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Sak 12 -  Rådet for legeetikk - endringer i reglementet for Rådet 
 

Reglementet for Rådet for legeetikk ble vedtatt av Den norske legeforenings landsstyre i 

1997, med endringer i 1999 og 2008. Rådet for legeetikk kan fremme forslag om endringer til 

landsstyret, jf. Reglementet for Rådet for legeetikk § 11.  

 

Rådet for legeetikk har sett behov for og vurdert det som nødvendig å gjøre endringer i 

Reglementet, og hadde i møter 4. oktober og 6. desember 2017 utarbeidet og vedtatt å 

fremme forslag til endringer.    

 

Rådet mener de foreslåtte endringene vil bidra til et tydeligere reglement som gir mer 

forutsigbarhet, og en mer logisk oppbygning med et enklere språk. Flere av forslagene er av 

språklig og teknisk karakter, samt formalisering av dagens praksis. Det foreslås også 

realitetsendringer av mer prinsipiell karakter, herunder:   

 

 harmonisere funksjonsperioden for Rådet med Legeforeningens øvrige 

landsstyrevalgte råd/utvalg 

 tydeliggjøre Rådets uavhengige stilling med bl.a. å endre reglene for valgkomite, slik 

at sentralstyrets medlemmer ikke kan være i valgkomiteen for Rådet  

 tydeliggjøre reglene for taushetsplikt, saksbehandling og offentlighet  

 åpne for offentliggjøring av vedtak om brudd på kap. III om markedsføring og annen 

informasjon om legetjenester, med unntak av personsensitive og taushetsbelagte 

opplysninger  

 

 

Forslagene til endringer med Rådets begrunnelse følger: 
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Gjeldende regel Forslag til endring  Kommentarer  

§ 1  

 

Rådet for legeetikk er Den 

norske legeforenings 

sakkyndige organ i spørsmål 

vedrørende legeetikk.  

 

Rådets avgjørelse er bindende 

for medlemmene av 

foreningen, og vedtak i 

enkeltsaker kan ikke 

overprøves av de øvrige 

organer. 

§ 1 Formål  

 

Rådet for legeetikk er Den 

norske legeforenings 

sakkyndige organ i legeetiske 

spørsmål vedrørende 

legeetikk.  

 

Rådets avgjørelser er 

bindende for medlemmene 

av Legeforeningen, og 

vedtak i enkeltsaker kan ikke 

overprøves av de øvrige 

organer. 

Overskrift  

 

 

Språklig forenkling  

 

 

 

 

Avgjørelser i flertall, og 

tydeliggjøre at det ikke bare er 

enkeltsaker som ikke kan 

overprøves. Synliggjøre Rådets 

uavhengige stilling.  

 

§ 2  

 

Rådets hovedoppgave er å 

være rådgiver i legeetiske 

spørsmål overfor foreningens 

medlemmer, dens sentrale 

organer og samfunnet. Rådet 

utreder prinsipielle legeetiske 

spørsmål og behandler klager 

på leger med basis i Etiske 

regler for leger. 

  

Rådet behandler ikke saker 

som gjelder den faglige delen 

av medisinsk virksomhet og 

normalt ikke saker som er 

under offentlig rettslig eller 

offentlig administrativ 

behandling. 

§ 2 Rådets virkeområde   

 

Rådets hovedoppgave er å 

utrede prinsipielle 

medisinsketiske og legeetiske 

spørsmål.  

 

Rådet skal rådgi foreningens 

sentrale organer og 

medlemmer, samt delta i 

samfunnsdebatten om 

medisinsketiske og legeetiske 

spørsmål. være rådgiver i 

legeetiske spørsmål overfor 

foreningens medlemmer, 

dens sentrale organer og 

samfunnet.  

Rådet utreder prinsipielle 

legeetiske spørsmål og 

behandler klager på leger  

etter med basis i Etiske regler 

for leger. 

  

Rådet behandler ikke saker 

som gjelder den faglige delen 

av medisinsk virksomhet 

eller juridiske spørsmål.  

Rådet behandler  ogsom 

hovedregel  normalt ikke 

saker som er, eller skal under 

til, offentlig rettslig eller 

offentlig administrativ 

behandling.  

 

 

  

 

Synliggjøre Rådets 

hovedoppgave. 

 

 

 

Presisere at Rådet skal rådgi 

foreningen og dens medlemmer, 

og delta i samfunnsdebatten.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Språklig endring.  

 

 

Avgrenser Rådets virkeområde og 

er en praktisk viktig bestemmelse. 

Nødvendig å presisere at Rådet 

ikke kan vurdere juridiske 

spørsmål. Presisere at saker som 

skal til rettslig eller offentlig 

administrativ behandling, også 

som hovedregel ikke skal 

behandles. Rådet skal være et 

kollegialt rådgivende organ, ikke 

brukes som ledd i en tilsynssak, 

rettssak o.l.  
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§ 3 

 

Rådet består av leder, 

nestleder og tre øvrige 

medlemmer, og velges av 

landsstyret for fire kalenderår 

av gangen. Det velges også to 

varamedlemmer som trer inn 

ved varig eller antatt langvarig 

forfall (3 måneder eller mer). 

Sentralstyret fremlegger 

forslag til sammensetning av 

Rådet. Leder og nestleder 

velges ved eget valg. 

Sentralstyrets medlemmer kan 

ikke være medlemmer av 

Rådet. 

  

 

§ 8 

For at et vedtak i Rådet skal 

være gyldig, kreves minst tre 

stemmer 

 

En av Legeforeningens jurister 

er sekretær for Rådet.  

 

§ 3 Rådets sammensetning  

 

Rådet for legeetikk består av 

leder, nestleder og tre øvrige 

medlemmer, valgt av 

Legeforeningens landsstyre 

etter § 4.og velges av 

landsstyret for fire kalenderår 

av gangen. Det velges også 

to nummererte 

varamedlemmer, som trer inn 

ved varig eller antatt 

langvarig forfall (3 måneder 

eller mer). Vara kan også 

innkalles ved behov, men er 

ikke da stemmeberettiget.    

 

Rådet er vedtaksdyktig med 

minst tre stemmeberettigede 

medlemmer.  

  

 

 

 

En av Legeforeningens 

jurister er sekretær for Rådet. 

 

 

Tidligere § 3 deles opp i to 

bestemmelser, en som regulerer 

sammensetningen (§ 3), og en som 

regulerer valget (§ 4)  

 

 

 

Presisere at vara skal 

nummereres/prioriteres.  

 

 

Tydeliggjøre, sikre forutsigbarhet 

og minne om inkludering.  

 

 

 

Flyttet fra § 8 og endret 

formulering for å tydeliggjøre hva 

som menes.  

 

 

§ 3  

 

Rådet består av leder, 

nestleder og tre øvrige 

medlemmer, og velges av 

landsstyret for fire kalenderår 

av gangen. Det velges også to 

varamedlemmer som trer inn 

ved varig eller antatt langvarig 

forfall (3 måneder eller mer). 

Sentralstyret fremlegger 

forslag til sammensetning av 

Rådet. Leder og nestleder 

velges ved eget valg. 

Sentralstyrets medlemmer kan 

ikke være medlemmer av 

Rådet. 

 

§ 4 Valg av Rådets 

medlemmer  

 

Leder, nestleder, tre 

medlemmer og nummerte 

varamedlemmer velges av 

Legeforeningens landsstyre 

for fire år av gangen.   

 

Sentralstyret oppnevner en 

valgkomite som fremlegger 

forslag til sammensetning av 

Rådet. Leder og nestleder 

velges ved eget valg. Rådet 

bør være sammensatt slik at 

bredde i kompetanse, 

interesse og yrkesbakgrunn 

sikres.    

 

Medlemmer av 

Legeforeningens  

Ssentralstyrets medlemmer 

kan ikke være sitte i 

valgkomiteen eller Rådet.  

 

 

 

Kalenderår endres til år, for å 

endre funksjonsperiode så det 

harmonerer med foreningens 

øvrige landsstyrevalgte (1.sep – 1. 

sep.) (vil først bli aktuelt fra neste 

valg – 2021)  

 

 

 

 

 

Formalisering av dagens praksis.  

 

 

 

Vesentlig endring fra i dag, hvor 

sentralstyrets medlemmer er i 

valgkomite. Dette mener Rådet er 

uheldig ettersom Rådet for 

legeetikk skal være uavhengig av 

Legeforeningens politiske ledelse, 

og mener det er helt nødvendig å 

endre praksis.  
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§ 4  

Saker kan bringes inn for 

Rådet av enkeltpersoner, 

organisasjoner eller organer i 

Legeforeningen. Rådet kan 

også selv ta saker opp til 

behandling 

 

§ 5 Saker til Rådet   

 

Saker kan bringes inn for 

Rådet av enkeltpersoner, 

organisasjoner eller og 

organer i Legeforeningen. 

Rådet kan også selv ta opp 

saker på eget initiativ.  saker 

opp til behandling 

 

 

 

Primært språklige endringer.  

§ 5  

 

Rådet bedømmer alltid først 

om en sak faller inn under dets 

virkeområde.  

  

Rådet fører protokoll over sine 

forhandlinger. Protokollen er 

unntatt offentlighet, men 

enkeltsaker kan inntas i 

årsmeldingen for Rådet for 

legeetikk i anonymisert form. 

Årsmeldingen kan 

offentliggjøres 

§ 5§ 6 Innledende vurdering  

 

Rådet bedømmer skal først 

vurdere alltid først om en sak 

faller inn under dets 

virkeområde etter § 2  

virkeområde og vedta 

avvisning eller videre 

saksbehandling.   

  

Saker som åpenbart ikke 

hører inn under Rådets 

virkeområde kan besvares av 

sekretær og leder.  

 

Rådet fører protokoll over 

sine forhandlinger. 

Protokollen er unntatt 

offentlighet, men enkeltsaker 

kan inntas i årsmeldingen for 

Rådet for legeetikk i 

anonymisert form. 

Årsmeldingen kan 

offentliggjøres 

 

 

 

Presisering, formalisering av 

dagens praksis.  

 

Fjernet alltid på grunn av 

foreslått unntak i annet ledd.  

 

 

 

Formalisere unntak.  Raskere 

tilbakemelding, og bedre 

prioritering av klagers og Rådets 

tid.   

 

 

Flyttes til egen bestemmelse § 9  

§ 6  

 

Når en sak er brakt inn for 

Rådet, skal den eller de som 

saken gjelder, ha anledning til 

å uttale seg. Vedkommende 

kan kreve å få redegjøre 

muntlig for saken i møte. 

Dersom saken er en klagesak, 

har klager rett til å 

kommentere innklagedes svar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

§ 6 § 7 Saksbehandling  

 

Når Rådet vedtar å ta en sak 

til behandling, en sak er brakt 

inn for Rådet, skal den eller 

de saken gjelder, gis ha 

anledning til å uttale seg. 

Saksbehandlingen er som 

hovedregel basert på skriftlig 

kontradiksjon.   I klagesaker 

Dersom saken er en 

klagesak,skal klager 

orienteres om og gis 

mulighet til  har klager rett til 

å kommentere innklagedes 

svar. Involverte kan 

Vedkommende kan krevebe 

om å få redegjøre muntlig for 

saken i møte med Rådet.  

 

 

Omformulert for å presisere og 

tydeliggjøre saksgang.    

 

 

 

Tydeliggjøre at skriftlig og 

kontradiksjon er hovedregelen, og 

at alle involverte kan be om å få 

møte personlig i Rådet   
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Når saken vurderes 

tilstrekkelig opplyst, 

fremlegges den for Rådet for 

vurdering.  

 

 

 

Formalisering av dagens praksis.  

 

 

Annet ledd flyttes til ny § 8 

 

 

 

Medlemmer av 

Legeforeningen har plikt til å 

gi forklaring for Rådet for 

legeetikk. Dersom slik 

forklaring ikke er mottatt 

innen fristens utløp, kan saken 

taes opp til avgjørelse basert 

på den informasjon som 

foreligger. 

  

Når lege avgir uttalelse til 

Rådet for legeetikk, har legen 

taushetsplikt etter 

Helsepersonellovens kap 5 i 

forhold til de opplysninger 

hun/han har fått vite i 

egenskap av å være lege for 

klager eller tredjeperson. 

Innklaget lege eller andre 

leger som avgir uttalelse til 

Rådet, må ikke gi 

opplysninger eller 

kommentarer til Rådet som 

omfattes av taushetsplikten, 

med mindre det angår 

opplysninger som 

klager/pasient selv har gjort 

kjent for Rådet eller at den 

som har krav på taushet har 

gitt sitt samtykke. 

 

Uttalelsene må under alle 

omstendigheter begrenses til 

det som er nødvendig for 

sakens opplysning i Rådet. 

  

Enhver har adgang til å la seg 

bistå av jurist og/eller kollega 

ved saker som forelegges for 

Rådet for legeetikk. Rådet for 

legeetikk dekker ikke salær 

eller andre utgifter for slik 

bistand. 

 

§ 8 Uttalelser til Rådet  

 

Medlemmer av 

Legeforeningen har plikt til å 

gi forklaring for Rådet for 

legeetikk. Dersom slik 

forklaring ikke er mottatt 

innen angitt frist, ens utløp, 

kan saken taes opp til 

avgjøreslse basert på den 

informasjon som foreligger. 

  

Leger er bundet av 

taushetsplikt, også når de   

uttaler seg til Rådet.   

  

Klage på lege fra pasient 

regnes imidlertid som 

samtykke til at legen kan 

uttale seg om den konkrete 

saken, og utlevere 

opplysninger om pasienten 

som er nødvendige for å 

opplyse saken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uttalelsene må under alle 

omstendigheter begrenses til 

det som er nødvendig for 

sakens opplysning i Rådet.  

 

Rådet for legeetikk dekker 

ikke utgifter for involverte i 

forbindelse med 

behandlingen i Rådet.  

 

 
 

 

Primært språklige endringer, 

tydeliggjøring og formalisering av 

praksis.  

 

 

 

 

 

 

 

Dette har vært noe uklart, og bør 

fremgå tydelig i Reglementet, i 

tillegg til at klager/innklaget lege 

alltid bør orienteres om dette.  

 

Innebærer en reell endring fra 

begrenset til "opplysninger som 

klager/pasient selv har gjort 

kjent" og krav til eksplisitt 

samtykke, men gjør det mulig for 

innklaget lege å uttale seg, og 

vurderes som en helt nødvendig 

endring.  
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§ 7 
De som er parter i en sak for 

Rådet, kan sende inn 

begrunnet begjæring om at 

medlem av Rådet som finnes 

inhabil skal fratre under 

sakens behandling. Et medlem 

av Rådet kan også selv 

anmode om å få fratre hvis 

han/hun mener seg inhabil. 

Avgjørelser i disse spørsmål 

treffes av Rådet. 

§ 9 Habilitet 

 

Rådets medlemmer skal 

alltid vurdere egen habilitet i 

klagesaker, og fratre ved 

behandlingen om de har 

særlige bindinger til saken 

eller de involverte.  

 

 Rådet skal ved oppstart av 

en klagesak informere 

involverte om navn på 

Rådets medlemmer, slik at de 

har mulighet til å be om at et 

eller flere medlemmer fratrer 

under sakens behandling. 

Slik anmodning skal 

begrunnes. Avgjørelse i disse 

spørsmål treffes av Rådet.   

 

 

Tydeliggjøring av plikten til å 

vurdere egen habilitet.  

 

 

 

 

 

 

Formalisering av et viktig 

prinsipp.  

 

 

 

 

 

§ 8 

For at et vedtak i Rådet skal 

være gyldig, kreves minst tre 

stemmer 

 Flyttet til § 4  

 

§ 5 annet ledd  

 

Rådet fører protokoll over sine 

forhandlinger. Protokollen er 

unntatt offentlighet, men 

enkeltsaker kan inntas i 

årsmeldingen for Rådet for 

legeetikk i anonymisert form. 

Årsmeldingen kan 

offentliggjøres 

§ 910 Protokoll og 

offentlighet  

 

Rådet fører protokoll fra 

Rådets møter. over sine 

forhandlinger.I protokollen 

gjengis.  saksbehandling og 

vedtak.  

 

Det skal fremgå hvem som 

har vært tilstede, og eventuelt 

fravær/fratreden..  

 

Protokollen er unntatt 

offentlighet, men Rådet kan 

vedta å offentliggjøre 

vurderinger og vedtak, med 

unntak av taushetsbelagte 

opplysninger.  

 

Vedtak om brudd på Etiske 

regler for leger kap. III er 

som hovedregel ikke unntatt 

offentlighet, med unntak av 

personsensitive og 

taushetsbelagte opplysninger.  

 

Rådets årsmelding skal 

offentliggjøres. Enkeltsaker 

etter kap. I, II og IV skal 

anonymiseres.  

 

 

 

Flyttet fra § 5 annet ledd og § 9 

annen setning.  

 

 

 

 

Formalisering av praksis, bør 

fremgå eksplisitt.   

 

 

Utvidelse fra å være begrenset til 

årsmeldingen, og "Tidsskrift for 

Den norske legeforening i 

anonymisert form", jf. § 9  

 

 

 

Viktig endring. Kap. III gjelder 

markedsføring og annen 

informasjon om legetjenester.  

Medlemmer etterlyser større 

åpenhet og mer informasjon om 

Rådets praksis på dette område. 

Markedsføringen er offentlig 

tilgjengelig og Rådet for legeetikk 

kan ikke se at det er grunn til å 

unnta brudd på kap. III om 

markedsføring fra offentlighet.   
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§ 9  

 

Rådets avgjørelse skal snarest 

mulig meddeles de personer 

saken gjelder. Rådet kan vedta 

å offentliggjøre en sak i 

Tidsskrift for Den norske 

legeforening i anonymisert 

form. 

 

 

§ 911 Orientering om vedtak  

 

Den som har henvendt seg til 

eller blitt innklaget for Rådet 

skal snarest mulig orienteres 

skriftlig om  

Rådets vurdering og vedtak i 

saken. avgjørelse skal snarest 

mulig meddeles de personer 

saken gjelder. Rådet kan 

vedta å offentliggjøre en sak 

i Tidsskrift for Den norske 

legeforening i anonymisert 

form.  

 

 

 

 

Språklig forenkling, og teknisk 

flytting til ny § 10.  

§ 10 
Hvis Rådet mener at en lege 

har overtrådt Etiske regler for 

leger, kan det uttale kritikk 

overfor legen og/eller gi legen 

en irettesettelse. Videre kan 

det gis pålegg om at de 

påklagede forhold beklages 

og/eller bringes til opphør. 

  

Hvis Rådet mener at en lege 

på en særdeles graverende 

måte har overtrådt Etiske 

regler for leger slik at han/hun 

bør ekskluderes av 

Legeforeningen, sendes saken 

til sentralstyret med forslag 

om eksklusjon. Også i tilfelle 

en lege ikke vil rette seg etter 

en avgjørelse i Rådet, kan 

eksklusjon foreslås 

 

§ 12 Reaksjoner fra Rådet  

 

Rådet for legeetikk kan:  

 

- gi kritikk til leger for 

brudd på Etiske 

regler for leger.  

 

- gi pålegg om at 

kritikkverdige 

forhold rettes/bringes 

til opphør.  

Ved særlig grove eller 

gjentatte brudd på Etiske 

regler for leger, kan Rådet 

sende saken til sentralstyret 

med anbefaling om 

eksklusjon fra Den norske 

legeforening. 

 

Rådet kan formidle saker til 

annet relevant organ, med 

unntak av taushetsbelagte 

opplysninger.   

 

 

 

 

Teknisk, ikke materiell endring.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språklig endring fra særdeles 

gravende til særlig grove, og tatt 

inn "gjentatte brudd", som anses 

om formalisering av praksis.  

 

 

Dette er en reell endring, som 

Rådet vurderer som en viktig 

presisering, anses som særlig 

aktuelt for saker som gjelder 

markedsføring.  

§ 11  

 

Etiske regler for leger og 

Reglement for Rådet for 

legeetikk vedtas av Den 

norske legeforenings 

landsstyre. Rådet for legeetikk 

kan fremme forslag til 

landsstyret om endringer i 

regelverket og skal være en av 

høringsinstansene når forslag 

er fremmet av andre. 

§ 13 Vedtektsendringer  

 

Etiske regler for leger og 

Reglement for Rådet for 

legeetikk vedtas av Den 

norske legeforenings 

landsstyre. Rådet for 

legeetikk kan fremme forslag 

til landsstyret om endringer i 

regelverket og skal være en 

av høringsinstansene når 

forslag er fremmet av andre. 
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Sentralstyret behandlet saken i møte 16. januar 2018, og fattet følgende vedtak: 

 

Vedlagte høringsbrev sendes på høring til yrkesforeninger, lokalforeninger og Norsk 

medisinstudentforening i tråd med vedlagte forslag til høringsbrev.  

 

Endringsforslagene ble sendt på intern høring til alle foreningsledd. Ved høringsfristens utløp 

var det kommet inn 10 høringsuttalelser:   

 

 Allmennlegeforeningen (AF)  

 Norsk overlegeforening (OF)  

 Yngre legers forening (YLF)  

 Norsk forening for allmennmedisin (NFA)  

 Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA)  

 Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf) og Norsk forening for arbeidsmedisin 

(Nfam)  

 Norsk forening for lungemedisin  

 Norsk revmatologisk forening  

 Rogaland legeforening  

 Hedmark legeforening (HELF) 

 

Kopi av høringsuttalelsene følger vedlagt.   

 

Det fremkommer at samtlige støtter forslagene.  

 

AF mener forslagene er gode, Norsk revmatologisk forening anbefaler de foreslåtte 

endringene og LSA mener de foreslåtte endringene gjør reglementet mer tydelig og 

forutsigbart, med et enklere og tydeligere språk.  NFA fremhever tydeliggjøringen av en 

klage fra pasient som lege regnes som samtykke til at legen kan uttale seg om saken som 

nødvendig, og påpeker viktigheten av å informere offentligheten om dette. De fremhever 

også forslaget om at brudd på Etiske regler kap. III som hovedregel ikke unntas offentlighet, 

og at Rådet skal kunne henvise saker til andre relevante organer som viktig for å synliggjøre 

Rådets vurdering og håndtering og styrke tilliten til profesjonen.  

 

Endringsforslag ble fremmet av Hedmark og Rogaland legeforening. HELF mener Den 

norske legeforening bør brukes fremfor kortformen Legeforeningen, og foreslår konkret å 

endre dette i § 1 annen setning og § 5. Rogaland legeforening ønsker at det presiseres at 

trakassering av kolleger er brudd på de etiske reglene for leger, og de foreslår et nytt punkt 

som lyder: "Før rådet kan avslå å behandle en klagesak, skal dets leder eller sekretær 

kontakte klager for å, om mulig, innhente ytterligere opplysninger. Dersom rådet likevel 

velger å avvise saken, skal dette informeres klager per telefon. Slik avvisninger skal medføre 

klagerett"  

 

Saken ble igjen behandlet av sentralstyret i møte den 20. mars 2018, hvor det ble fattet 

følgende vedtak:   

 

Sentralstyret innstiller overfor landsstyret på endringer i Reglement for Rådet for legeetikk. 
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Innstilling til vedtak:   

 

Reglementet for Rådet for legeetikk i samsvar med forslag til endring i høyre kolonne:  

 

 
Gjeldende regel Forslag til endring  

§ 1  

 

Rådet for legeetikk er Den norske legeforenings 

sakkyndige organ i spørsmål vedrørende 

legeetikk.  

 

Rådets avgjørelse er bindende for medlemmene 

av foreningen, og vedtak i enkeltsaker kan ikke 

overprøves av de øvrige organer. 

§ 1 Formål  

 

Rådet for legeetikk er Den norske 

legeforenings sakkyndige organ i legeetiske 

spørsmål vedrørende legeetikk.  

 

Rådets avgjørelser er bindende for 

medlemmene av Den norske legeforeningen, og 

vedtak i enkeltsaker kan ikke overprøves av de 

øvrige organer. 

§ 2  

 

Rådets hovedoppgave er å være rådgiver i 

legeetiske spørsmål overfor foreningens 

medlemmer, dens sentrale organer og samfunnet. 

Rådet utreder prinsipielle legeetiske spørsmål og 

behandler klager på leger med basis i Etiske 

regler for leger. 

  

Rådet behandler ikke saker som gjelder den 

faglige delen av medisinsk virksomhet og 

normalt ikke saker som er under offentlig rettslig 

eller offentlig administrativ behandling. 

§ 2 Rådets virkeområde   

 

Rådets hovedoppgave er å utrede prinsipielle 

medisinsketiske og legeetiske spørsmål.  

 

Rådet skal rådgi foreningens sentrale organer 

og medlemmer, samt delta i samfunnsdebatten 

om medisinsketiske og legeetiske spørsmål. 

være rådgiver i legeetiske spørsmål overfor 

foreningens medlemmer, dens sentrale organer 

og samfunnet.  

Rådet utreder prinsipielle legeetiske spørsmål 

og behandler klager på leger  etter med basis i 

Etiske regler for leger. 

  

Rådet behandler ikke saker som gjelder den 

faglige delen av medisinsk virksomhet eller 

juridiske spørsmål.  

Rådet behandler  ogsom hovedregel  normalt 

ikke saker som er, eller skal under til, offentlig 

rettslig eller offentlig administrativ behandling.  
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§ 3 

 

Rådet består av leder, nestleder og tre øvrige 

medlemmer, og velges av landsstyret for fire 

kalenderår av gangen. Det velges også to 

varamedlemmer som trer inn ved varig eller 

antatt langvarig forfall (3 måneder eller mer). 

Sentralstyret fremlegger forslag til 

sammensetning av Rådet. Leder og nestleder 

velges ved eget valg. Sentralstyrets medlemmer 

kan ikke være medlemmer av Rådet. 

  

 

§ 8 

For at et vedtak i Rådet skal være gyldig, kreves 

minst tre stemmer 

 

En av Legeforeningens jurister er sekretær for 

Rådet.  

 

§ 3 Rådets sammensetning  

 

Rådet for legeetikk består av leder, nestleder og 

tre øvrige medlemmer, valgt av 

Legeforeningens landsstyre etter § 4.og velges 

av landsstyret for fire kalenderår av gangen. 

Det velges også to nummererte 

varamedlemmer, som trer inn ved varig eller 

antatt langvarig forfall (3 måneder eller mer). 

Vara kan også innkalles ved behov, men er 

ikke da stemmeberettiget.    

 

Rådet er vedtaksdyktig med minst tre 

stemmeberettigede medlemmer.  

  

 

 

En av Legeforeningens jurister er sekretær for 

Rådet. 

 

§ 3  

 

Rådet består av leder, nestleder og tre øvrige 

medlemmer, og velges av landsstyret for fire 

kalenderår av gangen. Det velges også to 

varamedlemmer som trer inn ved varig eller 

antatt langvarig forfall (3 måneder eller mer). 

Sentralstyret fremlegger forslag til 

sammensetning av Rådet. Leder og nestleder 

velges ved eget valg. Sentralstyrets medlemmer 

kan ikke være medlemmer av Rådet. 

 

§ 4 Valg av Rådets medlemmer  

 

Leder, nestleder, tre medlemmer og nummerte 

varamedlemmer velges av Legeforeningens 

landsstyre for fire år av gangen.   

 

Sentralstyret oppnevner en valgkomite som 

fremlegger forslag til sammensetning av Rådet. 

Leder og nestleder velges ved eget valg. Rådet 

bør være sammensatt slik at bredde i 

kompetanse, interesse og yrkesbakgrunn sikres.    

 

Medlemmer av Legeforeningens Ssentralstyrets 

medlemmer kan ikke være sitte i valgkomiteen 

eller Rådet.  

§ 4  

Saker kan bringes inn for Rådet av 

enkeltpersoner, organisasjoner eller organer i 

Legeforeningen. Rådet kan også selv ta saker opp 

til behandling 

 

§ 5 Saker til Rådet   

 

Saker kan bringes inn for Rådet av 

enkeltpersoner, organisasjoner eller og organer 

i Den norske Llegeforeningen. Rådet kan også 

selv ta opp saker på eget initiativ.  saker opp til 

behandling 

 

§ 5  

 

Rådet bedømmer alltid først om en sak faller inn 

under dets virkeområde.  

  

Rådet fører protokoll over sine forhandlinger. 

Protokollen er unntatt offentlighet, men 

enkeltsaker kan inntas i årsmeldingen for Rådet 

for legeetikk i anonymisert form. Årsmeldingen 

kan offentliggjøres 

§ 5§ 6 Innledende vurdering  

 

Rådet bedømmer skal først vurdere alltid først 

om en sak faller inn under dets virkeområde 

etter § 2  virkeområde og vedta avvisning eller 

videre saksbehandling.   

  

Saker som åpenbart ikke hører inn under 

Rådets virkeområde kan besvares av sekretær 

og leder.  
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Rådet fører protokoll over sine forhandlinger. 

Protokollen er unntatt offentlighet, men 

enkeltsaker kan inntas i årsmeldingen for Rådet 

for legeetikk i anonymisert form. Årsmeldingen 

kan offentliggjøres 

 

§ 6  

 

Når en sak er brakt inn for Rådet, skal den eller 

de som saken gjelder, ha anledning til å uttale 

seg. Vedkommende kan kreve å få redegjøre 

muntlig for saken i møte. Dersom saken er en 

klagesak, har klager rett til å kommentere 

innklagedes svar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6 § 7 Saksbehandling  

 

Når Rådet vedtar å ta en sak til behandling, en 

sak er brakt inn for Rådet, skal den eller de 

saken gjelder, gis ha anledning til å uttale seg. 

Saksbehandlingen er som hovedregel basert på 

skriftlig kontradiksjon.   I klagesaker Dersom 

saken er en klagesak,skal klager orienteres om 

og gis mulighet til  har klager rett til å 

kommentere innklagedes svar. Involverte kan 

Vedkommende kan krevebe om å få redegjøre 

muntlig for saken i møte med Rådet.  

 

Når saken vurderes tilstrekkelig opplyst, 

fremlegges den for Rådet for vurdering.  

 

 

 

 

Medlemmer av Legeforeningen har plikt til å gi 

forklaring for Rådet for legeetikk. Dersom slik 

forklaring ikke er mottatt innen fristens utløp, 

kan saken taes opp til avgjørelse basert på den 

informasjon som foreligger. 

  

Når lege avgir uttalelse til Rådet for legeetikk, 

har legen taushetsplikt etter Helsepersonellovens 

kap 5 i forhold til de opplysninger hun/han har 

fått vite i egenskap av å være lege for klager eller 

tredjeperson. Innklaget lege eller andre leger som 

avgir uttalelse til Rådet, må ikke gi opplysninger 

eller kommentarer til Rådet som omfattes av 

taushetsplikten, med mindre det angår 

opplysninger som klager/pasient selv har gjort 

kjent for Rådet eller at den som har krav på 

taushet har gitt sitt samtykke. 

 

Uttalelsene må under alle omstendigheter 

begrenses til det som er nødvendig for sakens 

opplysning i Rådet. 

  

Enhver har adgang til å la seg bistå av jurist 

og/eller kollega ved saker som forelegges for 

Rådet for legeetikk. Rådet for legeetikk dekker 

§ 8 Uttalelser til Rådet  

 

Medlemmer av Legeforeningen har plikt til å gi 

forklaring for Rådet for legeetikk. Dersom slik 

forklaring ikke er mottatt innen angitt frist, ens 

utløp, kan saken taes opp til avgjøreslse basert 

på den informasjon som foreligger. 

  

Leger er bundet av taushetsplikt, også når de   

uttaler seg til Rådet.   

  

Klage på lege fra pasient regnes imidlertid som 

samtykke til at legen kan uttale seg om den 

konkrete saken, og utlevere opplysninger om 

pasienten som er nødvendige for å opplyse 

saken.  

 

 

 

 

Uttalelsene må under alle omstendigheter 

begrenses til det som er nødvendig for sakens 

opplysning i Rådet.  

 

Rådet for legeetikk dekker ikke utgifter for 

involverte i forbindelse med behandlingen i 

Rådet.  
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ikke salær eller andre utgifter for slik bistand. 

 
 

 

§ 7 
De som er parter i en sak for Rådet, kan sende 

inn begrunnet begjæring om at medlem av Rådet 

som finnes inhabil skal fratre under sakens 

behandling. Et medlem av Rådet kan også selv 

anmode om å få fratre hvis han/hun mener seg 

inhabil. Avgjørelser i disse spørsmål treffes av 

Rådet. 

 

§ 9 Habilitet 

 

Rådets medlemmer skal alltid vurdere egen 

habilitet i klagesaker, og fratre ved 

behandlingen om de har særlige bindinger til 

saken eller de involverte.  

 

 Rådet skal ved oppstart av en klagesak 

informere involverte om navn på Rådets 

medlemmer, slik at de har mulighet til å be om 

at et eller flere medlemmer fratrer under sakens 

behandling. Slik anmodning skal begrunnes. 

Avgjørelse i disse spørsmål treffes av Rådet.   

 

§ 8 

For at et vedtak i Rådet skal være gyldig, kreves 

minst tre stemmer 

 

 

§ 5 annet ledd  

 

Rådet fører protokoll over sine forhandlinger. 

Protokollen er unntatt offentlighet, men 

enkeltsaker kan inntas i årsmeldingen for Rådet 

for legeetikk i anonymisert form. Årsmeldingen 

kan offentliggjøres 

§ 910 Protokoll og offentlighet  

 

Rådet fører protokoll fra Rådets møter. over 

sine forhandlinger.I protokollen gjengis.  

saksbehandling og vedtak.  

 

Det skal fremgå hvem som har vært tilstede, og 

eventuelt fravær/fratreden..  

 

Protokollen er unntatt offentlighet, men Rådet 

kan vedta å offentliggjøre vurderinger og 

vedtak, med unntak av taushetsbelagte 

opplysninger.  

 

Vedtak om brudd på Etiske regler for leger kap. 

III er som hovedregel ikke unntatt offentlighet, 

med unntak av personsensitive og 

taushetsbelagte opplysninger.  

 

Rådets årsmelding skal offentliggjøres. 

Enkeltsaker etter kap. I, II og IV skal 

anonymiseres.  

 

§ 9  

 

Rådets avgjørelse skal snarest mulig meddeles de 

personer saken gjelder. Rådet kan vedta å 

offentliggjøre en sak i Tidsskrift for Den norske 

legeforening i anonymisert form. 

 

 

§ 911 Orientering om vedtak  

 

Den som har henvendt seg til eller blitt 

innklaget for Rådet skal snarest mulig 

orienteres skriftlig om  

Rådets vurdering og vedtak i saken. avgjørelse 

skal snarest mulig meddeles de personer saken 

gjelder. Rådet kan vedta å offentliggjøre en sak 

i Tidsskrift for Den norske legeforening i 

anonymisert form.  
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§ 10 
Hvis Rådet mener at en lege har overtrådt Etiske 

regler for leger, kan det uttale kritikk overfor 

legen og/eller gi legen en irettesettelse. Videre 

kan det gis pålegg om at de påklagede forhold 

beklages og/eller bringes til opphør. 

  

Hvis Rådet mener at en lege på en særdeles 

graverende måte har overtrådt Etiske regler for 

leger slik at han/hun bør ekskluderes av 

Legeforeningen, sendes saken til sentralstyret 

med forslag om eksklusjon. Også i tilfelle en lege 

ikke vil rette seg etter en avgjørelse i Rådet, kan 

eksklusjon foreslås 

 

 

§ 12 Reaksjoner fra Rådet  

 

Rådet for legeetikk kan:  

 

- gi kritikk til leger for brudd på Etiske 

regler for leger.  

 

- gi pålegg om at kritikkverdige forhold 

rettes/bringes til opphør.  

Ved særlig grove eller gjentatte brudd på Etiske 

regler for leger, kan Rådet sende saken til 

Sentralstyret med anbefaling om eksklusjon fra 

Den norske legeforening. 

 

Rådet kan formidle saker til annet relevant 

organ, med unntak av taushetsbelagte 

opplysninger.   

 

§ 11  

 

Etiske regler for leger og Reglement for Rådet 

for legeetikk vedtas av Den norske legeforenings 

landsstyre. Rådet for legeetikk kan fremme 

forslag til landsstyret om endringer i regelverket 

og skal være en av høringsinstansene når forslag 

er fremmet av andre. 

§ 13 Vedtektsendringer  

 

Etiske regler for leger og Reglement for Rådet 

for legeetikk vedtas av Den norske 

legeforenings landsstyre. Rådet for legeetikk 

kan fremme forslag til landsstyret om endringer 

i regelverket og skal være en av 

høringsinstansene når forslag er fremmet av 

andre. 

 

 

 

 

 

Med hilsen  

Den norske legeforenings sentralstyre  

 

Geir Riise   Lars Duvaland  

generalsekretær  direktør  
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