skaðabótaábyrgðar. Þegar talað er um bótagrundvöll er átt við grundvöll skaðabótaábyrgðar. 

Til að hægt sé að koma við skaðabótaábyrgð þarf að vera til staðar bótagrundvöllur sem sækir 

stoð sína í réttarheimild þar sem kemur fram á hvaða hátt tjóni þarf að vera valdið svo hægt sé 

að leggja ábyrgð á þann sem tjóninu veldur. Þá þurfa skilyrði um orsakatengsl og sennilega 

afleiðingu einnig að vera uppfyllt.5 Samkvæmt skilyrðinu um orsakatengsl þarf sú saknæma 

háttsemi sem aðili viðhefur að valda tjóni með einhverjum hætti.6 Með skilyrðinu um sennilega 

afleiðingu er bótaskylt tjón takmarkað við þær afleiðingar háttsemi sem eru fyrirsjáanlegar, eða 

við þær afleiðingar sem eðlilegt og sanngjarnt myndi teljast að gera mann ábyrgan fyrir.7 

 Fjórar reglur gilda um bótagrundvöll í íslenskum rétti en þær eru sakarreglan, reglur um 

hlutlæga ábyrgð, sakarlíkindareglan og reglan um vinnuveitendaábyrgð. Sakarreglan er 

meginreglan um bótagrundvöllinn, en í henni felst að sá verður krafinn um greiðslu skaðabóta 

sem ábyrgð ber á bótaskyldri háttsemi. Sakarreglan er ekki lögfest hér á landi en ýmis 

lagaákvæði gera þó ráð fyrir því að til sé almenn regla þar sem grundvöllur skaðabótaábyrgðar 

er sök.8 Til eru frávik frá reglunni en í íslenskum rétti hafa verið viðurkenndar aðrar víðtækari 

reglur en sakarreglan. Samkvæmt þeim reglum er ekki skilyrði að sá aðili sem er krafinn um 

greiðslu bóta hafi sjálfur viðhaft bótaskylda háttsemi. Ein þessara víðtæku bótareglna er reglan 

                                                 

4 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 67-71. 
5 Arnljótur Björnsson: Skaðabótaréttur. Kennslubók fyrir byrjendur, bls. 13-14. 
6 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 333. 
7 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 360.  
8 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 93. 
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um vinnuveitendaábyrgð. Í þessari ritgerð er nauðsyn á að gera nánari grein fyrir reglunni og 

ýmsum öngum hennar í því skyni að varpa betri sýn á umfjöllunarefni hennar. 

2.2 Vinnuveitendaábyrgð 

Sú almenna regla gildir í íslenskum rétti að vinnuveitandi ber ábyrgð á skaðaverkum 

starfsmanna sinna. Regla þessi hefur verið nefnd vinnuveitendaábyrgð og er hún ein 

þýðingarmesta regla um bótagrundvöll í íslenskum rétti.9 Reglan er tilkomin vegna þess að talin 

var þörf á frekari vernd sökum meiri hættu á tjónum af atvinnustarfsemi vegna aukinnar 

vélvæðingar. Það  hefur verið þrætuepli meðal fræðimanna um hvenær reglunni var fyrst beitt 

í íslenskri dómaframkvæmd en talið er að henni hafi fyrst verið beitt með vissu á fjórða áratug 

síðustu aldar.10 Reglan er ólögfest hér á landi en er þó talin óumdeild af dómstólum. Ýmis 

lagaákvæði gera ráð fyrir tilvist hennar, til dæmis 1. mgr. 23. gr skaðabótalaga nr. 50/1993  (hér 

eftir nefnd skbl.) og 1. mgr. 171. gr siglingalaga nr. 34/1985. Þá er reglan um 

vinnuveitendaábyrgð einnig grundvallarregla í skaðabótarétti annarra Norðurlandaþjóða og 

allflestra þjóða í Vestur-Evrópu og Norður Ameríku.11 

2.2.1 Nánar um inntak reglunnar um vinnuveitendaábyrgð 

Vinnuveitandi, eða annar sem lagður er að jöfnu við hann, ber samkvæmt reglunni um 

vinnuveitandaábyrgð ábyrgð á tjóni sem valdið er af starfsmanni hans við framkvæmd starfs 

hans með saknæmri og ólögmætri háttsemi. Vinnuveitandi getur samkvæmt þessu orðið 

skaðabótaskyldur þó hann hafi sjálfur ekki sýnt af sér neina saknæma háttsemi og telst því 

reglan til víðtækra bótareglna. Hefur ábyrgð sem slík verið nefnd ábyrgð án sakar.  Það er þó 

skilyrði þess að vinnuveitandi verði bótaábyrgur að sú háttsemi sem starfsmaður viðhefur sé 

saknæm þar sem ábyrgðin er reist á sakargrundvelli. Fer mat á saknæmi fram með sams konar 

hætti við beitingu reglunnar um vinnuveitendaábyrgð og þegar hinni almennu meginreglu um 

bótagrundvöllinn, sakarreglunni, er beitt.12  

 Vinnuveitendaábyrgð byggir á reglum um virka samsömun. Virka samsömun mætti útskýra 

á þann veg að ef vinnuveitandi sjálfur myndi viðhafa þá háttsemi sem starfsmaður hans gerði 

                                                 

9 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 261. 
10 Arnljótur Björnsson „Vinnuveitandaábyrgð, ýmis álitaefni tengd  vinnustaðahugtakinu“, bls. 298.  
11 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 261. 
12 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 262-263. 
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þá myndi hann sjálfur verða skaðabótaskyldur, réttaráhrifin yrðu því þau sömu.  Samsömunin 

er til kominn vegna ákveðins sambands milli vinnuveitanda og starfsmanns. Með samsömun er 

sem sagt litið á vinnuveitanda og starfsmann sem eina heild gagnvart þeim aðila sem bíður 

tjóns.13 Ekki skiptir máli hver verður fyrir tjóni samkvæmt reglunni um vinnuveitendaábyrgð 

en það getur verið annar starfsmaður vinnuveitanda eða þriðji maður, þó svo að hann hafi engin 

tengsl við hann.14 

2.2.2 Skilyrði fyrir beitingu reglunnar  

Til að reglunni um vinnuveitendaábyrgð verði beitt er nauðsynlegt að uppfyllt séu þrjú 

meginskilyrði.  Ef skilyrðin öll eru uppfyllt þá gildir sú regla að starfsmaður og vinnuveitandi 

bera sameiginlega bótaábyrgð á saknæmri háttsemi starfsmanns sem veldur tjóni.  

 Í fyrsta lagi þarf það tjón sem starfsmaður veldur að hafa verið unnið með saknæmum og 

ólögmætum hætti, þ.e. af gáleysi. Sé ekki sýnt fram á sök starfsmannsins er vinnuveitandi ekki 

gerður ábyrgur vegna tjónsins. Hér er rétt að taka fram að ekki er skilyrði að sýnt sé fram á sök 

ákveðins starfsmanns svo að reglan um vinnuveitendaábyrgð geti átt við. Nóg er að hægt sé að 

benda á það að einhver starfsmanna vinnuveitanda hafi valdið tilteknu tjóni. Hefur þetta verið 

nefnd reglan um nafnlaus mistök. Önnur regla nátengd reglunni um nafnlaus mistök er regla 

sem nefnd hefur verið reglan um uppsöfnuð mistök. Samkvæmt henni þarf ekki að sýna fram á 

að einn ákveðinn starfsmaður sé tjónvaldur. Telst það fullnægjandi að sýna fram á að tjón hafi 

verið unnið með saknæmum hætti af starfsmönnum vinnuveitanda þó nokkrir séu, sem hafi 

samanlagt  uppfyllt það skilyrði að hafa sýnt af sér háttsemi sem telja má saknæma.15    

 Í annan stað þarf saknæm háttsemi sem veldur tjóni að hafa verið unnin í tengslum við það 

starf sem starfsmaðurinn er ráðinn til að gegna. Leiðir þessi krafa af eðli reglunnar um 

vinnuveitendaábyrgð. Í dómaframkvæmd hefur þó verið samþykkt að vinnuveitendaábyrgð 

gildi í tilvikum þar sem háttsemi verður tæplega talin til framkvæmdar starfs, þó hún hafi við 

hana ákveðin tengsl.  Fáeinar tilslakanir hafa því verið samþykktar á skilyrðinu.16 

 Í þriðja og seinasta lagi þarf starfsmaður að vera í slíkum tengslum við vinnuveitanda að 

hann teljist bera ábyrgð á saknæmri og ólögmætri háttsemi sem starfsmaðurinn veldur við 

framkvæmd starfs síns. Það þarf því að vera til staðar ákveðið samband milli starfsmanns og 

                                                 

13 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 262-263. 
14 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 264. 
15 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 279-280.  
16 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 281-283. 
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vinnuveitanda. Ábyrgð vinnuveitanda á starfsmanni á óumdeilt við þegar ráðningarsamband er 

milli aðila. Ekki skiptir máli hvaða stöðu starfsmaður gegnir hjá vinnuveitanda né hver 

ráðningargrundvöllurinn er. Ekki er þó skilyrði að ráðningarsamband sé milli aðila svo að 

vinnuveitandi teljist bera ábyrgð á tjóni starfsmanns. Ábyrgð getur verið til staðar ef slíkt 

samband er milli aðila að það svipi til ráðningarsambands. Sá skilningur sem lagður er í 

hugtakið starfsmaður er rýmri þegar fjallað er um regluna um vinnuveitendaábyrgð heldur en í 

vinnurétti. Það er til dæmis ekki skilyrði að starfsmaður þiggi laun frá vinnuveitanda fyrir vinnu 

sína svo að reglunni um vinnuveitendaábyrgð geti verið beitt.17  

2.2.3 Helstu rök fyrir reglunni 

Ýmis rök búa að baki reglunni um vinnuveitendaábyrgð. Í því samhengi hefur verið nefnt að 

það sé eðlilegt að líta á vinnuveitanda og starfsmann sem eina heild enda stendur vinnuveitandi 

fyrir þeirri starfsemi sem leitt hefur til tjóns og hefur af starfseminni fjárhagslegan ávinning.18 

Þá er vinnuveitandi almennt fjárhagslega sterkari en starfsmaður og því á hann auðveldara með 

að taka á sig fjárhagslega ábyrgð sem verður vegna tjóns. Vinnuveitandi getur þar að auki metið 

áhættu sína betur en starfsmaður hans og gert ráðstafanir þar að lútandi á grundvelli mats um 

hvort að hann taki ábyrgðartryggingu eður ei. Reglan er einnig talin leiða til einfaldari 

réttarframkvæmdar enda yrði hún töluvert þyngri í vöfum ef tjónþoli þyrfti í hvert sinn að sanna 

saknæma háttsemi vinnuveitanda síns til að knýja hann til ábyrgðar. Þá hefur verið talið að 

reglan hafi ákveðin varnaðaráhrif en þau birtast meðal annars í því að vinnuveitandi kappkosti 

við að vanda val á starfskröftum sínum og gefi góðum leiðbeiningum til þeirra meiri gaum.19 

2.3 Almennt um vinnuveitendaábyrgð hins opinbera 

Þeir aðilar sem nefndir eru hið opinbera, þ.e. ríki og sveitarfélög bera sem vinnuveitendur í 

aðalatriðum sams konar ábyrgð á þeim skaðaverkum sem starfsmenn þeirra valda og aðrir 

vinnuveitendur.20 Almennt er talið að leggja eigi til grundvallar að sömu reglur gildi um tengsl 

starfsmanns hins opinbera og annarra starfsmanna.21 

                                                 

17 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 266-268. 
18 Viðar Már Matthíasson: „Vinnuveitandaábyrgð, ýmis álitaefni tengd  vinnustaðahugtakinu“, bls. 298. 
19 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 264. 
20 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 322. 
21 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur , bls. 557. 
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 Um starfsmenn hins opinbera gilda lög um réttindi og skyldur opinberra starfsmanna nr. 

70/1996. Taka þau til allra þeirra sem starfa í þágu ríkisins enda sé það starf talið aðalstarf, sbr 

1. mgr. 1. gr laganna. Í lögunum er starfsmönnum hins opinbera skipt í tvo flokka, 

embættismenn og aðra starfsmenn. Vinnuveitendaábyrgð hins opinbera á tjóni sem aðili veldur 

við starf sitt einskorðast þó ekki einungis við þá tvo flokka sem greindir eru í lögunum. Ábyrgð 

samkvæmt reglunni getur sömuleiðis átt við um aðra, svo sem kjörna fulltrúa eða þá sem ráðnir 

eru í hlutastörf, svo lengi sem að tjóninu sé valdið við opinbera sýslan. Þá eiga sömu sjónarmið 

við um þá aðila sem starfa á vegum sveitarfélaganna en sveitarfélög geta líkt og hið opinbera 

borið ábyrgð á aðilum þó að þeir falli ekki undir starfsmannahugtak laga um sveitarstjórnir nr. 

45/1998.22   

 Fram undir miðja síðustu öld var svo á litið að það væru starfsmenn hins opinbera sem bæru 

ábyrgð á tjóni því sem þeir ullu í starfi sínu.23 Með skbl. frá 1. júli 1993 voru stórvægilegar 

breytingar gerðar á reglum um bótaábyrgð starfsmanns en þær taka bæði til starfsmanna hins 

opinbera og starfsmanna einkaaðila. Samkvæmt þeim ber starfsmaður hins opinbera ekki 

ábyrgð á tjóni sem hann veldur í starfi gagnvart vinnuveitanda sínum né öðrum, nema hann hafi 

valdið tjóninu af stórfelldu gáleysi eða ásetningi. Renndu breytingarnar á lögunum stoðum 

undir þá meginreglu að það sé vinnuveitandi sjálfur sem beri endanlega bótaábyrgð á því tjóni 

sem starfsmaður hans veldur við störf í hans þágu. Eins og málum er háttað er því fremur 

óraunhæft að bótaábyrgð falli á starfsmenn hins opinbera.24  

3. Ábyrgð hins opinbera á tjóni af völdum starfsmanna 

heilbrigðisstofnana 

3.1  Almennt  

Hið opinbera sinnir margþættri þjónustu við borgarana.25 Heilbrigðisþjónusta er liður í þeirri 

þjónustu en á vegum þess er hún starfrækt víðs vegar um land. Kveðið er á um grunnskipulag 

heilbrigðisþjónustu í lögum um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 og skiptingu landsins í 

heilbrigðisumdæmi. Samkvæmt 2. gr. laganna fer ráðherra með yfirstjórn heilbrigðismála. 

Heilbrigðisþjónusta er veitt á spítölum og á öðrum heilbrigðisstofnunum. Á 

                                                 

22 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur , bls. 559-560. 
23 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 561. 
24 Arnljótur Björnsson: „Bótaábyrgð heilbrigðisstétta og sjúkrastofnana“, bls. 234.  
25 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur , bls. 582. 
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heilbrigðisstofnunum hér á landi starfar stór hópur heilbrigðisstarfsmanna innan mismunandi 

sviða og við hin ýmsu verkefni. 

 Hið opinbera ber líkt og aðrir atvinnurekendur, að ákveðnum skilyrðum uppfylltum, 

fjárhagslega ábyrgð á því tjóni sem starfsmenn stofnana sem það er rekstraraðili að valda. 

Stofnanir hins opinbera, líkt og heilbrigðisstofnanir, eru ætið lögaðilar. Lögaðilar geta eðli máls 

samkvæmt ekki borið ábyrgð eftir sakarreglunni. Ábyrgð heilbrigðisstofnana verður því ávallt 

reist á reglunni um vinnuveitendaábyrgð, þ.e. vegna tjóns sem starfsmaður þess er ábyrgur fyrir 

á grundvelli sakarreglunnar. Það þýðir að aðili sem verður fyrir tjóni sökum gáleysis 

starfsmanns heilbrigðisstofnunar getur sótt bætur úr hendi hins opinbera eða sveitarfélagi vegna 

þess.26 Í þessu samhengi má benda á dóm. 

Í máli Hrd. 1979 bls. 1285 var ófrjósemisaðgerð framkvæmd af lækninum Ó án leyfis frá þeim 

aðili sem aðgerðin var framkvæmd á. Var sjúkrahúsi því sem að læknirinn starfaði á stefnt sem 

vinnuveitanda hans til greiðslu bóta. Í niðurstöðu Hæstaréttar segir að aðgerðin sem læknirinn Ó 

framkvæmdi þætti ekki vera með þeim hætti að Siglufjarðarkaupstaður sem var eigandi 

sjúkrahússins bæri eigi ábyrgð á henni. Voru stefndu, læknirinn og Siglufjarðarkaupstaður, dæmd 

til greiðslu bóta óskipt.  

 

 Með þessum dómi er staðfest að sveitarfélagið, Siglufjarðarkaupstaður, teljist bera ábyrgð 

á mistökum læknis sem starfar í þágu þess sem vinnuveitandi hans enda séu almennu skilyrði 

vinnuveitendaábyrgðar uppfyllt. Þegar það er nefnt í dómnum að aðgerðin þyki eigi með þeim 

hætti að Siglufjarðarkaupstaður beri eigi vinnuveitandaábyrgð, má telja að það sé verið að 

skírskota til þess skilyrðis reglunnar um vinnuveitendaábyrgð að það verk læknis sem leiðir til 

bótaskyldu sé í eðlilegum tengslum við starfið. Sú aðgerð sem læknirinn framkvæmdi í þessu 

tiltekna máli fellur óumdeilanlega undir þetta skilyrði og sökum þess voru bætur dæmdar 

óskipt.27  

 Um  bótaábyrgð hins opinbera vegna heilbrigðisþjónustu á þess vegum er fjallað í lögum 

um sjúklingatryggingu nr. 111/2000. Með lögunum er sjúklingum í ákveðnum tilvikum 

tryggður réttur til skaðabóta. Í 1. gr. laganna er fjallað um sjúklinga sem lögin taka til. Þeir sem 

eiga rétt til bóta samkvæmt ákvæðinu eru meðal annars þeir sem verða fyrir líkamlegu eða 

geðrænu tjóni hér á landi í tengslum við rannsókn eða sjúkdómsmeðferð á sjúkrahúsi, 

heilsugæslustöð eða annarri heilbrigðisstofnun. Samkvæmt 9. gr. laganna bera allir sem veita 

heilbrigðisþjónustu, innan stofnana sem utan, bótaábyrgð samkvæmt lögunum. Um 

                                                 

26 Logi Guðbrandsson: „Tengsl bótaábyrgðar heilbrigðisstétta og sjúkrahúsa”, bls. 252. 
27 Guðjón St. Marteinsson: „Skaðabótaábyrgð lækna og sjúkrastofnana“, bls. 33-34.  
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endurkröfurétt er fjallað í 8. gr. laganna en samkvæmt ákvæðinu myndi heilbrigðisstofnun ekki 

geta gert tilkall til endurkröfu skaðabóta á hendur starfsmanni eða fyrrum starfsmanni sem 

valdið hefur tjóni nema sá hinn sami hafi valdið því af ásetningi. Samkvæmt ákvæðinu er 

nokkuð vikið frá almennum reglum, eins og þeim er háttað í II. kafla skbl,  þar sem réttur til 

endurkröfu er bundinn við ásetning.  Sérstök rök liggja að baki reglunni en þau eru að rýmri 

endurkröfuréttur gæti komið til með að hamla því að starfsmenn séu viljugir til að upplýsa um 

tjónsatvik. Af þessu má draga það ályktun að ekki komi til endurgreiðslu vegna bóta sem 

greiddar eru úr sjúklingatryggingu. 28  Hið opinbera myndi því samkvæmt lögunum bera 

endanlega fjárhagsábyrgð á tjóni starfsmanns heilbrigðisstofnunar nema hið ólíklega hafi gerst 

að hann hefði valdið því af ásetningi. 

 Ekki er það skilyrði að beina þurfi kröfum vegna tjóns, til dæmis kröfu um skaðabætur, á 

hendur hinu opinbera. Samkvæmt 5. mgr. 17. gr. laga um meðferð einkamála nr. 91/1991 er 

það svo þegar ríkið eða sveitarfélag eiga aðild að máli, stofnun eða fyrirtæki þess eða einstök 

stjórnvöld, að þá kemur sá fram sem fyrirsvarsmaður sem hefur ákvörðunarvald um þá 

hagsmuni aðilans sem sakarefnið varðar, nema mælt sé á annan veg í lögum. Þar af leiðandi ber 

að beina kröfum gegn þeirri stofnun hins opinbera, sem við á, til dæmis Landspítalanum, ef 

tjóni er valdið af starfsmönnum hans.29   

3.2 Starfsmenn heilbrigðisstofnana 

Heilbrigðisstarfsmaður er einstaklingur sem starfar við heilbrigðisþjónustu og hefur hlotið leyfi 

landlæknis til að nota starfsheiti löggiltrar heilbrigðisstéttar samkvæmt skilgreiningu í 2. tölul. 

2. gr. laga um heilbrigðisstarfsmenn nr. 34/2012. Í flestum tilvikum er það óumdeilt hverjir séu 

starfsmenn heilbrigðistofnana þó vafi geti vissulega á því leikið. Sá er almennt talin starfsmaður  

sem ráðinn er með sérstökum ráðningarsamningi og fær greidd laun.30 Innbyrðis verkaskipting 

innan heilbrigðisstofnana mun þá ekki teljast skipta máli. Hið opinbera telst bera 

vinnuveitandaábyrgð á öllum þeim sem teljast starfsmenn heilbrigðisstofnunar burtséð frá 

starfsheitum.31 Varðandi önnur leiðbeiningarsjónarmið eins og hver geti talist starfsmaður má 

nefna að það telst skilyrði að sá starfsmaður sem veldur tjóni starfi í þjónustu 

heilbrigðisstofnana og þar sé einhver sem hefur boðvald yfir honum. Þá verður 

                                                 

28 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur , bls. 461. 
29Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur , bls. 559. 
30 Logi Guðbrandsson: „Tengsl bótaábyrgðar heilbrigðisstétta og sjúkrahúsa”, bls. 252. 
31 Guðjón St. Marteinsson: „Skaðabótaábyrgð lækna og sjúkrastofnana“, bls. 30-31. 
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heilbrigðisstofnun að jafnaði að hafa óskað eftir kröftum viðkomandi til starfa eða geta ráðið 

hvernig það verk sem hann vinnur af hendi er framkvæmt.32 

 Álitamál hafa verið uppi varðandi annars vegar verktaka og hins vegar sjálfstætt starfandi 

sérfræðinga að sérverkefnum, þ.e. hvort þeir geti talist starfsmenn heilbrigðisstofnunar svo hið 

opinbera teljist geti borið ábyrgð á tjóni sem þeir valda við framkvæmd starfs síns. Ef verktaki 

er ráðinn til vinnu, hvort sem það er á heilbrigðisstofnun eða annars staðar, er meginreglan sú 

að vinnuveitandi er ekki talinn bera ábyrgð á tjóni hans. Hann myndi því vera ábyrgur fyrir tjóni 

sínu sjálfur á grundvelli sakarreglunnar. Eftir því sem samband verktaka við vinnuveitanda fer 

að bera meiri keim af venjulegu ráðningarsambandi fara líkur þó að aukast á því að reglan um 

vinnuveitendaábyrgð geti átt við um tjón sem verktaki veldur, til dæmis ef hann gegnir 

varanlegu hlutverki í starfsemi vinnuveitanda. Á þetta hefur þó ekki reynt í dómaframkvæmd á 

þessu sviði. Í tilfelli sjálfstætt starfandi sérfræðingana er töluvert óljóst hvar eigi að draga 

línuna. Sjálfstætt starfandi sérfræðingar hafa komið inn á heilbrigðisstofnanir og nýtt sér 

aðstöðu þar innan dyra. Í þeim tilvikum vinnur sérfræðingurinn á sama starfssviði og hann 

myndi sömuleiðis gera í þjónustu heilbrigðisstofnunar. Á sambandi sjálfstætt starfandi 

sérfræðinga og heilbrigðisstofnunnar í slíkum tilfellum skortir þó ýmis megineinkenni 

vinnusambands sem telja má að verði að vera til staðar svo að hið opinbera teljist bera ábyrgð 

á tjóni sem þeir kunna að valda.  Hinn sjálfstætt starfandi sérfræðingur fær þá ekki greiðslur frá 

heilbrigðisstofnuninni vegna verksins og þá er ekki til staðar tiltekið boðvald yfir lækninum að 

því leyti að það telst hvorki á hendi heilbrigðisstofnunarinnar að ákveða hvaða sjúklingur er 

tekinn til aðgerðar né að setja fyrirmæli um hvernig aðgerðin á viðkomandi er framkvæmd.33 

Reynt hefur á álitaefni af þessu tagi í dómaframkvæmd Hæstaréttar.  

Í máli Hrd. 8. desember 2011 (134/2011) gerði læknirinn G samkomulag við 

Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri (SA) um svokölluð ferliverk en læknirinn var starfsmaður SA. 

Á grundvelli samkomulagsins framkvæmdi læknirinn hnéaðgerð á A. Taldi A að hann hefði hlotið 

tjón af sökum fyrrgreindrar aðgerðar læknisins og krafði SA um skaðabætur vegna þess. Féllst 

SA á að greiða þær. Í kjölfarið höfðaði SA mál á hendur lækninum til endurkröfu þeirra skaðabóta 

sem það hafði greitt A vegna tjónsins. Reyndi á það í málinu hvort SA hafi borið 

vinnuveitendaábyrgð á ferliverkum læknisins. Hélt SA því fram að aðgerðin hafi verið 

framkvæmd á grundvelli verktakasamnings en G hélt því fram að ráðningarsamningur væri fyrir 

hendi. Var það niðurstaða Hæstaréttar að SA yrði ekki talið bera vinnuveitendaábyrgð á 

ferliverkum læknisins. Samkvæmt samkomulagi SA við lækninn fékk hann greitt fyrir ferliverk 

sem verktaki og annaðist sjálfur greiðslu skatta, launatengdra gjalda, mótframlags í lífeyrissjóð 

og slysatryggingar. Þá var það jafnframt tiltekið í samkomulagi aðilana um ferliverkin að SA bæri 

                                                 

32 Viðar Már Matthíasson: „Vinnuveitandaábyrgð, ýmis álitaefni tengd vinnustaðahugtakinu”, bls. 301. 
33 Logi Guðbrandsson: „Tengsl bótaábyrgðar heilbrigðisstétta og sjúkrahúsa”, bls. 252. 
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ábyrgð á tjóni því sem orðið gæti á sjúklingum G en jafnframt var það tekið skýrt fram að það 

hefði ekki áhrif á endurkröfurétt á hendur honum. Lækninum var því gert að endurgreiða SA þær 

greiðslur sem það hafði innt af hendi til A.  

  

 Í þessu tiltekna máli var ekki hægt að jafna samningi læknisins við sjúkrahúsið við samning 

sem það þætti bera ábyrgð á samkvæmt reglunni um vinnuveitendaábyrgð. Við mat á 

samkomulagi milli aðila ræðst það af heildarmati hverju sinni hvort hægt sé að reisa ábyrgð á 

grundvelli þess á reglunni um vinnuveitendaábyrgð.34 

3.3 Á hvaða háttsemi starfsmanna ber hið opinbera vinnuveitendaábyrgð?  

Fleira þarf til að koma svo að hið opinbera teljist bera ábyrgð á tjóni sem starfsmenn þeirra  

valda en að þeir séu í þess kyns vinnuréttarsambandi við þær að reglan um vinnuveitendaábyrgð 

taki til bótaskyldrar háttsemi þeirra. Þar sem reglan um vinnuveitendaábyrgð er sakarábyrgð er 

það í fyrsta lagi skilyrði að tilgreindur eða ótilgreindur starfsmaður hafi valdið tilteknu tjóni 

með saknæmum hætti.35  Hið opinbera ber þannig bótaábyrgð á tjóni sem rakið verður til 

gáleysis lækna, hjúkrunarfræðinga eða annarra starfsmanna heilbrigðisstofnana. Sök 

starfsmanns er ófrávíkjanlegt skilyrði þess að vinnuveitandi teljist geta orðið bótaskyldur. Sé 

ekki hægt að sýna fram á sök telst vinnuveitandi ekki bera ábyrgð á tjóninu.36  Varðandi sök 

ótilgreinda starfsmanna hefur það verið talið samkvæmt reglunni um vinnuveitendaábyrgð að 

henni sé beitt þrátt fyrir að ekki sé hægt á benda á einn ákveðinn starfsmann sem ábyrgð bar á 

tilteknu tjóni. Í því samhengi hefur verið talið nóg að sýnt sé fram á það að tjóni hafi verið 

valdið af einhverjum starfsmanni vinnuveitanda.37 Reynt hefur á þetta atriði í dómaframkvæmd.  

Í máli Hrd. 2003, bls. 231 (309/2002) slasaðist S, sem var skurðhjúkrunarfræðingur á 

Landspítalanum, er hún féll um skammel á gólfi skurðstofu eftir aðgerð sem þar hafði verið 

framkvæmd. Skammelið var ekki staðsett þar sem það hefði átt að vera samkvæmt venju en því 

átti að ganga frá upp við vegg skurðstofunnar að lokinni notkun þess. Mátti S því ekki eiga von á 

því að skammelið væri staðsett á þeim stað sem það var þegar hún féll um það. Tveir 

hjúkrunarfræðingar voru ásamt S inn á skurðstofunni á meðan aðgerð stóð en ekki var upplýst 

hver þeirra hefði átt að sjá um að færa skammelið á tilskyldan stað. Það virðist hafa ráðist að 

aðstæðum hver hjúkrunarfræðinganna hefði átt að færa það. Málið var ekki tilkynnt til 

Vinnueftirlits ríkisins fyrr en þó nokkru eftir slysið og því voru atvik slyssins ekki rannsökuð fyrr 

en töluverðu eftir að það varð. Var talið að íslenska ríkið sem vinnuveitandi S yrði að bera halla 

af því að ekki kom til rannsóknar á tildrögum slyssins. Lagt var til grundvallar í málinu að um 

                                                 

34 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 277-278. 
35 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 279. 
36 Arnljótur Björnsson: „Bótaábyrgð heilbrigðisstétta og sjúkrastofnana“, bls. 233.  
37 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 279-280. 
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aðgæsluleysi einhvers eða einhverra starfsfélaga S hefði verið að ræða og íslenska ríkið bæri því 

bótaábyrgð á tjóni S.  

 Í þessu máli nutu sönnunargögn ekki við svo hægt væri að benda á tiltekinn starfsmann sem 

sýnt hafði aðgæsluleysi með því að færa ekki skammelið á tilskilinn stað. Það var hins vegar 

hægt að staðreyna að um aðgæsluleysi einhvers starfsmanns hafi verið að ræða og var það talið 

nóg til að hið opinbera væri talið bera vinnuveitendaábyrgð á tjóni S.   

 Í öðru lagi er það skilyrði að það tjón sem starfsmenn heilbrigðisstofnana valda þarf að hafa 

verið unnið í tengslum við það starf sem hann er ráðinn til að inna af hendi. Það hefur til að 

mynda verið talin meginregla að háttsemi sem leiðir til tjóns þurfi að vera unnin á tilskildum 

vinnutíma. Á þeirri reglu eru þó gerðar ýmsar undantekningar. Þá hefur það einnig verið talið 

að starfsmaður þurfi að vera að sinna erindum sem eru í þágu vinnu hans þegar tjón verður. Líkt 

og varðandi vinnutímann er regla þessi þó ekki fortakslaus og hafa ákveðin frávik verið 

viðurkennd í dómaframkvæmd.38  

4. Sakarmat í málum starfsmanna heilbrigðisstofnana 

4.1  Almennt  

Samkvæmt sakarreglunni er það kjarnaatriði þegar lagt er mat á hvort háttsemi sem veldur tjóni 

sé saknæm hvernig sá sem olli tjóninu hegðaði sér þegar tjónsatvik átti sér stað. Á undanförnum 

áratugum hefur aukist til muna að settar séu skráðar hátternisreglur um það hvernig menn eigi 

að haga sér við ákveðnar aðstæður. Þar af leiðandi er oft hægt að leiða það í ljós á grundvelli 

þeirra reglna hvort aðili hafi viðhaft saknæma háttsemi. Ef lög eða venja eiga ekki við um 

háttsemina hefur jafnan verið stuðst við svokallaðan bonus pater familias mælikvarða en hann 

sækir fyrirmynd sína til Rómarréttar.  Er hann ákveðinn viðmiðunarregla um hvernig gegn og 

skynsamur maður myndi hegða sér við ákveðnar aðstæður. Samkvæmt bonus pater familias 

mælikvarðanum yrði sá talinn bera skaðabótaábyrgð sem hefur brugðið út frá þeirra háttsemi 

sem reikna má með að hinn gegni og skynsami maður hefði viðhaft og valdið við það tjóni. 

Mismunandi er eftir því hvern málið varðar hve strangt sakarmatið er í hverju tilfelli fyrir sig. 

Bonus pater familias mælikvarðinn er einungis almenn viðmiðunarregla og því getur hún ekki 

átt við þegar beitt er ströngu sakarmati við mat á sök. Í málum tengdum 

heilbrigðisstarfsmönnum sem allir hafa sótt sérmenntun á sínu sviði er beitt strangara sakarmat 

                                                 

38 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 279-281. 
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en almennt er. Þar myndi því vera miðað við mælikvarða sem nefndur hefur verið vir optimus 

en samkvæmt honum er miðað við þann mann sem best hefur hagnýtt sér þá þekkingu sem 

fyrirfinnst á ákveðnu sviði.39   

4.2 Sérfræðiábyrgð 

Heilbrigðisstarfsmenn geta orðið bótaskyldir vegna ólögmætrar og saknæmrar háttsemi eins og 

aðrir menn og er sök þeirra metinn eftir sakarreglunni. Sökum þeirrar sérþekkingar sem þeir 

búa yfir eru þeir sérfræðingar á sínu sviði og eru strangari reglur taldar gilda um 

skaðabótaábyrgð þeirra en almennt í skaðabótarétti. Um þá gildir svokölluð sérfræðiábyrgð, 

sem er sérstök beiting á sakarreglunni, en hún er talin gilda um alla þá sem sem hafa sér sótt sér 

menntun eða starfsreynslu á ákveðnu sviði og nýta þá þekkingu sína til þjónustu eða ráðgjafar 

við aðra. Lengi vel var talið að sérfræðiábyrgð ætti einungis við um sjálfstætt starfandi 

sérfræðinga en svið hennar hefur verið rýmkað seinustu áratugi en nú er hún einnig talinn ná til 

allra þeirra sem uppfylla ofangreind skilyrði, þar á meðal til sérfræðinga sem starfa hjá hinu 

opinbera. Í þessari ströngu ábyrgð felst meðal annars að við sakarmatið eru ríkari kröfur gerðar 

en almennt er um að menn sýni meiri aðgæslu og vandvirkni í störfum sínum. Þá á 

sérfræðingurinn að geta gert sér betur grein fyrir tjóni því sem leitt getur af verkum hans, ef 

hann fylgir ekki þeim reglum sem kröfu má gera um í starfsgrein hans. Sönnunarreglum er þá 

stundum beitt með frávikum frá því sem almennt gengur og gerist þannig að slakað er á kröfum 

til tjónþola um sönnun.  Einkum er hliðrað til um sönnun tjónþola í hag með þrenns konar hætti, 

með frávikum frá sönnun um atvik að tjóni, frávikum frá sönnun um tjón og frávikum frá 

sönnun um orsakatengsl.40    

4.3 Sérsjónarmið við sakarmat  

4.3.1 Inngangur 

Eins og fram hefur komið gildir sérfræðiábyrgð um störf heilbrigðisstarfsmanna og er sakarmat 

því strangara þegar sök þeirra er metin en almennt er í skaðabótarétti. Ýmis sérsjónarmið koma 

til skoðunar í tengslum við sakarmat hjá heilbrigðisstarfsmönnum og er tilefni til að rýna í þau 

atriði sem talin eru hafa sérstaka þýðingu við sakarmatið.   

                                                 

39 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 104-107. 
40 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 572-573. 
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4.3.2 Faglegar kröfur til heilbrigðisstarfsmanna 

Í 1. mgr. 13. gr. laga um heilbrigðisstarfsmenn nr. 53/1988 segir  að heilbrigðisstarfsmaður 

skuli sinna störfum sínum af árvekni og trúmennsku og í samræmi við þær faglegar kröfur sem 

gerðar eru á hverjum tíma. Það felst í eðli þeirra starfa sem heilbrigðisstarfsmenn vinna að 

miklar faglegar kröfur séu gerðar til þeirra.  Krafa er gerð til heilbrigðisstarfsmanna um að þeir 

viðhaldi þeirri þekkingu sem þeir hafa unnið sér til.  Þetta er lögfest með 2. mgr. 13. gr. laga 

um heilbrigðisstarfsmenn en þar segir að heilbrigðisstarfsmanni beri að viðhalda þekkingu sinni 

og faglegri færni og tileinka sér nýjungar er varða starfið. Krafa er því er gerð um að 

heilbrigðisstarfsmaður viðhaldi þekkingu sinni svo hann sé fær um að beita þeirri meðferð á 

sjúkling sinn sem er til þess fallin að bera bestan árangur í hvert sinn. Heilbrigðisstarfsmaður 

getur bæði orðið skaðabótaskyldur fyrir að nota úreltari aðferðir en viðgangast og fyrir að nota 

aðferðir og lyf sem ekki teljast reynd til fulls eða viðurkennd af þar til bærum aðilum.  Í málum 

er varða lækna hefur þó verið tekið tillit til þróunar og framfara í læknavísindum við 

sakarmatið.41  

Í máli Hrd. 1971, bls. 1057  krafði G sjúkrahús bóta vegna röntgenbruna sem hann hlaut á hægri 

hönd sinni. Mikið tjón varð á hendi hans vegna brunans og var hann á grundvelli þess metinn með 

25% varanlega örorku. Tildrög málsins voru þau að á árunum 1927-1932 og aftur árið 1937 gekkst 

G undir geislameðferð  á sjúkrahúsi vegna útbrota sem hann hafði á höndum og andliti.  Kom 

röntgenbruninn svo síðar í ljós. Taldi G að ástæða brunans vera þá að hann hefði ekki hlotið rétta 

meðferð á sjúkrahúsinu. Sannað var að ástæða brunans hafi verið sú að geislun sem notuð var við 

meðferð á útbrotum G hafi verið of mikil og sterk. Í dómi Héraðsdóms sem síðar var staðfestur í 

Hæstarétti sagði að þrátt fyrir það yrði ekki sannað að geislameðferðir sem G gekkst undir hefðu 

ekki verið framkvæmdar á rétta vegu. Var bótaábyrgð því ekki lögð á sjúkrahúsið vegna þess 

tjóns G sem hlaust af geislameðferðinni.   

 

 Á þeim tíma er geislameðferð á G var framkvæmd náði þekking manna ekki lengra en að 

telja þá aðferð sem viðhöfð var við brunanum þá réttu. Þar af leiðandi var talið að réttri aðferð 

hafi verið beitt við meðhöndlun á útbrotum G á þeim tíma þegar hún fór fram og var sjúkrahúsið 

af þeim sökum ekki talið bera skaðabótaábyrgð á því tjóni sem af meðferðinni hlaust. Verður 

dómari að leggja þær aðstæður til grundvallar sem fyrir hendi eru á því tímamarki sem að tjón 

verður.42   

 Samkvæmt 4. mgr. 13. gr. laga um heilbrigðisstarfsmenn skal heilbrigðisstarfsmaður virða 

faglegar takmarkanir sínar og leita eftir aðstoð eða vísa sjúklingi til annars 

                                                 

41 Guðjón St. Marteinsson: „Skaðabótaábyrgð lækna og sjúkrastofnana“, bls. 33-34.  
42 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 128. 
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heilbrigðisstarfsmanns eftir því sem nauðsynlegt og mögulegt er, svo sem ef hann telur sig ekki 

geta veitt honum viðeigandi heilbrigðisþjónustu. Ef heilbrigðisstarfsmaður telur sig því ekki 

hafa hæfni til að sinna sjúklingi, til að mynda vegna þess að hann skortir sérfræðikunnáttu til 

þess, ber honum að vísa sjúklingnum til aðila sem er til þess hæfur.  Reynt hefur á atriði sem 

slíkt fyrir dómi:  

Í máli Hrd.  1987 bls. 1168 krafðist stúlka bóta vegna tjóns sem hlaust af munnaðgerð sem hún 

gekkst undir á sjúkrahúsi. Var aðgerðin framkvæmd af hálfu læknis sem ekki var sérfræðingur í 

aðgerðum sem þessari. Taldi Hæstiréttur að lækninum sem framkvæmdi aðgerðina á stúlkunni 

hefði vegna vankunnáttu sinnar borið að leita til sérfræðings í munn- og kjálkaskurðlækningum 

en þar með hefði líklega verið hægt að komast hjá því tjóni sem varð. Var skaðabótaábyrgð felld 

á sjúkrahúsið meðal annars af þessum sökum.  

 

 Í þessu máli var talið að læknirinn hefði við þessar kringumstæður átt að leita til annars 

sérfróðari læknis þar sem hann sjálfur hafði ekki sérhæfingu á þessu sviði. Að hann hafi látið 

það ógert var ein af ástæðum þess að bótaábyrgð var lögð á sjúkrahúsið í málinu. 

4.3.3 Andlegt og líkamlegt ástand heilbrigðisstarfsmanna 

Sökum þeirra hagsmuna sem í húfi eru telst það eðlilegt að strangar kröfur séu gerðar til andlegs 

og líkamlegs ástandi heilbrigðisstarfsmanna.  Það felst í raun í eðli þeirra starfa sem 

heilbrigðisstarfsmenn vinna. Teldist það til að mynda ekki næg afsökunarástæða hjá 

heilbrigðisstarfsmanni sem gerir mistök í aðgerð að hann hafi við framkvæmd hennar verið illa 

fyrirkallaðir sökum ölvunar kvöldið áður.43 Samkvæmt 2. mgr 15. gr. laga um landlækni og 

lýðheilsu nr. 41/2007 getur landlæknir svipt heilbrigðisstarfsmann starfsleyfi hans án 

undangenginnar áminningar ef ákveðin skilyrði eru fyrir hendi.  Landlæknir hefur meðal annars 

heimild til að svipta heilbrigðisstarfsmann starfsleyfi ef hann er talinn ófær um að gegna starfi 

sínu svo forsvaranlegt sé, svo sem vegna alvarlegra andlegra erfiðleika, andlegs eða líkamlegs 

heilsubrests, neyslu fíkniefna eða sambærilegra efna eða misnotkunar áfengis. Þá getur 

landlæknir samkvæmt 2.mgr 13.gr sömu laga krafist þess að heilbrigðisstarfsmaður gangist 

undir rannsókn sérfræðinga telji hann það nauðsynlegt til að meta hvort hann sé hæfur til að 

gegna starfi sínu.  

                                                 

43 Guðjón St. Marteinsson: „Skaðabótaábyrgð lækna og sjúkrastofnana“, bls. 37 
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4.3.4 Er sakarmat misstrangt eftir því hver starfsmanna heilbrigðisstofnana á í hlut? 

Innan heilbrigðisstofnana starfa fjölmargir aðilar sem hafa mismikla menntun og reynslu að 

baki og gegna þar mismunandi störfum. Um þá aðila alla gildir strangari ábyrgð við mat á sök, 

svonefnd sérfræðiábyrgð, sökum þeirrar menntunar sem þeir hafa aflað sér. Eðlilegt er að velta 

því fyrir sér hvort að sakarmati sé beitt með sams konar hætti um alla starfsmenn 

heilbrigðisstofnana eða það sé misjafnt eftir því hver á í hlut. Er ætlunin hér að kanna það hvar 

skilur að í þessum efnum.  

 Hvað lækna varðar þá eru sumir sérfróðari en aðrir á vissum sviðum. Í dómaframkvæmd 

má finna dæmi þess að fjallað hefur verið um bæði þekkingu og reynslu læknis á tilteknu 

sérsviði.  

Í máli Hrd. 7. júní 2007 (400/2006) var í  dómi Hæstaréttar vísað til þess að héraðsdómur, sem 

skipaður var sérfróðum meðdómendum, hefði komist að þeirri niðurstöðu að þjálfun og þekking 

læknis, sem var sérfræðingur í kvensjúkdómum og fæðingarhjálp, hefði verið nægileg til að henni 

væri fært að framkvæma aðgerð sem fólst í að koma fyrir getnaðarvarnarstaf, þó að hún hafi ekki 

haft mikla reynslu í slíkum aðgerðum.  

 

 Af þessum dómi má álykta að við sakarmat sé litið til þekkingar og reynslu og að það hafi 

ákveðið vægi við mat á sök. Það felst í eðli sérfræðiábyrgðar að því meiri sérfræðikunnáttu sem 

viðkomandi býr yfir því strangari kröfur eru gerðar til hans.  

 Við því hvort eðlilegt sé að gera strangar kröfur bæði til þeirra sem hafa lokið sérfræðinámi 

á tilteknu sviði og þeirra sem búa yfir mikilli reynslu er ekki einhlítt svar . Ljóst er að reynsla 

skiptir máli við sakarmatið en þrátt fyrir að sérfræðingur hafi mikla reynslu innan ákveðins 

sviðs þá getur verið að langt sé síðan hann framkvæmdi ákveðna aðgerð eða hann hafi jafnvel 

aldrei gert það. Við slíkar aðstæður myndi lækni, eins og áður hefur verið nefnt, bera að vísa 

sjúklingi á einhvern sem teldist hæfari til að framkvæma aðgerðina sbr. 4. mgr. 13. gr. laga um 

heilbrigðisstarfsmenn. Helst það í hendur við það sem segir í  2. málsl. 2. gr siðareglna lækna 

en samkvæmt því ber lækni að hlýða í starfi sínu að fara sem minnst út fyrir það verksvið sem 

menntun hans tekur til. Hér má vísa í  danskan dóm sem varpar á það ljósi að þó að læknir teljist 

reynslumikill á tilteknu sviði geta aðstæður verið á þann veg að ekki sé ekki æskilegt fyrir hann 

að taka að sér framkvæmd tiltekinnar aðgerðar.44  

Í máli UfR 1944 bls. 516 framkvæmdi aðstoðarlæknir aðgerð þar sem fjarlægð var liðmús úr 

olnboga sjúklings. Varð sjúklingurinn lamaður í hendinni vegna mistaka læknisins við 

                                                 

44 Guðjón St. Marteinsson: „Skaðabótaábyrgð lækna og sjúkrastofnana“, bls. 35. 
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framkvæmd aðgerðarinnar. Aðstoðarlæknirninn hafði margra ára reynslu í skurðlækningum en 

þrátt fyrir það hafði hann aldrei áður gert aðgerð sem slíka. Hann taldi sig þó færan um að 

framkvæma aðgerðina eftir að hafa lesið sig til. Við framkvæmd aðgerðarinnar ákvað hann að 

skera aðeins lengra en almennt tíðkast í slíkum aðgerðum. Taldi Læknaráð meðal annars að stærð 

skurðar sem notaður er venjulega við sams konar aðgerðir hefði átt að duga og myndi valda lítilli 

hættu. Sú ákvörðun læknisins um að stækka skurðinn hefði valdið lömun í hendi sjúklingsins og 

var hann því dæmdur skaðabótaskyldur vegna tjónsins.  

 

 Eins og áður var greint frá ber læknum líkt öðrum heilbrigðisstarfsmönnum, hvort sem þeir 

eru sérfræðimenntaðir eða ekki, að viðhalda þekkingu sinni og veita nýmóðins aðferðum á 

þeirra sérsviði eftirtekt. Sú krafa yrði ekki lögð á almennan lækni að gefa framförum innan 

tiltekinna sérgreina sama gaum og krafist yrði af sérfræðingi ef um hans sérsvið er að ræða. 

Sakarmat almenns læknis myndi því styðjast við bonus pater familias mælikvarðann, þ.e þá 

þekkingu sem góður og skynsamur læknir, án sérfræðiþekkingar, bjó yfir á þeim tíma er verk 

var unnið. Hvað varðar sérfræðinga eða reynslumikla lækna á ákveðnu sviði myndi sakarmatið 

byggjast á vir optimus mælikvarðanum. Sökin yrði því ákvörðuð samkvæmt því hvernig góður 

og skynsamur læknir með álíka þekkingu og reynslu hefði brugðist við í sömu aðstæðum og 

tjónvaldur á því andartaki er tjón varð.45  

 Sá sem talinn er sérfróður á því starfssviði sem að tjón er valdið á yrði samkvæmt 

ofangreindu látinn sæta strangara sakarmati en ef um væri að ræða aðila sem ekki hefur slíka 

sérþekkingu. Samkvæmt því myndi til að mynda lyflæknir sæta strangara sakarmati ef tjón yrði 

á sérfræðisviði hans heldur en til dæmis ef tjóninu væri valdið af almennum lækni.46 Ef um 

sjúkdóm á sérsviði sérfræðilæknis er að ræða má ætla að sjúklingur geti vænst betri árangurs af 

aðgerð sem framkvæmd er af sérfræðingnum vegna hans heldur en ef hún væri framkvæmd af 

lækni sem ekki hefur tilskilda sérfræðimenntun. Sérfræðingar eru almennt hæfari til að takast á 

við verkefni innan síns sérsviðs.47 

 Hvað sakarmat annarra starfsmanna heilbrigðisstofnana varðar, svo sem læknanema og 

hjúkrunarfræðinga,  má ætla að sakarmatið sé vægara gagnvart þeim en læknum enda starfa 

þeir að vissu leyti undir umsjón og eftirliti lækna. Það má leiða af 1. mgr. 16. gr. laga um 

heilbrigðisstarfsmenn þar sem segir að heilbrigðisstarfsmaður beri ábyrgð á því að 

aðstoðarmenn og nemar, sem starfa undir hans stjórn, hafi næga hæfni og þekkingu og fái 

nauðsynlegar leiðbeiningar til að inna af hendi störf sem hann felur þeim.  Á sama hátt og ætla 

                                                 

45  Guðjón St. Marteinsson: „Skaðabótaábyrgð lækna og sjúkrastofnana“, bls. 34-36 
46 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur , bls. 516.  
47 Guðjón St. Marteinsson: „Skaðabótaábyrgð lækna og sjúkrastofnana“, bls. 35. 
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má að almennur læknir myndi ekki teljast bær til að fást við læknisverk þar sem sérfræðiþekking 

er nauðsynleg er það augljóst að læknanemar teljast ekki bærir til að inna læknisverk af hendi 

sem fulla læknismenntun þarf til að sinna.48 Í því samhengi má benda á danskan dóm:   

Í máli UfR 1960 bls. 22 sótti sjúklingur sjúkrahús til bóta vegna tjóns sem hann varð fyrir í kjölfar 

þess gips sem hafði verið sett utan um ökkla hans á sjúkrahúsinu. Sjúklingurinn hafði komið á 

sjúkrahús sökum alvarlegs ökklabrots og þar var hann settur í gips. Læknanemi sá um að setja 

hann í gipsið og var hjúkrunarfræðingur honum til aðstoðar. Í kjölfarið varð sjúklingurinn mjög 

stífur um ökklann. Í málinu var talið að orsök þess væri sú að fótur sjúklingsins hefði verið settur 

í gipsið í rangri stöðu. Bótaábyrgð var felld á sjúkrahúsið meðal annars af þeim sökum að 

læknaneminn var ekki fær um að sjá um slíka aðgerð nema undir eftirliti.    

 

 Þessi niðurstaða helst í hendur við það sem áður hefur verið sagt enda var það meðal 

ástæðna fyrir bótaábyrgð sjúkrahússins í þessu máli að læknaneminn taldist ekki bær til að 

framkvæma slíka aðgerð einn síns liðs.   

5. Lokaorð  

Í þessari ritgerð hefur verið farið yfir regluna um vinnuveitendaábyrgð ásamt því að bótaábyrgð 

hins opinbera vegna tjóns af völdum starfsmanna heilbrigðisstofnana var gerð góð skil. Hið 

opinbera starfrækir heilbrigðisstofnanir víðs vegar um land og eru starfsmenn þeirra opinberir 

starfsmenn. Telst hið opinbera bera ábyrgð á saknæmu og ólögmæti tjóni sem starfsmenn þeirra 

valda í tengslum við störf sín líkt og aðrir atvinnurekendur. Þar sem stofnanir hins opinbera eru 

ávallt lögaðilar verður ábyrgð þeirra ekki reist á sakarreglunni heldur á reglunni um 

vinnuveitendaábyrgð. Hið opinbera ber ábyrgð á öllum þeim sem teljast vera starfsmenn 

heilbrigðisstofnunar án tillits til starfsheita eða verkaskiptingar. Oftast nær er óumdeilt hver 

teljist starfsmaður heilbrigðisstofnunnar en sá sem er með ráðningarsamning og fær greidd laun 

samkvæmt honum telst almennt vera starfsmaður. Vafi getur þó leikið á því hvort tiltekinn aðili 

teljist starfsmaður en til að leiða það í ljós hvort einkenni vinnuréttarsambands séu til staðar 

hefur verið stuðst við ákveðin leiðbeiningarsjónarmið. Ekki er nauðsynlegt að hægt sé að benda 

á tiltekinn starfsmenn sem valdið hefur tjóni heldur hefur verið talið nægilegt að benda á að 

einhver starfsmanna hafi gerst sekur um það eins og Hrd. 2003, bls. 231 (309/2002) ber með 

sér. Endurkröfuréttur hins opinbera á hendur starfsmanna í heilbrigðisþjónustu vegna tjóns er 

                                                 

48 Guðjón St. Marteinsson: „Skaðabótaábyrgð lækna og sjúkrastofnana“, bls. 37-38. 
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þá þrengri en samkvæmt II. kafla skbl. Í lögum um sjúklingatryggingu nr. 111/2000 er 

endurkröfuréttur hins opinbera ekki fyrir hendi nema tjóni sé valdið af ásetningi.  

 Þá hefur það verið rakið hvaða reglur gilda um mat á sök starfsmanna 

heilbrigðisstarfsmanna. Þá var einnig leitast við að skoða á hvaða hátt sakarmat væri misstrangt 

eftir því hvaða heilbrigðisstarfsmaður á í hlut. Strangari reglur eru taldar gilda um 

skaðabótaábyrgð starfsmanna heilbrigðisstofnana en almennt í skaðabótarétti. Um þá gildir 

svokölluð sérfræðiábyrgð sem er sérstök beiting á sakarreglunni. Samkvæmt henni er sakarmati 

beitt með  strangari hætti gagnvart þeim sem hafa sótt sér menntun eða starfsreynslu á ákveðnu 

sviði og nýta þá þekkingu sína til þjónustu eða ráðgjafar við aðra. 

 Ýmis sérsjónarmið koma til skoðunar við sakarmat heilbrigðisstarfsmanna. Miklar faglegar 

kröfur eru gerðar til þeirra og eru þær kröfur lögfestar með lögum um heilbrigðisstarfsmenn nr. 

34/2012. Samkvæmt þeim eru meðal annars miklar kröfur gerðar til viðhalds þekkingar en 

heilbrigðisstarfsmaður getur orðið skaðabótaskyldur fyrir að nota úreltari aðferðir en almennt 

tíðkast. Sú krafa er gerð til heilbrigðisstarfsmanns að hann viðhaldi þekkingu sinni svo hann sé 

fær um að beita þeirri meðferð á sjúkling sinn sem er til þess fallin að bera bestan árangur í 

hvert sinn. Þá ber þeim að virða faglegar takmarkanir sínar og vísa sjúklinga á hæfari sérfræðing 

ef þeir telja sig ekki búa ekki yfir nægri sérþekkingu til að framkvæma tiltekið verk á honum. 

Þá er gerðar miklar kröfur til andlegs og líkamlegs ásigkomulags starfsmanna 

heilbrigðisstofnana enda eru miklir hagsmunir í húfi í störfum þeirra.  

 Sakarmatið er misstrangt eftir því hvaða starfsmaður heilbrigðisstofnana á í hlut. Teljast 

sérfræðimenntaðir læknar þurfa að sæta strangara sakarmati en almennir læknir enda eru 

sérfræðingar að jöfnuði taldir hæfari til að takast á við verkefni innan síns sérsviðs. Þá er ljóst 

að reynsla getur líkt og sérfræðimenntun skipt máli við sakarmatið en það má lesa úr dómi Hrd. 

7. júní 2007 (400/2006). Hvað varðar sérfræðinga eða reynslumikla lækna á ákveðnu sviði 

myndi sakarmat í málum á hendur þeim byggjast á vir optimus mælikvarðanum en honum 

samkvæmt er miðað við þann mann sem best hefur hagnýtt sér þá þekkingu sem fyrirfinnst á 

ákveðnu sviði. Við sakarmat almennra lækna yrði miðað við bonus pater familias 

mælikvarðann, þá þekkingu sem góður og skynsamur læknir, án sérfræðiþekkingar, bjó yfir á 

þeim tíma er verk var unnið. Vægari kröfur eru þá gerðar til annars starfsfólks 

heilbrigðisstofnana, svo sem hjúkrunarfólks og læknanema, en þau starfa að ákveðnu leyti undir 

umsjón og eftirliti lækna. 
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