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Krevende tema



Utgangspunkt 

• Juss og rettsregler – styrer samfunn 
og individer – rettsvirkninger 

• Etikk – etiske regler – normer - ikke 
rettsvirkninger i seg selv  

• Etiske synspunkter – utgangspunkt 
for utvikling av rettsregler og brukes 
i anvendelsen (rettskilde) 

• Lovgivningen vil i stor grad 
reflektere de etiske verdiene i et 
samfunn



Tema

• Jussen
• Medisinen
• Etiske regler for leger, særlig relevante §§§
• Trygdemedisinsk etikks fem søyler
• European Union of Medicine in Assurance and Social Security 
• Rådgivende lege yter han helsehjelp eller ikke?
• I hvilken grad gjør Trygdelegen fagligmedisinske vurderinger?
• Saker fra Rådet for legeetikk



Juridisk metode 

• Presentert en (el. flere ) faktisk 
beskrivelse av hendelsesforløpet 

• Ta stilling til hva som er 
sannsynliggjort 

• Innhente tilstrekkelig informasjon fra 
involverte parter, journal og andre 
«bevis» 

• Finne rettsregelen 
• Lovtekst og andre rettskilder – veie 

argumenter mot hverandre –
tolkningsresultat 

• Anvende rettsregelen på det 
sannsynliggjorte faktiske forholdet –
subsumsjon 

• Konklusjon/Dom 



Viktige rettskilder

• Folketrygdloven
• Forskrifter

• Rundskriv
• Avgjørelser i Trygderetten og høyere domstoler

• NAV-loven
• Forskrifter

• Rundskriv

• Forvaltningsloven
• § 11 d.(muntlige konferanser og nedtegning av 

opplysninger).
• Generelt vil  proposisjoner og innstillinger 

være viktige rettskilder. Her uttrykker 
politikerne sin forståelse av rettsreglene

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-06-16-20
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10#KAPITTEL_3


Folketrygdens begreper  

• § 8-4.Arbeidsuførhet
• Sykepenger ytes til den som er arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse 

som klart skyldes sykdom eller skade. Arbeidsuførhet som skyldes sosiale eller 
økonomiske problemer o.l., gir ikke rett til sykepenge

• § 12-6.Sykdom, skade eller lyte – krav til årsakssammenheng
• Det er et vilkår for rett til uføretrygd at vedkommende har varig sykdom, skade 

eller lyte.
• Når det skal avgjøres om det foreligger sykdom, legges det til grunn et 

sykdomsbegrep som er vitenskapelig basert og alminnelig anerkjent i medisinsk 
praksis. Sosiale eller økonomiske problemer gir ikke rett til uføretrygd.

• Den medisinske lidelsen må ha medført en varig funksjonsnedsettelse av en slik 
art og grad at den utgjør hovedårsaken til nedsettelsen av inntektsevnen.



ICPC2- engelsk versjon: 

https://www.ehelse.no/kodeverk/icpc-2e--english-version#ICPC-2e%20translations


Sykdom/ Sykdomsliknende

• Sykdomsdiagnose (ICPC2 70 – 99)

• Men også sykdomslignende symptomer kan oppfylle 
bestemmelsens krav til sykdom. Dette forutsetter at medlemmet 
har dokumenterte sykdomsplager, men hvor det tross utredninger 
ikke har vært mulig å stille en diagnose. Legen må likevel ved 
undersøkelse ha gjort funn som indikerer sykdom, og som kan 
forklare medlemmets symptomer og plager. (ICPC2 1 – 30 enkelte 
diagnosekoder)

• Men hva er forskjellen på L02 ryggsmerter og L84 Lumbago?



Det medisinske vilkåret består av følgende 
deler:

1. Det må foreligge varig sykdom, 
skade eller lyte.

2. Sykdom, skade eller lyte må 
medføre en varig 
funksjonsnedsettelse.

3. Den varige funksjonsnedsettelsen 
må være hovedårsaken til den 
nedsatte inntektsevnen.



NAVs SYKDOMSBEGREP

• Biomedisinsk  modell
• Legen finner sk. objektive tegn 

på  sykdom
• Der objektive tegn ikke finnes, 

har man  kalt lidelsen 
«funksjonell»

• NAVs sykdomsforståelse er i  
hovedsak biomedisinsk

• Biopsykososial modell
• Den biopsykososiale 

modellen ble lansert av 
indremedisineren George L. 
Engel (1913-1999)

• NAV: Sosiale eller 
økonomiske problemer gir 
ikke rett til uføretrygd





Den biospykososiale modellen
Den biopsykososiale modellen | Tidsskriftet Michael (michaeljournal.no)

https://www.michaeljournal.no/article/2008/09/Den-biopsykososiale-modellen


NAVs rundskriv til folketrygdloven §
8-4 (lovdata.no)
• «Hvorvidt det dreier seg om en sykdomstilstand vil være 

avhengig av hvordan den medisinske vitenskap til enhver tid 
utformer sykdomsbegrepet og den praksis som har utviklet 
seg på området.»

• Eksempler:
• Fibromyalgi

• Fylkeskontoret er av den oppfatning at de medisinske undersøkelsene viser 
tilnærmet normale forhold. Vilkårene for stønad til yrkesmessig attføring er 
dermed ikke til stede. Trygderetten - Kjennelse.: TRR-1994-8 (1994 44), TRR-1993-
2549 - Lovdata

• ME
• Whiplash-skade

https://lovdata.no/nav/rundskriv/r08-00#ref/lov/1997-02-28-19/%C2%A78-4
https://lovdata.no/dokument/TRR/avgjorelse/trr-1994-8-2549?q=muskelsmertesyndrom


MEDISIN ELLER MORALISME?

• Narkomani
• Arbeidsuførhet på grunn av narkomani kan ikke uten videre anses som 

arbeidsuførhet på grunn av sykdom, og dermed gi rett til sykepenger.
• Dette skyldes at narkotiske rusmidler i seg selv ikke har den samme 

nedbrytende virkning på kroppen som alkohol. En narkoman vil være 
overdisponert for visse sykelige komplikasjoner som hepatitt, 
blodforgiftning, hjerneblødning eller akutt psykose. 

• Bortsett fra slike komplikasjoner vil stoffmisbruk i seg selv vanligvis 
ikke være til hinder for at medlemmet er arbeidsfør når rusmidlet er 
ute av kroppen. 

• Dersom vedkommende likevel ikke er i arbeid, skyldes dette som regel 
heller sosiale forhold, valg av livsstil, vanskeligheter på 
arbeidsmarkedet eller andre forhold som ikke kan regnes som sykdom.

• Rundskriv til ftrl kap 8 – Sykepenger - Lovdata

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flovdata.no%2Fnav%2Frundskriv%2Fr08-00%23ref%2Flov%2F1997-02-28-19%2F%25C2%25A78-4&data=04%7C01%7C%7Cbaa50d01ecb647c3144308da073dd0de%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637830259323264490%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2FY0Lq7bd8PuBXEI31DiZQucDRTIZ%2F%2BOBl6vfeLpLioQ%3D&reserved=0


Kapittel 11  Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser 
som skyldes bruk av psykoaktive stoffer 
(avhengighetssyndrom rus)
• Medlem som er alvorlig og kronisk rusmiddelavhengig fyller som 

utgangspunkt lovens krav til sykdom. 
• Et medlem som får innvilget helsehjelp etter pasientrettighetsloven 

på grunn av rusmiddelavhengighet, eller som er i behandling i regi 
av spesialisthelsetjenesten vil som utgangspunkt også fylle lovens 
krav til sykdom.

• Hvis det bare foreligger mistanke om rusproblemer, vil lovens krav 
til sykdom som utgangspunkt ikke være oppfylt. Det samme gjelder 
for medlemmer som har periodevis eller annen uklar 
rusproblematikk. Det må imidlertid alltid vurderes om det foreligger 
andre helseplager som tilfredsstiller lovens krav til sykdom.



Vektlegging av sykdom ved ytelser

• Sykepenger: §8-4:  Sykepenger ytes til den som er arbeidsufør på 
grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller 
skade.

• Rehabilitering: §11-5: Det er et vilkår for rett til 
arbeidsavklaringspenger at medlemmet har fått arbeidsevnen 
nedsatt med minst halvparten. Sykdom, skade eller lyte må være en 
vesentlig medvirkende årsak til den nedsatte arbeidsevnen.

• Uførepensjon: §12-6: Den medisinske lidelsen må ha medført en 
varig funksjonsnedsettelse av en slik art og grad at den utgjør 
hovedårsaken til nedsettelsen av inntektsevnen.



TRYGDEMEDISNSK VURDERING

• Den enkelte rådgivende lege i NAV skal benytte sitt 
trygdemedisinske skjønn, forankret i 

1. folketrygdens sykdomsbegrep, 
2. NAVs standarder og (hva er det?)
3. konsensus, (Hvordan oppnås konsensus?)
• for å sikre etatens enhetlige praksis



ETIKK



Ikke skade Velgjørenhet Autonomi Rettferdighet  



Rådets historikk
• Hippokrates’ ed
• Hippokrates fra Kos  460 –

377 f. Kr. «Legekunstens 
far»

• WMA: Since it was founded in 
1947, a central objective of the 
WMA has been to establish and 
promote the highest possible 
standards of ethical behaviour and 
care by physicians

• 1948 (2017): Declaration of 
Geneva. WMA.

• 1961 (2021) Etiske regler for leger
• Helsinkideklarasjonen 1964 (2013)
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http://heim.ifi.uio.no/%7Ejonhaug/security/personvern/alt-hippokrates.html
https://www.wma.net/what-we-do/medical-ethics/declaration-of-geneva/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/legeforeningens-lover-og-andre-organisatoriske-regler/etiske-regler-for-leger/
https://www.wma.net/what-we-do/medical-ethics/declaration-of-helsinki/


Etiske regler for leger særlig aktuelle for ROL

• Kapittel I Alminnelige bestemmelser
• §1, §2, §3, §4, §9, §10, §11, §12

• Kapittel II Regler for legers forhold til kolleger og medarbeidere
• §1, §4, §5, §7

• Kapittel IV Regler for legers utstedelse av attester og andre 
legeerklæringer

• Hele kapittelet

https://www.legeforeningen.no/om-oss/etikk/etiske-retningslinjer-regler-og-deklarasjoner/


Kapittel I Alminnelige bestemmelser

• §1
• En lege skal verne menneskets helse. Legen skal helbrede, lindre 

og trøste. Legen skal hjelpe syke til å gjenvinne sin helse og friske til å 
bevare den.

• Legen skal bygge sin gjerning på respekt for grunnleggende 
menneskerettigheter, og på sannhet og rettferdighet i forholdet til 
pasient og samfunn.



Kapittel I Alminnelige bestemmelser

• §2
• Legen skal ivareta den enkelte pasients interesse og integritet. 

Pasienten skal behandles med omsorg og respekt. Samarbeidet med 
pasienten bør baseres på gjensidig tillit og skal, der det er mulig, 
bygge på informert samtykke.

• Legen har ulike roller som behandler, sakkyndig og forvalter av 
velferdsgoder. Rollen har betydning for hvordan legen opptrer og for 
behandling av sensitiv informasjon. Det må skilles tydelig mellom 
rollene som behandler og sakkyndig. Legen har ansvar for å gi 
nødvendig og tilpasset informasjon om sin rolle og formålet med 
kontakten.



Kapittel I Alminnelige bestemmelser

• §3
• Pasienten har rett til informasjon om egen helsetilstand og behandling og i 

alminnelighet rett til innsyn i eget journalmateriale. Pasienten skal 
informeres i den utstrekning pasienten ønsker det. Opplysninger som kan 
tenkes å være særlig belastende, skal gis med varsomhet.

• Rolledokumentet: Det er viktig at den rådgivende legens vurderinger 
og konklusjoner gitt i den enkelte sak til de ulike enhetene er 
dokumentert. 

• Rollebeskrivelse- : Veileder vurderer -i forståelse med rådgivende 
leges oppfatning-om det er behov for referat/skriftlig 
dokumentasjonfra muntlig veiledning. 



Kapittel I Alminnelige bestemmelser

• §9 En lege skal ved undersøkelse og behandling kun ta i bruk 
metoder som forsvarlig legevirksomhet tilsier. Metoder som 
setter pasienten i unødig fare, må ikke benyttes. Dersom legen 
selv ikke behersker en metode, skal han/hun sørge for at 
pasienten kommer under annen kyndig behandling.

• Rolledokumentet: Den rådgivende legen er ansvarlig for at 
hans/hennes rådgivning gjenspeiler alminnelig anerkjent 
medisinsk kunnskap og praksis. 

• Rollebeskrivelse – ROL skal benytte sitt trygdemedisinske 
skjønn, forankret i folketrygdens sykdomsbegrep, NAVs
standarder og konsensus for å sikre etatens enhetlige praksis.



Kapittel I Alminnelige bestemmelser

• §10
• En lege skal holde sine kunnskaper ved like og stadig sørge for å 

fornye dem.
• En lege bør etter sin kompetanse bidra til utvikling og formidling av 

den medisinske viten.
• Rollebeskrivelse –
• ROL holder seg oppdatert på det trygdemedisinske området, 

gjennomfører obligatorisk intern opplæring og deltar i de interne 
faglige trygdemedisinske foraene



Kapittel I Alminnelige bestemmelser

• §11
• En lege bør etter sine forutsetninger medvirke til at almenheten og 

myndigheter får saklig informasjon om medisinske spørsmål. En lege 
som avgir uttalelse om medisinske spørsmål til media, bør sikre seg 
adgang til å kontrollere hvordan uttalelsen blir offentliggjort.



Kapittel I Alminnelige bestemmelser

• §12
• En lege skal i sin virksomhet ta tilbørlig hensyn til samfunnets 

økonomi. Unødige eller overflødig kostbare metoder må ikke 
anvendes.

• En lege må ikke inngå forbindelse med den farmasøytiske industri og/eller leverandører av medisinsk utstyr som kan føre til at 
tilliten til legens faglige vurderinger svekkes.

• Legen må bidra til at medisinske ressurser fordeles i henhold til 
allmenne etiske normer. En lege må ikke på noen måte søke å skaffe 
enkeltpasienter eller grupper en uberettiget økonomisk, 
prioriteringsmessig eller annen fordel. Ved mangel på ressurser innen 
sitt ansvarsområde bør legen melde fra.



Kapittel II Regler for legers forhold til 
kolleger og medarbeidere

• §1
• En lege skal vise kolleger og medarbeidere respekt og skal hjelpe, råde og 

veilede dem.
• Rolledokumentet:
• Gjennom overføring av trygdemedisinsk kompetanse til 

saksbehandlere/veiledere skal de rådgivende legene bidra til å skape større 
trygghet i veilederrollen og saksbehandlingen, bedret kvalitet på 
avgjørelser og vår service til brukere, samt å bidra til effektivisert bruk av 
trygdemedisinsk kompetanse.

• Den rådgivende legetjenesten skal være pådrivere og kunnskapsformidlere 
overfor helsepersonell og relevante medisinske miljøer, spesielt overfor 
fastleger. 



Kapittel II Regler for legers forhold til 
kolleger og medarbeidere

• §4
• En lege må være varsom med å kritisere kolleger og medarbeidere 

overfor pasienter og pårørende, men må alltid ha pasientens 
interesse for øye.



Kapittel II Regler for legers forhold til 
kolleger og medarbeidere

• §5
• Offentlig og annen debatt mellom kolleger i medisinske og 

helsepolitiske spørsmål skal holdes på et saklig plan.

• Jeg skal senere referere en sak fra Rådet for legeetikk



Kapittel II Regler for legers forhold til 
kolleger og medarbeidere

• §7
• Leger skal kommunisere åpent og tillitsfullt med hverandre. 

Informasjon mellom leger om pasienter skal være tilstrekkelig rask og 
omfatte det faglig nødvendige.



Rådets vurdering av ROLs rådgivning
(Sak 13/5205 i 2015)

• «Rådet anerkjenner at en uttalelse fra rådgivende lege ikke er å 
anse som en legeerklæring i lovens forstand. Rådet mener 
imidlertid at uttalelsen er å anse som en legeerklæring etter
etiske regler Kap III [IV?], § 1 som lyder:
En legeerklæring er en uttalelse fra en lege angående en 
persons helsetilstand. Legeerklæring omfatter f.eks. utfylte 
skjemaer til trygdemyndighetene, attester til forskjellige formål 
og sakkyndighetserklæringer.
Samtidig er uttalelsen et internt notat innen NAV.



Forskrift om krav til helsepersonells attester, 
erklæringer o.l. fra merknadene

• Med attest, erklæring o.l. menes enhver skriftlig bevitnelse, bekreftelse, 
vurdering e.l. avgitt av helsepersonell som ledd i yrkesutøvelsen for å 
dokumentere helseopplysninger, helsetilstand eller behandlingsforhold 
knyttet til enkeltpasienter med formål å skulle benyttes overfor andre enn 
pasienten selv.

• Fra Merknadene: Når forskriften omtaler «attester, erklæringer o.l.» under 
ett, innebærer det at det i forskriften ikke er lagt opp til noen definisjon eller 
avgrensning mellom ulike former for attester, erklæringer, bekreftelser, 
bevitnelser osv. som helsepersonell utsteder. Forskriften legger heller ikke 
opp til noen sondring mellom såkalte «behandlererklæringer» og såkalte 
«sakkyndigerklæringer». Som det særlig fremgår av forskriftens § 4 vil det 
imidlertid i praksis være stor forskjell mellom ulike attester og erklæringer 
når det gjelder hvilke opplysninger og vurderinger som i henhold til 
forskriften skal medtas.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-12-18-1486
https://lovdata.no/forskrift/2008-12-18-1486/%C2%A74


IV. Regler for legers utstedelse av 
attester og andre legeerklæringer

• §1
• En legeerklæring er en uttalelse fra en lege 
angående en persons helsetilstand. 
Legeerklæringer omfatter f.eks. utfylte skjemaer 
til trygdemyndighetene, attester til forskjellige 
formål og sakkyndighetserklæringer.



Et forslag til endring av Kap IV § 1

• «En legeerklæring er en uttalelse fra en lege angående 
en persons helsetilstand.
Legeerklæringer omfatter f.eks. utfylte skjemaer til 
trygdemyndighetene, attester til
forskjellige formål, og sakkyndighetserklæringer og 
uttalelser fra rådgivende leger.»
(endring med uthevet skrift)

• Dette  arbeidet vi med i 2019, og forslaget har rådet  
lagt bort.



ROL ER IKKE SAKKYNDIG

• Den rådgivende legen vil som ansatt ikke være uavhengig av 
føringer og retningslinjer i NAV. 

• Siden den rådgivende legen ikke har den uavhengigheten som 
vanligvis blir assosiert med en sakkyndig rolle, kan det være 
hensiktsmessig å unngå begrepet sakkyndig om den 
rådgivende legen i NAV. 

• Kilde:
• Den rådgivende legens rolle i forvaltning og saksbehandling i NAV



IV. Regler for legers utstedelse av 
attester og andre legeerklæringer

•§2
•En lege skal ikke avgi en legeerklæring 
dersom han/hun er i tvil om sin habilitet. 
Dersom legen mener at det saklige grunnlag 
for å utstede erklæringen ikke er til stede, 
skal erklæring ikke avgis.



IV. Regler for legers utstedelse av 
attester og andre legeerklæringer

• §3 En lege skal bygge sine erklæringer på nødvendig innhentet 
informasjon og på så omfattende undersøkelser som formålet tilsier.

• Rolledokumentet: 
• Den rådgivende legen skal ikke foreta medisinsk undersøkelse, utredning 

og behandling av brukere. Dette skjer i helsetjenesten
• De rådgivende legene i henholdsvis tjeneste- og ytelseslinjen gir sine råd 

basert på tilgjengelig informasjon/saksdokumenter. 
• En del av vurderingen er å ta stilling til om det foreligger tilstrekkelige 

medisinske opplysninger i saken til å kunne gi råd. Hvis slike opplysninger 
bør suppleres eller mangler, bør den rådgivende legen foreslå hvor 
tilleggsdokumentasjon / legeerklæring / spesialisterklæring kan innhentes 
og hvilke spørsmål som bør besvares.



IV. Regler for legers utstedelse av 
attester og andre legeerklæringer

• §4
• En legeerklæring skal gi tilstrekkelig informasjon til å 

fylle sin hensikt og skal være objektiv og nøytral i sin 
form. Relevante opplysninger må ikke forties eller 
fordreies. Erklæringen skal ikke inneholde informasjon 
som går utover formålet. Når medisinske dokumenter 
laget for andre formål brukes som vedlegg, skal det i 
særlig grad tas hensyn til taushetsplikten.

• Kfr Kap I §4



IV. Regler for legers utstedelse av 
attester og andre legeerklæringer

• §5
• Erklæringens adressat, formål, legens forhold til 

angjeldende person og grunnlaget for legens kunnskaper 
om personen skal fremgå klart av en legeerklæring. 
Skriftlige erklæringer skal utformes som et selvstendig 
dokument og må være datert og underskrevet.

• Rolledokumentet:
• Det må fremkomme hvilken rådgivende lege som har gitt råd/uttalt seg slik at dette er sporbart
• Det må fremkomme hvilke opplysninger som er vurdert og hvilke spørsmål den rådgivende 

legen har fått seg forelagt. Legens egne vurderinger og konklusjoner må også nedtegnes.



IV. Regler for legers utstedelse av 
attester og andre legeerklæringer

• §6
• Den person som en legeerklæring gjelder har i 
alminnelighet rett til informasjon om innholdet i en 
legeerklæring.

• Kfr Kap I §3



Dokumentasjonsplikt:

• Den rådgivende legen har ansvar for å dokumentere sine 
vurderinger der det legges fram skriftlige framlegg og må sikre 
at hans/hennes skriftlige og muntlige råd oppfyller
forvaltningslovens krav til dokumentasjon. 

• Saksbehandler/veileder har ansvar for å dokumentere muntlige 
råd fra den rådgivende legen og få dokumentasjonen av det 
muntlige rådet godkjent av legen slik at det kommer klart fram 
hvilket råd legen har gitt.



Ikke skade Velgjøren-
het Autonomi Rettferdig-

het

Menneske
rettig-
hetene



EUMASS - UEMASS
European Union of Medicine in Assurance and 

Social Security
• Guidelines of Conduct for Insurance 

Physicians

• The national code of medical ethics governs the 
work of every physician. Due to the
particular content, scope, and setting of insurance 
medicine, supplementary guidelines of
conduct are needed. Each insurance physician is 
expected to comply with these guidelines



Guidelines of Conduct for Insurance 
Physicians

1.Respect the rights of the claimant and other parties 
involved, and treat these individuals
empathetically with dignity and respect

2.Have a thorough understanding of the various statutes 
and laws that form the basis for insurance and health 
related benefits

3.Clarify the intention of actions and requests, eg.
medical statements



Guidelines of Conduct for Insurance 
Physicians

4. Thoroughly familiarise yourself with the health 
condition of the claimant based on all the information 
provided, this includes if applicable careful 
consultation/examination of theclaimant, and 
consideration of the claimant’s self-report.
5. Weigh objectively and independently all available 
information against the criteria defined
in the insurance laws and regulations.
6. If meeting the claimant
a. introduce yourself to the claimant as the examining/assessing physician;
b. inform the claimant about the procedure of the insurance medical assessment and
the role of a possible accompanying person, in understandable language
c. inform the claimant that no treating physician-patient relationship will be
established;
d. the examination should be relevant and proportional to the request
e. provide adequate privacy regarding all aspects for the claimant
f. close the examination by telling the claimant that the examination is over and ask if
there is further information the claimant would like to add;

7. 



Guidelines of Conduct for Insurance 
Physicians

7. Draw conclusions of high professional standards 
that are based on documented facts and sound 
medical knowledge, and for which the 
independent medical evaluator has adequate 
qualifications and resources to address. Provide 
medical justification to the conclusion.
Refrain from the statement if the medical 
documentation is insufficient for drawing 
conclusions.

8.
Be prepared to address a possible conflict in a 
professional and constructive manner



Guidelines of Conduct for Insurance 
Physicians

• 9. Do not allow your judgment to be influenced by 
personal profit or unfair discrimination and never accept 
a fee for services which are dependent upon writing a 
report favourable to any party.

10. Should decline to provide the required consultation 
when there is a possibility of disqualification due to the 
relation to the claimant or the caretaking physician, as 
potential conflict of interest.

11. Maintain confidentiality consistent with the code of 
medical ethics and applicable
regulations.



Hva er helsehjelp?

• Helsepersonelloven § 3: Med helsehjelp menes enhver handling 
som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, 
helsebevarende, rehabiliterende eller pleie- og omsorgsformål 
og som utføres av helsepersonell.

• Høringsnotat Forslag til lov- og forskriftsendringer for å motvirke 
kroppspress (Regulering av kosmetiske inngrep, injeksjoner og 
behandling og tydeliggjøring av helsepersonellovens virkeområde 
mv.) 20. januar 2021 

• 9.2.1 Helsepersonellovens virkeområde og begrepet helsehjelp
• 9.2.1.8 Sakkyndigoppdrag mv. som utføres av helsepersonell

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64#shareModal
https://www.regjeringen.no/contentassets/5c49d4762b364215b265653b75c09b87/horingsnotat-20-01-21.pdf


9.2.1 Helsepersonellovens virkeområde og 
begrepet helsehjelp

• Helsepersonell som i sitt arbeid utfører oppgaver som ikke er 
helsehjelp, jf. § 3 tredje ledd, vil i begrenset grad være omfattet av 
loven. For eksempel vil helsepersonell som arbeider for 
tilsynsmyndighetene eller i helseadministrasjon ikke omfattes av 
kravet til faglig forsvarlig virksomhet i helsepersonelloven § 4, siden 
de ikke yter helsehjelp



9.3.3.2 Helsepersonell ansatt i administrative 
stillinger o.l. (s. 104)

• Typiske eksempler på slik ikkepasientrettet virksomhet vil være der 
hvor leger eller annet helsepersonell er ansatt i tilsynsmyndighetene, 
administrative stillinger, NAV, Norsk pasientskadeerstatning eller 
private forsikringsselskaper for å foreta medisinske eller helsefaglige 
vurderinger av de krav som fremmes.



Helsepersonelloven Endringsforslag

• § 3a. Lovens anvendelse for enkelte former for helserelatert 
virksomhet 

• For helsepersonells utstedelse av attester, erklæringer o.l. gjelder 
loven så langt den passer og med de særbestemmelser som er 
fastsatt i og i medhold av § 15. Loven gjelder likevel ikke når 
helsepersonell som er ansatt i en virksomhet som ikke driver 
pasientrettet helserelatert virksomhet, til bruk i virksomheten utfører 
vurderinger av personers helsetilstand eller helsehjelp som er ytt mv. 
opp mot utløsing av rett til offentlige ytelser, erstatningsutbetaling, 
forsikringsutbetaling eller lignende



Forskrift om krav til helsepersonells attester, 
erklæringer o.l - Lovdata

• Merknader til § 2. Forskriftens virkeområde – definisjoner:

• Arbeidsnotater utarbeidet i forbindelse med organisasjonsintern 
utredning og hvor helsefaglige vurderinger inngår, vil således ikke 
være omfattet av forskriften. Eksempel på dette kan være situasjoner 
hvor helsepersonell i NAV eller Norsk Pasientskadeserstatning
utarbeider helsefaglige vurderinger som skal inngå i sakens 
beslutningsgrunnlag."

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-12-18-1486


De viktigste elementene i veileder-/råd 
giverfunksjonen (Fra rollebeskrivelsen)
1. oppgitt diagnose (Fortrinnsvis sykdomsdiagnoser nr 70 – 99 i ICPC2)
2. Gråsoner knyttet til betydningen av sykdom, sosial/privatøkonomisk problematikk, språk, 

analfabetisme mm (Kfr Folketrygdens sykdomsbegrep)
3. om sykdommen/skaden samsvarer med folketrygdens sykdomsbegrep (Biomedisinsk/ 

biopsykososilal sykdomsforståelse)
4. om funksjonsbeskrivelsen er tilstrekkelig utfyllende (Tilstrekkelig informasjon?)
5. prognose og varighet (Tilstrekkelig informasjon?)
6. om foreslått utredning/behandlinger basert på alminnelig anerkjent medisin og er adekvat og 

hensiktsmessigsett i trygdemedisinsk sammenheng (Tilstrekkelig informasjon?) Her utfordres 
ROLs medisinske kompetanse

7. hvorvidt behandling og aktivitet/tiltak kan/ikke kan foregå parallelt 
8. årsakssammenhengen mellom diagnose/sykdom, nedsatt funksjonsevne, arbeidsuførhet/nedsatt 

arbeids- eller inntektsevne, fordeling mellomårsaksfaktorer (Tilstrekkelig informasjon?)
9. påpeke eventuelle mangler og behov for supplerende helseopplysninger.
10. om saker bør sendes til NAV Kontroll



Trygdemedisinsk vurdering

• En trygdemedisinsk vurdering vil være enhver vurdering der 
man ser medisinske opplysninger opp mot regelverket i 
folketrygdloven. 

• Med andre ord vil det foreligge en trygdemedisinsk vurdering 
der vurderingen som gjøres er direkte relevant for 
vilkårsprøvingen–eller blir gjort med vilkår i sikte.

• Kilde: Den rådgivende legens rolle i forvaltning og 
saksbehandling i NAV



Reglement for Rådet for legeetikk
Saksbehandling

• Rådet behandler klager på leger etter Etiske regler for leger.
• Rådet behandler ikke saker som gjelder den faglige delen av medisinsk 

virksomhet eller juridiske spørsmål. Rådet behandler som hovedregel ikke 
saker som er, eller skal til, rettslig eller offentlig administrativ behandling.

• Rådet skal først vurdere om en sak faller inn under dets virkeområde etter 
§ 2 og vedta avvisning eller videre saksbehandling.

• Når Rådet vedtar å ta en sak til behandling, skal den eller de saken gjelder, 
gis anledning til å uttale seg. Saksbehandlingen er som hovedregel basert 
på skriftlig kontradiksjon. I klagesaker skal klager orienteres om og gis 
mulighet til å kommentere innklagedes svar. Involverte kan be om å få 
redegjøre muntlig for saken i møte med Rådet.

https://www.legeforeningen.no/om-oss/etikk/etiske-regler-koder-deklarasjoner-og-lignende/reglement-for-radet-for-legeetikk/


Reglement for Rådet for legeetikk
Saksbehandling

• 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 angitt frist, kan 
saken avgjøres 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.



Saker behandlet i  Rådet for legeetikk

• arsberetning-2014.pdf (legeforeningen.no) 4.1.5 Klage på lege  s.  42
• ROL: «Etter 4 år ute av arbeid, en situasjon der medlem vegrer seg 

mot ethvert forsøk på å finne tiltak (...) så må en innse at det ikke er 
noen restarbeidsevne som en arbeidsgiver eller et attføringstiltak kan 
lokke frem. Arbeidsevnen synes således varig redusert med minst 50 
%, men min oppfatning er fremdeles at de mer skyldes uvilje enn 
varig sykdom».

https://www.legeforeningen.no/contentassets/dd412e8e185c4931877f28e0a86c3285/arsberetning-2014.pdf


arsberetning-2014.pdf (legeforeningen.no)
4.1.5 Klage på lege  s.  42
• Rådet vedtok å uttale: Rådet for legeetikk mottar og behandler mange klager på 

uttalelser og vurderinger gjort av rådgivende leger i NAV. Vi har forståelse for at 
dette er vanskelige vurderinger i komplekse saker, hvor det kan være utfordrende 
å formulere seg på en god måte. Rådet vil imidlertid påpeke at selv om det 
primære er å avgi en vurdering til saksbehandler i NAV, er det blitt stadig viktigere 
å være bevisst på at pasienten har full innsynsrett i samtlige dokumenter. Leger 
bør også i rollen som rådgiver unngå å bruke ord og formuleringer som kan 
misforstås eller som kan oppleves krenkende av pasienten. Som avdelingsdirektør 
Helle også har påpekt, skal pasienter og brukere behandles med respekt. Å 
mistenkeliggjøre motiver for brukernes handlinger eller uttalelser slik som 
aktuelle notat er et eksempel på, er ikke i tråd med å behandle en bruker med 
respekt. Rådet vil i tillegg påpeke at erklæringer skal være saklige, objektive og 
nøytrale i sin form. Rådet mener at innklagede lege har formulert seg uklokt i 
aktuelle notat, og gir kritikk for det, jf. Etiske regler for leger kap. IV. §§ 3 og 4

https://www.legeforeningen.no/contentassets/dd412e8e185c4931877f28e0a86c3285/arsberetning-2014.pdf


AAP-aksjonen ber Rådet for legeetikk på 
generelt grunnlag ta opp rådgivende legers 

rolle i NAV
• Sak 1_2020 Rådgivende lege i NAV
• Rådet for legeetikk hadde mottatt en 

klage fra AAP-aksjonen v/Elisabeth 
Thoresen på lege Bjørn Berge Hansens 
uttalelser i et innlegg i Aftenposten 
9.9.2019.

• Rådet for vedtok å ikke ta saken til 
behandling da det etter Rådets vurdering 
ikke foreligger brudd på Etiske regler for 
leger. Rådet registrerer at innlegget er 
spissformulert og har forståelse for at det 
kan fremstå som provoserende. Rådet 
legger vekt på at innlegget er stilet til 
statsministeren, og at kritikken rettes mot 
systemet.Den sikreste veien mot uførhet er å vise at du ikke 

fungerer | Lege Bjørn B. Hansen (aftenposten.no)

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/JoqPqb/den-sikreste-veien-mot-ufoerhet-er-aa-vise-at-du-ikke-fungerer-lege-bj


Sak  ikke tatt til behandling

• Klager: Grunnen til klagen er at vi mener de har opptrådd uetisk 
med sine vurderinger i denne saken ved å benekte sykdommen 
som årsaken til min sykemelding fra mars 2019 og påfølgende 
sykemeldingene. Sykepenger innvilges ikke (Vedlegg 1). 

• Rådet for legeetikk vedtok å ikke ta saken til behandling. Den 
oversendte dokumentasjonen viser ikke brudd på Etiske regler 
for leger. Rådet for legeetikk driver ikke selvstendig 
etterforskning av innmeldte saker.



Oppsummering

• Rådet for legeetikk behandler også   klager på rådgivende leger i  NAV
• Mange av våre etiske regler er appliserbare på ROLs arbeid
• Brukers rettigheter må ivaretas  gjennom  tilstrekkelig  

saksopplysning, god dokumentasjon  av  beslutningsgrunnlaget –
herunder også  ROLs muntlige veiledning

• Folketrygdens sykdomsforståelse kan problematiseres. 
• NAVs standarder og  konsensus
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