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DOM 

 

Mohammed Saleh Nassar, er født 17.09.1967 og bor i Bolagsgate 3 i Arløv i Sverige. 

 

Ved tiltalebeslutning utferdiget av Rogaland Politidistrikt av 31.03.2015 ved politiadvokat 

Cecilie Tonning er han satt under tiltale ved Dalane tingrett for overtredelse av 

 

Straffeloven § 270 første ledd nr 1 jf annet ledd jf § 271 
for i hensikt å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning  ved å fremkalle, styrke eller utnytte en 
villfarelse, rettsstridig forlede noen til en handling som voldte fare for tap, eller bruker uriktige 
eller ufullstendige opplysninger, idet bedrageriet anses som grovt, særlig fordi handlingen har 
voldt betydelig økonomisk skade, den skyldige har foregitt eller misbrukt stilling eller oppdrag, 
eller han har forledet allmennheten eller en større krets av personer 

Grunnlag: 
I periden fra 7.oktober 2005 til 31.desember 2011 i Egersund som lege på Egersund legevakt, i 
uberettiget vinnings hensikt, forledet han Staten ved Helseøkonomiforvaltningen ( HELFO) ved å 
sende inn 818 refusjonskrav for konsultasjoner med pasienter som ikke hadde funnet sted og/eller 
var uriktige. Han benyttet personnummer til pasienter som hadde konsultert legevakten tidligere. I 
løpet av perioden fikk han utbetalt refusjoner han ikke hadde krav på for tilsammen  kr 456 147. 
Handlingen medførte  tap eller fare for tap for Helfo. Forholdet anses som grovt bl a på grunn av 
beløpets størrelse og fordi han misbrukte sin stilling som lege. 
 

Møtende aktor rettet tiltalebeslutningen under hovedforhandlingen slik at tre av tilfellene 

gjelder forsøk på bedrageri, jfr. straffeloven § 270, jfr. § 49. Beløpsmessig utgjør dette kr. 

1.438. 

 

Hovedforhandling ble holdt 17. og 18. september 2015. Tiltalte møtte og erkjente seg 

delvis skyldig etter tiltalebeslutningen idet han bestred antallet fullbyrdede overtredelser av 

straffeloven § 270 første ledd nr 1 jf annet ledd jf § 271. 

 

Retten mottok forklaring fra seks vitner, hvorav to per telefon. Det ble foretatt slik 

dokumentasjon som framgår av rettsboken.  

 

Aktor la ned påstand om at tiltalte dømmes i samsvar med den rettede tiltalebeslutningen 

til fengsel i 6 måneder hvorav 60 dager gjøres betinget med en prøvetid på to år. Videre la 

aktor ned påstand om at tiltalte dømmes til å betale erstatning til Staten v/ HELFO. Endelig 

la aktor ned påstand om at tiltalte idømmes saksomkostninger etter rettens skjønn. 

 

Forsvarer la ned påstand om at tiltalte anses på mildeste måte. 
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Retten ser slik på saken: 

 

Innledende merknader 

Rettens vurdering av skyldspørsmålet bygger på de opplysninger som har fremkommet 

under hovedforhandlingen. Ved bevisvurderingen har retten lagt til grunn de regler som 

gjelder for bevisvurdering, herunder prinsippet om at enhver rimelig og fornuftig tvil med 

hensyn til faktum under skyldspørsmålet skal komme tiltalte til gode. 

 

Retten finner innledningsvis grunn til å presisere at det ovennevnte prinsippet og kravet til 

bevis gjelder i forhold til en vurdering av de samlede bevisene, det vil si bevisresultatet 

som sådan, og ikke hvert enkelt moment i bevisvurderingen. Dette har Høyesterett uttrykt 

blant annet i avgjørelsen inntatt i Rt-2005-1353 avsnitt 14: 

 

"Prinsippet om at enhver rimelig og fornuftig tvil skal komme den tiltalte til gode er 

en bærebjelke i straffeprosessen. Kravet gjelder for bevisresultatet som sådan - i vår 

sak om A hadde utvist forsett med hensyn til den omstendighet at det dreide seg om 

narkotika. Bevisbedømmelsen beror ofte på en vurdering av flere momenter som hver 

for seg kan ha ulik bevisstyrke. Det kreves ikke at hvert enkelt moment skal være 

bevist utover enhver rimelig tvil, så lenge det etter en samlet vurdering av 

momentene ikke er rimelig tvil om konklusjonen. Dette må også gjelde når et mulig 

straffbart forhold som ikke omfattes av tiltalen, er trukket inn som et bevismoment." 

 

 

Skyldspørsmålet 

 

Oversikt 

Tiltalte er utdannet lege fra Irak hvor han fullførte medisinstudiet i 1992. Han praktiserte 

deretter som lege i Irak i 2 ½ år, før han i 1998 flyttet til Danmark. Tiltalte er spesialisert 

innenfor kirurgi og har senere fått godkjennelse som spesialist innenfor andre områder, 

herunder gastronomi.  

 

Tiltalte kom til Norge i 2003. Han arbeidet da som lege på flere steder i Norge, herunder i 

Fitjar, Mo i Rana og på Fagernes. I 2005 tok han kontakt med legevakten i Eigersund hvor 

han ble ansatt som vikar. På dette tidspunktet var tiltalte fulltidsansatt som kirurg i 

Danmark hvor han jobbet turnus. I friperioder og i helger dro han til Eigersund for å 

arbeide på legevakten. 

 

Som lege på legevakten i Eigersund mottok tiltalte lønn gjennom en todelt ordning. 

Dersom tiltalte jobbet nattskift – i tidsrommet 23.00 – 08.00 – var han ansatt i Eigersund 

kommune og mottok fastlønn herfra. Fastlønnen varierte ikke utfra hvor mange pasienter 

tiltalte behandlet i løpet av skiftet, eller hvilken behandling som ble utført i de ulike 

pasientkonsultasjonene. 
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Når tiltalte jobbet dagskift på legevakten i Eigersund, var han organisert som selvstendig 

næringsdrivende. Tiltaltes inntekter besto da i hovedsak av refusjoner fra 

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) for pasientkonsultasjoner og prøver, samt egenandel 

betalt av pasientene.  

 

Når det gjelder refusjonene fra HELFO ble disse utbetalt direkte til tiltalte på basis av 

innsendte regningskort. Det rettslige grunnlaget for denne oppgjørsformen er en 

mønsteravtale som leger som ikke er medlem av Den norske lægeforening må skrive under 

på for å få rett til direkte oppgjør fra HELFO. Det er ikke bestridt at tiltalte har inngått en 

slik mønsteravtale med HELFO. 

   

Regningen som skal sendes inn til HELFO for å få utbetalt refusjon skal blant annet 

inneholde diagnose på den aktuelle pasienten, dato og klokkeslett for konsultasjonen, samt 

takstnummer. Takstnumrene beskriver hvilken kontaktform og prosedyre som har vært 

mellom behandler og pasient i den aktuelle konsultasjonen. Det er bruken av de ulike 

takstene som avgjør beløpet som legen får refundert av HELFO. De ulike takstene er unike 

og kan brukes i kombinasjon med andre takster for å gi en fullstendig beskrivelse av 

konsultasjonen som det kreves refusjon fra HELFO for. 

 

En takst består av en egenandel og en refusjonsdel der kun sistnevnte blir tilbakebetalt av 

HELFO. En rekke pasienter er fritatt fra å betale egenandel, eksempelvis pasienter under 

16 år og pasienter som har frikort. Dersom legen har konsultasjoner med slike pasienter 

benyttes en takst som beskriver at den aktuelle pasienten er fritatt fra å betale egenandel. I 

så fall vil legen få refundert fra HELFO hele beløpet som den aktuelle konsultasjonen gir 

krav på. 

 

Rutiner ved Eigersund legevakt 

Rutinen ved Eigersund legevakt er slik at pasienten ringer til legevakten og snakker med en 

sykepleier. Dersom det blir nødvendig med en legetime får pasienten et klokkeslett som 

hun/han skal møte på legevakten. Dette føres inn i en timebok. Dersom pasienten møter 

opp på legevakten uten å ringe først må de på kveldstid og i helger ringe på for å bli 

sluppet inn. Disse pasientene blir også registrert i timeboken. 

 

Når pasienten deretter kommer inn til legen på konsultasjon, oppretter legen et notat på 

pasienten i dataprogrammet Winmed. Herunder velger legen hvilken kontakt det har vært 

med pasienten. Vanligvis vil dette være konsultasjon, men legen kan også velge kontakt 

per telefon eller sykebesøk. I tillegg er det et journalfelt hvor legen fører inn hva den 

aktuelle konsultasjonen gjaldt.  

 

Når konsultasjonen med pasienten er gjennomført, kan legen generere et regningskort til 

HELFO gjennom Winmed. Dataprogrammet vil da automatisk generere et regningskort for 
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den aktuelle konsultasjonen. Avhengig av hvilken kontakttype som legen har registrert, vil 

dataprogrammet legge inn takstnummeret for dette i regningskortet som programmet har 

generert. Legen må deretter supplere med takster som beskriver den aktuelle 

konsultasjonen, eksempelvis om pasienten er fritatt for egenandel og hvilken behandling 

som legen har utført under konsultasjonen.  

 

Videre må legen i regningskortet velge en diagnose for den aktuelle pasienten. Dette gjøres 

ved at legen angir en diagnose fra en rullegardinmeny. Legen kan i menyen også velge 

diagnoser som tidligere er brukt for den aktuelle pasienten. Når dette er gjort er 

regningskortet klart for innsending til HELFO. Rutinen ved Eigersund legevakt er at 

regningskortene lagres lokalt før de sendes til HELFO én gang per måned. 

 

 

Nærmere om HELFOs saksbehandling 

I løpet av 2011 reagerte HELFO på en omfattende takstbruk i regningskortene som tiltalte 

sendte inn for refusjonsutbetaling. HELFO vurderte at tiltaltes bruk av takster ikke var i 

henhold til regelverket. Mot denne bakgrunn fattet HELFO den 31. oktober 2011 vedtak 

om avkortning av tiltaltes refusjonskrav for to vakter med kr. 13.582. Vedtaket ble ikke 

påklaget av tiltalte. 

 

I forlengelsen av vedtaket i oktober 2011 fortsatte HELFO sine undersøkelser av tiltaltes 

refusjonskrav, denne gang for perioden 1. august 2009 til 31. desember 2011. Som et ledd i 

kontrollen av tiltaltes regninger innhentet HELFO 45 tilfeldig utplukkede journalnotat fra 

Eigersund legevakt, og sammenlignet tiltaltes takstbruk med andre legevaktsleger i 

Eigersund. Etter at journalnotatene var vurdert av HELFOs rådgivende lege, kom HELFO 

til at det innhentede materialet viste et overforbruk/feilbruk av takster.  

 

Den 1. juni 2012 fattet HELFO vedtak om tap av tiltaltes rett til å operere for trygdens 

regning, jfr. Folketrygdloven § 25-6. Den 3. august 2012 fattet HELFO vedtak om 

tilbakebetaling av kr. 924 301 som etter HELFOs vurdering var feilaktig utbetalt til tiltalte 

på bakgrunn av uriktig takstbruk. Vedtakene ble ikke påklaget. Fra sistnevnte vedtak 

hitsettes: 

 

"HELFO region vest reagerer på omfattende takstbruk med mange kombinasjoner 

som ikke er dokumentert i journalnotat. I tillegg ser vi svært alvorlig på at du har 

krevd takster for konsultasjoner med pasienter som ikke har møtt til konsultasjon, og 

at takstbruken ikke samsvarer med de opplysningene som fremkommer i timebok av 

sykepleier og dine journalnotat. HELFO region vest vurderer på dette grunnlaget å 

kreve tilbakebetalt utbetalt refusjon for de takstene som er nevnt ovenfor. Hvor stor 

prosentandel som kreves tilbake, er fastsatt slik at du vil beholde utbetalt refusjon 

tilsvarende gjennomsnittlig takstbruk på landsbasis. De takstene som er brukt i 
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henhold til gjennomsnitt men journalnotat likevel viser feil bruk, har vi likevel valgt 

å redusere med 20-30 %. 

 

På bakgrunn av andre forhold har HELFO region vest anmeldt deg for bedrageri. 

Beløpet i saken som er anmeldt inngår ikke i vedtaket her og er holdt utenfor denne 

saken. I tillegg er tidligere avkortet oppgjør av 31.10.11 holdt utenfor." 

 

Som opplyst i utdraget inntatt ovenfor gikk HELFO til anmeldelse av tiltalte i februar 

2012. Anmeldelsen angikk et begrenset antall refusjonsutbetalinger som HELFO vurderte 

som urettmessige. I etterkant av denne første anmeldelsen innhentet HELFO tiltaltes 

regningskort for perioden 2005-2011. Etter å ha sammenholdt disse med timelistene fra 

Eigersund legevakt, kom HELFO frem til 1885 konsultasjoner/pasienter som ikke var 

oppført i timeboken ved Eigersund legevakt i perioden 2005-2011. 

 

HELFO innhentet deretter tiltaltes journalnotat i Winmed for perioden 2005-2011. 

Journalnotatene ble sammenholdt med de 1885 tilfellene hvor refusjonskravene til tiltalte 

ikke var dokumentert i timeboken ved legevakten.  

 

Etter å ha identifisert refusjonskravene hvor pasienten/konsultasjonen ikke var oppført i 

timeboken, og det samtidig ikke var noe journalnotat for pasienten/konsultasjonen i 

Winmed, fjernet HELFO de refusjonskrav som relaterte seg til når tiltalte arbeidet nattskift. 

Dette ettersom tiltalte mottok fastlønn fra kommunen ved nattarbeid. Videre fjernet 

HELFO også refusjonskravene som gjaldt telefonkonsultasjoner. Dette ettersom 

telefonkonsultasjoner erfaringsmessig ikke alltid blir ført i timebok og ikke alltid blir 

journalført. 

 

Etter dette fremgikk det av de data som HELFO hadde innhentet at det for perioden 2005-

2011, ikke medregnet nattskift og telefonkonsultasjoner, var 818 tilfeller der tiltalte hadde 

sendt refusjonskrav til HELFO hvor pasienten/konsultasjonen ikke var oppført i timeboken 

og det samtidig ikke var noe journalnotat for pasienten/konsultasjonen i Winmed. Ved 

anmeldelse til Rogaland politidistrikt i mars 2013 ble det, sammenholdt med anmeldelsen i 

2012, begjært påtale av samtlige 818 tilfeller.  

 

Av disse 818 tilfellene angikk 76 % konsultasjoner med pasienter under 16 år som er fritatt 

fra å betale egenandel. Ved en gjennomgang av konsultasjonene var det imidlertid kun 1 % 

av disse hvor det i regningskortet fra tiltalte var angitt at pasienten hadde betalt egenandel. 

For de øvrige 99 % av de 818 tilfellene var det fra tiltalte gjort krav på utbetaling av både 

egenandel og refusjonsdelen fra HELFO.  

 

Beløpsmessig utgjør de ovennevnte 818 refusjonskravene kr. 456.147. Av dette er 815 

refusjonskrav utbetalt til tiltalte. Dette utgjør kr. 454.709. For tre av refusjonskravene 

stanset HELFO utbetalingen da de ovennevnte forhold ble avdekket. Beløpsmessig utgjør 
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dette kr. 1438. Som nevnt innledningsvis endret møtende aktor tiltalebeslutningen for å 

gjenspeile dette. 

 

Nærmere om rettens vurdering av skyldspørsmålet 

Tiltalte har for retten erkjent å ha fremmet urettmessige refusjonskrav overfor HELFO. 

Han har forklart at han konstruerte fiktive refusjonskrav ved å gå inn i timeboken for 

Eigersund legevakt og lete frem pasienter som hadde vært innom legevakten kort tid forut. 

Ved denne gjennomgangen hadde han spesielt fokus på pasienter som var fritatt fra å 

betale egenandel. Dette ettersom refusjonskravet overfor HELFO er større for slike 

pasienter.  

 

Tiltaltes redegjørelse for egen fremgangsmåte er underbygd av vitnene Bøe og Lye som 

begge har forklart at de ikke var på legevakten med sine barn på det tidspunktet tiltalte har 

krevd refusjon for konsultasjoner med disse barna. Vitnene har imidlertid forklart at de 

kort tid i forveien hadde hatt sine barn på legevakten for konsultasjon, men at de da hadde 

snakket med en annen lege på legevakten.    

 

Etter å ha funnet pasienter i timelistene som tilfredsstilte kriteriene, genererte tiltalte 

regningskort hvor han la inn et fiktivt konsultasjonstidspunkt og fiktive diagnoser på 

pasientene. Dette ettersom regningskortet ikke ville bli godkjent av HELFO dersom 

regningen ikke inkluderte konsultasjonstidspunkt og en diagnose på pasienten. Tiltalte 

forklarte for retten at han valgte diagnoser som de aktuelle pasientene hadde fått ved 

tidligere besøk på legevakten.  

 

Etter å ha utfylt regningskortet med en diagnose, førte tiltalte inn takstkoder i 

regningskortet. Regningskortet ble deretter sendt til HELFO. Tiltalte har for retten forklart 

at bakgrunnen for at han sendte inn refusjonskrav for konsultasjoner som ikke hadde 

funnet sted, var at han ønsket å få utbetalt mer penger fra HELFO.  

 

Selv om tiltalte har erkjent at han har fremmet urettmessige refusjonskrav overfor HELFO, 

har han for retten fremholdt at antallet tilfeller angitt i tiltalebeslutningen, og dermed 

beløpet, fremstår for høyt. Han har for retten skjønnsmessig anslått at for mellom 70 – 80 

% av de 818 refusjonskravene som tiltalebeslutningen omfatter, har han fremmet krav til 

HELFO for konsultasjoner med pasienter som ikke har funnet sted. For de øvrige 

refusjonskravene har tiltalte fremholdt at disse knytter seg til reelle konsultasjoner som av 

ulike grunner verken er ført i timebok og hvor tiltalte heller ikke har opprettet et 

journalnotat i anledning konsultasjonen.    

 

Retten har ikke festet lit til tiltaltes forklaring som for retten fremstår som oppkonstruert i 

den hensikt å søke å redusere eget straffansvar. Retten vil i den forbindelse vise til at det i 

utgangspunktet har formodningen mot seg at konsultasjoner på legevakten ikke er 

dokumentert på noe vis, verken i timebok eller gjennom innføringer i den aktuelle 

B C
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pasentens journal. Overlege Christine Karlsen har i sin forklaring for retten vist til at leger i 

henhold til helsepersonelloven er underlagt en dokumentasjonsplikt når det ytes helsehjelp. 

Det følger av helsepersonelloven § 39 og § 40 at den som yter helsehjelp er forpliktet til å 

nedtegne eller registrere nærmere angitte opplysninger i en journal for den enkelte pasient. 

 

Retten viser også til HELFOs saksbehandling i forkant av anmeldelsen i 2013, slik den er 

beskrevet ovenfor. Retten har i den anledning hørt vitneforklaringer fra vitnene Norland og 

Eltervåg som begge har hatt sentrale roller i det arbeidet som er utført i saken fra HELFO 

sin side. Etter rettens oppfatning har HELFO i sin saksbehandling, som innebar at 1885 

refusjonskrav ble redusert til de 818 kravene som tiltalebeslutningen omfatter, 

gjennomgående lagt til grunn at eventuell tvil og uklarheter knyttet til refusjonskravene 

skal komme tiltalte til gode. Dette er gjort ved at slike refusjonskrav er lagt til grunn som 

rettmessige og dermed ikke omfattet av HELFOs anmeldelse i 2013. Selv om HELFOs 

saksbehandling ikke er førende for rettens vurdering av skyldspørsmålet, er det rettens 

oppfatning at man ved dette forarbeidet har utelukket en del refusjonskrav hvor det på 

generell basis kunne fremstå tvilsomt om refusjonskravet var foranlediget av en reell 

pasientkonsultasjon.     

 

Videre viser retten til at HELFO har foretatt en undersøkelse av refusjonskrav fra ti andre 

leger ved Eigersund legevakt. Undersøkelsen, som er belyst under hovedforhandlingen, 

fokuserte på refusjonskrav som knyttet seg til konsultasjoner som ikke var ført i timebok. I 

motsetning til tiltalte hadde samtlige leger, dersom det ikke var tale om en 

telefonkonsultasjon, gjort anmerkninger journalen til den aktuelle pasienten. 

 

Tiltalte har forklart at det kan være flere årsaker til at en pasientkonsultasjon ikke er 

oppført i timeboken. I sær har tiltalte vist til de tilfeller der en pasient blir overført til 

legevaken via AMK. Basert på vitneforklaringen fra Liv Monge Ollestad legger retten til 

grunn at pasienter ikke blir registrert i timeboken dersom de blir overført til legevakten via 

AMK. Retten finner imidlertid likevel å kunne se bort ifra tiltaltes forklaring om at slike 

overføringer har medført at antallet urettmessige refusjonskrav angitt i tiltalebeslutningen 

er for høyt. 

 

Retten viser i den forbindelse til at HELFO har kontaktet AMK-sentralen i Rogaland som 

har gjennomgått pasientene som tiltalte i 2011 har sendt refusjonskrav for, men som ikke 

var registrert i timebok. Som dokumentert under hovedforhandlingen var det totalt 128 

pasienter. Av disse var det kun én pasient som var henvist til Eigersund legevakt via AMK-

sentralen. For denne pasienten var det imidlertid opprettet et journalnotat, med den følge at 

refusjonskravet ikke er omfattet av tiltalebeslutningen.  

 

Retten vil i den forbindelse også vise til at tiltalte i sin politiforklaring i 2012 fremholdt at 

han fører pasientjournaler på vanlig måte uavhengig av hvorvidt den aktuelle pasienten er 

oppført i timeboken. Dette står i motstrid med tiltaltes forklaring under 
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hovedforhandlingen om at en mulig feilkilde kan være at pasienter ikke er registrert i 

timeboken på Eigersund legevakt. 

 

Mot samme bakgrunn finner retten å kunne se bort fra tiltaltes forklaring om at pasienter 

som blir medbrakt til legevakten av politiet, ikke nødvendigvis blir ført i timeboken. Retten 

antar at størsteparten av slike konsultasjoner skjer på nattestid og dermed ikke er omfattet 

av tiltalebeslutningen, jfr. ovenfor. Videre viser retten til Ollestads forklaring for retten om 

at også pasienter medbrakt av politiet som hovedregel blir ført i timeboken. I ethvert 

tilfelle skal det føres journal også for slike pasienter. Når det ikke er gjort, finner retten å 

kunne se bort fra at pasienter medbrakt til legevakten av politiet innebærer en feilkilde i 

relasjon til de 818 refusjonskravene som er angitt i tiltalebeslutningen. 

 

Som ovenfor bemerket er det ved en gjennomgang av de 818 konsultasjonene kun 1 % 

hvor det i regningskortet fra tiltalte var angitt at pasienten hadde betalt egenandel. Tiltalte 

har i den forbindelse forklart at han var bevisst på å konstruere refusjonskrav hvor det i 

regningskortet var angitt at pasienten var fritatt fra å betale egenandel. Dette for å få krav 

på mer refusjon fra HELFO.  

 

Legger man imidlertid til grunn tiltaltes forklaring om at 20-30 % av refusjonskravene var 

reelle, vil det innebære at også for disse pasientene var sammensetningen slik at nærmest 

samtlige var fritatt fra å betale egenandel. Sett hen til forholdene nevnt ovenfor er det 

rettens vurdering at sannsynligheten for dette er så liten at tiltaltes forklaring om at 20-30 

% av refusjonskravene var rettmessige, kun er egnet til å skape teoretisk tvil omkring 

riktigheten av antallet refusjonskrav angitt i tiltalebeslutningen. Slik teoretisk tvil skal 

retten se bort fra ved vurderingen av skyldspørsmålet. 

 

Foranlediget av advokat Lerums prosedyre finner retten grunn til å bemerke at det forhold 

at det er angitt at 1 % av pasientene har betalt egenandel, ikke er egnet til å skape tvil 

omkring omfanget av refusjonskravene angitt tiltalebeslutningen. Retten viser til 

vitneforklaringen fra Ollestad om at det er legene selv som angir i regningskortet til 

HELFO hvorvidt det er betalt egenandel for konsultasjonen.    

 

Etter en samlet vurdering av bevisførselen under hovedforhandlingen, finner retten det 

hevet over enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte forsettlig og i uberettiget vinnings 

hensikt for samtlige av de 818 tilfellene angitt i tiltalebeslutningen, har fremmet 

refusjonskrav overfor HELFO for pasientkonsultasjoner som ikke har funnet sted. Han har 

derved ved en rekke anledninger forledet HELFO til å utbetale refusjoner som han ikke 

hadde krav på. For 815 av refusjonskravene fikk tiltalte utbetalt kr. 454.709.  

 

Forholdet rammes av straffeloven § 270 første ledd nr. 1 jfr. annet ledd idet både de 

objektive og subjektive straffbarhetsvilkår er oppfylt. Retten har videre blitt stående ved at 

bedrageriet må anses som grovt, jfr. straffeloven § 271. Ved vurderingen av om bedrageriet 
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anses som grovt har retten særlig lagt vekt på at saken gjelder et betydelig økonomisk 

beløp og at overtredelsen representerer et grovt brudd på en særlig tillit som tiltalte i 

egenskap av lege hadde til å kreve direkte refusjon fra HELFO.   

 

For de øvrige tre refusjonskravene ble utbetalingene fra HELFO stanset da de ovennevnte 

forhold ble avdekket. Beløpsmessig utgjør dette kr. 1438. Dette forholdet rammes av 

straffeloven § 270 første ledd nr. 1 jfr. annet ledd, jfr. § 49. 

 

På denne bakgrunn blir tiltalte å dømme i overenstemmelse med tiltalen slik den fremstår i 

endret form. 

 

 

Straffutmåling 

Mohammed Saleh Nassar, er født 17.09.1967 og bor i Bolagsgate 3 i Arløv i Sverige. Han 

arbeider som kirurg, har tre barn og er ikke tidligere straffedømt. Han skal nå dømmes for 

fullbyrdet grovt bedrageri av kr. 454.709, samt forsøk på bedrageri av kr. 1.438. For 

sistnevnte bedrageriforsøk er straffeloven § 62 første ledd hensyntatt. 

 

Ved straffutmålingen legger retten vesentlig vekt på at handlingene tiltalte er funnet 

skyldig i representerer et særdeles grovt tillitsbrudd overfor det offentlige. 

Refusjonsordningene til leger er basert på at trygdemyndighetene kan ha tillit til legene og 

opplysningene de gir som grunnlag for refusjonsutbetalingene. Det er nettopp denne tilliten 

tiltaltes avtale med HELFO om direkte oppgjør bygger på. 

 

Trygdemyndighetenes kontrollmuligheter er begrensede og legenes muligheter for misbruk 

tilsvarende stor. Saker av den art det her er tale om er vanskelige å etterforske og krever 

store menneskelige og økonomiske ressurser, noe ikke minst denne saken har vist. Norsk 

helsevesen har utfordringer med begrensede økonomiske ressurser. Tiltalte har urettmessig 

forsynt seg av en pengekilde som allerede i utgangspunktet er for liten til å sikre brukerne 

et rimelig godt helsetilbud. Dette har tiltalte vært klar over. 

 

I skjerpende retning er det også lagt vekt på at tiltalte som et ledd i innsendingen av de 

urettmessige refusjonskravene la inn fiktive diagnoser på pasienter som var intetanende om 

dette. Selv om tiltalte har forklart at han som hovedregel stilte diagnoser som pasientene 

hadde fått ved tidligere besøk på legevakten, er ikke retten i tvil om at tiltaltes handlinger, 

hvorved han registrerte uriktige diagnoser for en lang rekke pasienter, potensielt kunne 

medført fare for pasientenes liv og helse. Retten har også vektlagt at tiltalte har fortsatt sin 

virksomhet gjennom flere år, og således har utvist et fast forbrytersk forsett. Også dette må 

tillegges vekt i skjerpende retning. 

 

Møtende aktor har i sin prosedyre anført at handlingene inntatt i tiltalebeslutningen isolert 

sett tilsier en ubetinget fengselsstraff på syv måneder. Etter rettens oppfatning er dette for 

A
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lavt. Etter en gjennomgang av rettspraksis er retten kommet til at tiltaltes handlinger i 

utgangspunktet tilsier en ubetinget fengselsstraff på i overkant av ett år. Retten finner støtte 

for dette straffenivået i Rt-1987-977, Rt-1994-605 og LA-2000-310.  

 

I avgjørelsen i Rt-1987-977 hadde en lege over et tidsrom på nærmere to år ved en rekke 

anledninger forledet trygdemyndighetene til å utbetale til seg nærmere 407.000 kroner i for 

høye honorarer for utført legearbeid. Høyesterett kom til at ved et grovt bedrageri av den 

karakter og det omfang som saken gjaldt, var ubetinget fengsel i ett år en passende straff 

 

Avgjørelsen i Rt- 1994-605 gjaldt en lege som i årene 1990-1992 hadde sendt inn 

legeregningskort med krav om refusjon fra Folketrygden for konsultasjoner som ikke var 

holdt, samtidig som han hadde benyttet uriktige takster og feilaktig hadde krevd 

skyssgodtgjørelse. Han hadde derved forledet trygdekontoret til å utbetale urettmessige 

refusjoner på rundt kr 580.000. Høyesterett fant ikke grunn til å endre byrettens 

straffutmåling hvorved legen var idømt en ubetinget fengselsstraff på ett år og to måneder. 

 

Agder lagmannsretts dom i LA-2000-310 gjaldt en allmennpraktiserende lege som 

urettmessig hadde krevd refusjon fra trygdemyndighetene for prøver som ikke var tatt og 

behandling som ikke var gitt. Totalt hadde byretten funnet bevist at legen hadde fått 

utbetalt kr. 840.000 mer i refusjon enn det han hadde krav på. Lagmannsretten kom til at 

en passende straff for dette forhold, samt for overtredelse av straffeloven § 166 og 

legeloven, var ubetinget fengsel i ett år og tre måneder. 

 

Retten har videre sett hen til det lange tidsforløpet i saken som må få konsekvenser for 

straffutmålingen. Etter at HELFOs anmeldelse forelå i begynnelsen av 2013 var saken etter 

rettens syn nærmest avklart. Dette ettersom det vedlagt anmeldelsen var betydelig 

dokumentasjon som i vesentlig grad var egnet til å klarlegge de faktiske forhold. Mot 

denne bakgrunn er det for retten vanskelig å forstå at det skulle ta mer enn to år å iretteføre 

saken. Tidsforløpet er et åpenbart brudd på EMK artikkel 6, noe aktor for øvrig har erkjent. 

For å kompensere for bruddet på artikkel 6 nr. 1 må straffen reduseres, jfr. EMK artikkel 

13, noe som etter norsk nasjonal rettspraksis ofte innebærer at straffen gjøres helt eller 

delvis betinget, jfr. blant annet Rt-2005-1210, Rt-2005-171 og Rt-2005-1574. 

 

I formildende retning finner retten grunn til å vektlegge tiltaltes tilståelse for 70 – 80 % av 

refusjonskravene omfattet av tiltalebeslutningen. Selv om tiltaltes skylderkjennelse først 

kom ved hovedforhandlingens innledning, og således ikke har medført noen særlig 

prosessøkonomisk besparelse, ønsker retten å sende et signal om at det alltid skal lønne seg 

å tilstå. 

 

Ved fastsettelsen av reaksjonen er det også sett hen til de konsekvenser saken totalt sett får 

for tiltalte. Herunder har retten sett hen til at tiltalte forsørger sin kone, deres tre 

mindreårige barn, samt tiltaltes mor som etter det opplyste bor sammen med familien. 
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Videre er tiltalte allerede ved HELFOs vedtak av 1. juni 2012 fratatt retten til å operere for 

trygdens regning i Norge. Tiltalte har også utvist vilje til å gjøre opp for seg overfor 

HELFO. Retten viser i den forbindelse til at tiltalte har påbegynt betalingen av 

tilbakebetalingskravet på kr. 924.301 som han ble ilagt ved HELFOs vedtak av 3. august 

2012.  

 

Retten har etter en samlet vurdering av de skjerpende og formildende omstendighetene 

som foreligger i saken kommet til at straffen for de forholdene tiltalte domfelles for skal 

settes til fengsel i ti måneder, hvorav to måneder gjøres betinget med en prøvetid på to år.    

 

Erstatning 

Påtalemyndigheten har fremmet erstatningskrav på vegne av HELFO på kr 454 709, 

likelydende med beløpet tiltalte i henhold til tiltalebeslutningen har fått urettmessig utbetalt 

av HELFO jfr. straffeprosessloven § 427, jf. § 3. Basert på drøftelsen ovenfor finner retten 

at det foreligger grunnlag for erstatning, og at kravet er utvilsomt, jfr. straffeprosessloven § 

432 annet ledd. Når tiltalte har fått utbetalt dette beløpet urettmessig og på grunnlag av 

feilaktige regningskort som han selv har generert ved innføring i Winmed, plikter han 

åpenbart å betale tilbake beløpet. 

 

Påtalemyndigheten har videre fremmet krav om forsinkelsesrente på hovedstolen fra 1. 

januar 2012. Møtende aktor har for retten fremlagt en beregning som viser påløpte 

forsinkelsesrenter frem til 18. september 2015 når saken ble tatt opp til doms. Totalt utgjør 

påløpte forsinkelsesrenter kr. 153.070 kroner. Retten finner ikke kravet på 

forsinkelsesrenter tvilsomt, og tar følgelig kravet til følge. 

 

Saksomkostninger 

Etter straffeprosessloven § 436 første ledd skal tiltalte som regel ilegges saksomkostninger. 

Slike saksomkostninger skal etter straffeprosessloven § 437 tredje ledd kun ilegges dersom 

det antas mulig å oppnå betaling, og skal avpasses etter tiltaltes økonomiske evne. 

 

I betraktning av at tiltalte forsørger kone og tre barn, samt at han nå er idømt et betydelig 

erstatningsansvar som kommer i tillegg til tidligere tilbakebetalingskrav fra HELFO, 

ilegges han ikke saksomkostninger. 

 

Dommen er enstemmig. 

 

Dommen er ikke avsagt innen lovens frist. Dette skyldes mellomliggende kursopphold for 

rettens leder, samt andre prioriterte arbeidsoppgaver i tingretten. Partene ble orientert om 

dette ved avslutningen av hovedforhandlingen, og er holdt løpende orientert i ettertid. 
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DOMSSLUTNING 

 

 

1. Mohammed Saleh Nassar, født 17.09.1967, dømmes for overtredelse av: 

 

- straffeloven § 270 første ledd nr. 1, jfr. annet ledd jfr. § 271 

- straffeloven § 270 første ledd nr. 1, jfr. annet ledd, jfr. § 49, 

 

sammenholdt med straffeloven § 62 første ledd til en straff av fengsel i 10 – ti – 

måneder hvorav 2 – to – måneder gjøres betinget med en prøvetid på 2 – to – år, 

jfr. straffeloven §§ 52-54.   

 

2. Mohammed Saleh Nassar, født 17.09.1967, dømmes til å betale erstatning til 

Staten v/Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) med 607.779 –
sekshundreogsyvtusensyvhundreogsyttini – kroner, hvorav påløpte 

forsinkelsesrenter utgjør 153.070 – etthundreogfemtitretusenogsytti – kroner. 

Beløpet forfaller til betaling 2 – to – uker etter dommens forkynnelse. 

 

3. Saksomkostninger idømmes ikke. 

 

 

 

**** 

 

Postforkynning 

Dommen postforkynnes for domfelte av retten via hans forsvarer. Mottakskvittering vil bli 

ettersendt til aktor i saken. Dersom mottakskvittering ikke er innsendt retten innen en uke 

etter angitt forkynningstidspunkt, vil dommen bli sendt politiet ved aktor for forkynning 

ved stevnevitne. Vedlagt dommen følger ”Rettledning til domfelte”, opplysning om når 
dommen anses forkynt og opplysning om ankefrist. 

 

 

Retten hevet 

 

 

Vegard Edvardsen Egeland 
 

 

 

Sveinung Eiane Rosland Mona Mathiesen Stålesen 
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