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1. Rådet for legeetikk – virksomheten i perioden
1.1 Rådets sammensetning
Etter valg på landsstyremøtet i Ålesund i mai 2017 har Rådet for legeetikk slik sammensetning for
perioden 1.1.2018 – 31.12.2022:
Leder Svein Aarseth, allmennlege
Nestleder Siri Brelin, overlege, PhD
Morten Andreas Horn, overlege
Thore Andre Henrichsen, overlege
Tilde Broch Østberg, overlege
Varamedlemmer
1. Jan- Henrik Opsahl
2. Elisabeth Swensen
Advokat/spesialrådgiver Stine K. Tønsaker er Rådets sekretær.

1.2 Saksbehandling
Rådet har i beretningsperioden avholdt 6 møter og ferdigbehandlet 30 enkeltsaker.
I klagesaker arbeider Rådet etter kontradiksjonsprinsippet og bygger sitt vedtak på partenes skriftlige
og eventuelle muntlige fremstillinger. Det er vanlig at partene kommenterer hverandres innspill i
flere omganger. Rådet driver ingen etterforskning ut over dette.
Av de 30 sakene ble 11 av sakene vedtatt å ikke ta til behandling; 2 av sakene ble vurdert å omhandle
medisinskfaglige forhold som Rådet etter sitt mandat ikke behandler, 2 var rent juridiske og kunne
ikke vurderes i lys av etiske regler, 3 omhandlet både juridiske og medisinsk faglige forhold, og i 2 av
klagene var det åpenbart ikke brudd. 2 saker ble avvist fordi de var under offentlig/administrativ
behandling. I tillegg fikk Rådet 4 anmodninger om ny vurdering.

1.3 Seminar
1.3.1 Dagens kreftbehandling - Når for mye eller for lite forderver alt
Rådet for legeetikk og Norsk onkologisk forening inviterte til seminar på Litteraturhuset om etiske
dilemma i kreftbehandling. I løpet av seminaret ble forskjellige sider av kreftbehandling belyst:
muligheter, begrensninger og utfordringer av faglig, økonomisk og organisasjonsmessig art.
Seminaret hadde innlegg av erfarne eksperter på området og tilhørende paneldiskusjon.
Seminaret ble streamet på Rådets nyetablerte facebookside.

1.3.2 Tilgang til helsetjenester for papirløse migranter
Rådet var medarrangør sammen med Kristelig folkeparti, Helsesenter for papirløse, Norsk Folkehjelp,
Røde Kors, Antirasistisk senter og kirkens bymisjon på et seminar om tilgang til helsetjenester for
papirløse migranter, hvor tema var:
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Det vil til enhver tid oppholde seg personer i Norge uten oppholdstillatelse. Noen av disse
menneskene vil ha behov for helsehjelp. De er i dag avhengig av veldedighet og private initiativer for
å få annen helsehjelp enn den akutte og kortsiktige. Mange har dermed ikke tilgang til
primærhelsetjenester og blir gående lenge med sine lidelser, inntil akuttbehandling er nødvendig.
Dette medfører store menneskelige og økonomiske kostnader. Hvilke dilemmaer gir dagens
situasjon? Hvordan løses utfordringene i våre naboland? Hva kan Stortinget gjøre for å sikre en
bærekraftig løsning, helsemessig og samfunnsøkonomisk?

1.4 Publiserte artikler i perioden:
Aftenposten 5. mai: Estetisk kirurgi: For oss er det sentralt at markedsføringen ikke bidrar til å skape
behov | Svein Aarseth og Siri Brelin
Tidsskriftet: Om informasjonsplikt til besvær. Morten Andreas Horn, Tilde Broch Østborg, Siri Hagen
Brelin, Thore André Henrichsen, Svein Aarseth 3. september

1.5 Uttalelser i media
DM 27. februar: – Kan ikke unnlate å fortelle pasienter om dyr behandling
DM 16.oktober: Mener legene bør være åpne om industripenger av hensyn til legestanden
DM 27, september: Fastleger om forretningsmodell: – Etisk problematisk
VG 17. juni: Legeforeningen om mirakelpredikantene: – Hvis dette er lov, er det noe galt med
lovverket
NRK Trøndelag 26. juni: Då Sigrid (20) la ut eit bilete på Instagram fekk ho uønskt merksemd frå
plastikkirurg
TV2 291018: Raser mot at bloggere fremmer privat legehjelp på mobil: – Bryter potensielt med loven
Svein Aarseth
NRK 3. november: Sykehusledere får kritikk for å operere ved privatklinikk på fritida

1.6 Oversettelse av Declaration of Geneva
Rådet for legeetikk bestilte oversettelse av WMAs Declaration of Geneva fra Akasie
språktjenester. Rådet for legeetikk gjennomgikk det foreslåtte og vedtok følgende
oversettelse:
WMAs GENÈVE-ERKLÆRING
Vedtatt på den 2. generalforsamling av Verdens legeforening, Genève, Sveits,
september 1948 og med tillegg vedtatt på det 22. årsmøte i Verdens legeforening,
Sydney, Australia, august 1968 og det 35. årsmøte i Verdens legeforening, Venezia,
Italia, oktober 1983 og den 46. generalforsamling av Verdens legeforening,
Stockholm, Sverige, september 1994 og med redaksjonelle endringer vedtatt på det
170. rådsmøte i Verdens legeforening, Divonne-les-Bains, Frankrike, mai 2005 og det
173. rådsmøte i Verdens legeforening, Divonne-les-Bains, Frankrike, mai 200600
og med tillegg vedtatt på den 68. generalforsamling av Verdens legeforening, Chicago,
USA, oktober 2017
side 4

Årsberetning Rådet for legeetikk 2018

Legeeden
SOM MEDLEM AV LEGESTANDEN:
LOVER JEG HØYTIDELIG å vie mitt liv til tjeneste for menneskeheten.
MIN PASIENTS HELSE OG VELFERD vil være mitt fremste hensyn.
JEG VIL RESPEKTERE min pasients autonomi og verdighet.
JEG VIL BEVARE den største respekt for menneskelig liv.
JEG VIL IKKE TILLATE at hensyn til alder, sykdom eller funksjonshemming,
religiøs tro, etnisk opprinnelse, kjønn, nasjonalitet, politisk tilhørighet, rase, seksuell
orientering, sosial posisjon eller noen andre forhold påvirker min plikt overfor min
pasient.
JEG VIL RESPEKTERE min plikt til taushet om hemmeligheter som er betrodd meg,
også etter at pasienten er død.
JEG VIL UTØVE mitt yrke samvittighetsfullt og med verdighet, og i samsvar med
god medisinsk praksis.
JEG VIL FREMME legestandens ære og edle tradisjoner.
JEG VIL VISE mine lærere, kolleger og studenter den respekt og takknemlighet de har
krav på.
JEG VIL DELE min medisinske kunnskap til beste for pasienten og for å fremme
helsehjelpen.
JEG VIL TA VARE PÅ min egen helse, velferd og mine ferdigheter for å kunne yte
helsehjelp av den høyeste standard.
JEG VIL IKKE BRUKE min medisinske kunnskap til å krenke menneskerettigheter
eller borgerrettigheter, selv under trussel.
JEG AVGIR DISSE LØFTENE høytidelig, av fri vilje og på ære og samvittighet.

1.7 Debatter/foredrag
Legen som sakkyndig. 15. januar. Legens habilitet og taushetsplikt i barnevernssaker. Forelesning ved
Svein Aarseth
Psykologforeningens fagetiske Råd 17. januar, innlegg Svein Aarseth
Åpen høring i Stortingets Helse- og omsorgskomite 29. januar: Erfaringer med bioteknologiloven.
Innlegg v Svein Aarseth
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Rett til helse for alle. Kulturhuset 8. april. Arr. Medhum, UiO Institutt for Helse og Samfunn, MSO,
m.fl. Innlegg ved Svein Aarseth
Praktiserende spesialisters landsforening sitt administrasjonskurs 31. august; Etiske regler og
næringsdrift, Innlegg ved Svein Aarseth og Stine Tønsaker
Etikk, juss og ledelse, Legeforeningens kurs for tillitsvalgte, modul III i Warszawa, 18. oktober,
foredrag ved Svein Aarseth og Stine Tønsaker
Tilgang til helsetjenester for papirløse migranter, Litteraturhuset 6. november, Innlegg v Svein
Aarseth
Debattmøte Studentersamfundet Trondheim Onsdag 21. oktober Retten til å dø. Innlegg ved Svein
Aarseth

1.8 Annen virksomhet
Svein Aarseth har deltatt på WMAs council meeting i Riga og General Assembly i Reykjavik.
I forbindelse med general assembly deltok Morten Andreas Horn, Siri Hagen Brelin, Svein Aarseth på
etikkongress arrangert av den islandske legeforening.

2. Oppsummering av prinsipielt viktige saker
2.1 Kreftbehandling i moderne tid
Dagens kreftebehandling har vært et viktig tema i 2018, hvor Rådet for legeetikk har hatt særlig fokus
på de etiske dilemmaene knyttet til muligheter, begrensinger og utfordringer.
I begynnelsen av året vurderte Rådet en klage på en onkolog som i media hadde uttalt at han
"unnlater å informere pasienter om behandling som er dokumentert å kunne forlenge pasientens
liv", hvor det etiske dilemmaet knyttet til å informere pasienter om behandlingsformer/metoder som
er godkjent for bruk i Norge, men av ulike grunner ikke tilbys innenfor det offentlige helsevesenet.
Rådet for legeetikk anerkjenner utfordringene, men viser til prinsippet om likebehandling, og mener
at leger ikke kan unnlate å gi informasjon til pasienter av hensyn til deres økonomi, men skal tilstrebe
å behandle pasienter likt og gi informasjon om pasientens helsetilstand og behandling i den
utstrekning pasienten ønsker det. (sak 1.1.1)
I oktober arrangerte Rådet for legeetikk og Norsk onkologisk forening et seminar på Litteraturhuset
om etiske dilemma i kreftbehandling, " Når for mye og for lite forderver alt. Om kreftbehandlingens
alt-med-måte"

2.2 Estetisk medisin
Som tidligere år har estetisk medisin vært et sentralt tema i 2018, hvor det har vært debatt og fokus
på dette i media.
Rådet mottar jevnlig henvendelser om og klager på leger som tilbyr rent estetiske tjenester, både
knyttet til markedsføring av tjenestene, utviklingen av tilbudet, sammenblanding med offentlig
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finansiert virksomhet og spørsmål om det rent prinsipielle ved at leger benytter sin kompetanse til å
"forskjønne friske" fremfor å "helbrede syke".
Det skiller seg, som påpekt i sak 1.1,4 fra tradisjonell legevirksomhet " ved at hensikten ikke er å
behandle eller forebygge sykdom, men i en eller annen forstand å forbedre en frisk kropp". Dette
gjør etter Rådets mening at det må stilles strengere krav til virksomheten, særlig hva gjelder
vurdering, informasjon og samtykke.
Rådet for legeetikk får fortsatt en rekke klager på ulike former for markedsføring. Klagene behandles
etter Reglement for Rådet for legeetikk, og ender ofte med kritikk for brudd på reglene om
markedsføring.
På initiativ fra Rådet for legeetikk endret Landsstyret 31. mai 2018 Reglementet for Rådet for
legeetikk, herunder § 10, slik at Rådet har mulighet til å offentliggjøre kritikken som gis for brudd på
kap. III om markedsføring, uten at de anonymiseres.
Som påpekt av klager i en sak, er det også en bekymring at "stadig flere private aktører tilbyr
tjenester som med stor sannsynlighet vil generere unødvendige undersøkelser i den offentlige
helsetjenesten", og at "unødvendig opprydning etter private aktører tar av kapasiteten i den
ordinære helsetjenesten og fortrenger de som har større medisinske behov". (sak 4.1.2)
Rådet for legeetikk har også behandlet flere klager på det som hevdes å være "sammenblanding"
mellom privat praksis og en offentlig finansiert helsetjeneste. Dette er det klare juridiske føringer for,
og det er ikke anledning til å tilby private tjenester samtidig som du arbeider for det offentlige, som
f.eks. fastlege.
Det sentrale er at virksomhetene organiseres slik at det blir tydelig for pasientene hvilken del av
virksomheten som er en del av det offentlige systemet, og hvilken som ikke er det. Om det foreligger
en sammenblanding vurderes etter en totalvurdering på bakgrunn av en rekke momenter, som navn
på virksomheten, lokalisering, åpningstid, skilting, om det er separate
støttetjenester/hjelpepersonell.
For eksempel bør det være atskilte virksomheter, regnskap, åpningstid og lokaler/egne fasiliteter
som tydelig skiller praksisene. Egen inngangsdør er et av flere tiltak som bør vurderes hvor praksisen
drives i samme bygg. Kravet om atskilte virksomheter innebærer at man må unngå tilfeller der legen
jobber innenfor og utenfor refusjonssystemet (behandler selvbetalende pasienter innimellom
henviste pasienter) i egne lokaler og i samme åpningstid. Det er ikke akseptabelt at offentlige
tjenesteytere henviser til egen privat praksis.

2.3 Legens rolle som sakkyndig for det offentlige
Som også tidligere år har Rådet i 2018 fått klager på leger som har rådgivende roller for
forvaltningsorgan.
Rådet for legeetikk mener at disse sakene belyser at rollen som medisinsk-faglig rådgiver for et
forvaltningsorgan er både etisk, juridisk og faglig utfordrende. Vurderingene legen foretar kan ha
avgjørende betydning for utfallet, herunder enkeltmennesker videre skjebne.
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Det stilles derfor høye krav til etisk bevissthet hos leger som innehar slike roller, og det er
avgjørende at vurderingene gjøres på en tydelig, ryddig og etterprøvbar måte, i samsvar med
bl.a. prinsippene i Etiske regler for leger kap. IV §§ 2,3 og 4. (se eks. sak 1.2.2 og 4.1.1)

3. Høringsuttalelser
3.1 NOU 2017:16 På liv og død
Rådet for legeetikk takker for muligheten til å avgi høringsuttalelse. Det er spesielt bedt om
vurderinger vedrørende kapitlene 6, 7, 8, 9, 13 og 15 i utredningen. Rådet for legeetikk oppfatter
sitt kompetansefelt i hovedsak å omfatte områder hvor etisk vurdering er sentralt, og vil derfor
kommentere i henhold til dette. Under hvert punkt vises til aktuelle etiske regler for leger.
Generelle kommentarer
Utredningsutvalget fremsetter seks sentrale målsettinger for palliasjon: 1) tidlig integrasjon av
palliasjon i de pasienttilpassede forløpene, 2) pasienttilpassede forløp mellom helsetjenesten og
pasienten, 3) palliasjon til alle relevante pasientgrupper, 4) mye hjemmetid – hjemmedød, 5) et
tilbud basert på tverrfaglig kompetanse og 6) forskning, utvikling og kompetanse.
Palliasjon til alvorlig syke og døende er et fagfelt hvor etiske betraktninger er en daglig foreteelse
i den pasientnære behandlingen, men slike betraktninger er også nødvendige når det gjelder
forhold som organisering av helsetjenesten, utdanning av fagfolk og liv-og-død-spørsmål
generelt. Det er sentralt at viktige etiske prinsipper som velgjørenhet, ikke-skade, rettferdighet
og autonomi ivaretas ved planlegging av alle disse forholdene.
Utredningen foreslår en rekke tiltak som er velbegrunnede og fremtidsrettede. Med en økende
andel eldre og syke i befolkningen, vil palliasjonstilbudet måtte få et tilsvarende øket omfang, og
det er godt belyst i utredningen at både kvaliteten og kvantiteten på tilbudet må bedres. Det
dreier seg om bedret kompetanse, kunnskapsbasert behandling bygget på forskning og erfaring,
korrekt omsorgsnivå med bedret kapasitet til å ta imot det økte antallet pasienter, og bedre
pasientforløp i alle deler av, - og mellom, helsetjenestenivåer.
Kap 6. Pasienttilpassede forløp
(Etiske regler for leger kap .I, §§ 1, 2, 3, 9 og kap. II, § 6)
Målet med utvikling av pasienttilpassede forløp er å skape økt forutsigbarhet for pasient og
pårørende, bedre samhandling mellom helsetjenestenivåene, øke pasientinvolvering i
beslutningsprosesser (autonomi), samt å sikre god kvalitet på den omsorg og behandling som gis.
Pasientforløpene vil omfatte både spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og
omsorgstjenesten.
Rådet for legeetikk mener at utviklingen av standardiserte pasientforløp vil sikre at geografisk og
sosial tilhørighet ikke vil være bestemmende for den behandling som gis, og således sikre at
prinsippet om rettferdighet overholdes. Det er viktig å presisere at et ”standard” pasientforløp
ikke forstås slik at pasientforløpet er ”hugget i sten”, men må ivareta den enkelte pasients
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interesse, integritet og autonomi. Det er en forutsetning at pasienten er informert om egen
helsetilstand og at samtykke til behandling foreligger.
Standardisering av pasientforløp innebærer at både kartlegging av pasientens behov, samt
beslutningsstøtte for behandlingen som gis, er kunnskapsbasert. Således sikres at behandlingen
som gis har grunnlag i vitenskapelige undersøkelser eller tilstrekkelig medisinsk erfaring (jfr.Etiske
regler kap. I § 9).
Samhandling mellom helsenivåer kan innebære utfordringer når det gjelder kontinuitet i
behandling og omsorg. Rådet mener at pasienttilpassede forløp er en god tilnærming for å sikre
pasientens behov for et kontinuerlig helsetilbud (jfr. Etiske regler kap. II § 6), forutsatt god
kompetanse i alle nivåer.
Kap 7. Palliasjon i utdanningene
(Etiske regler for leger kap.I, § 10 og kap. I § 4)
Legers utdanning i palliasjon har i nåværende ordning vært inndelt i kompetansenivåene A, B og
C, beskrevet i Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon til kreftpasienter. Kompetansenivå C
brukes om det nivået som kreves av overleger på palliativt senter på sykehus og ved større
palliative enheter i sykehjem. Dette krever Helsedirektorat-godkjenning i ”Kompetanseområde
palliativ medisin”. Med ny spesialitetsstruktur under utvikling, er det usikkert hvorledes formell
kompetanse i palliativ medisin vil bli organisert. Utredningen foreslår en sikring av høy
kompetanse i palliativ medisin som en påbygningsspesialitet.
Rådet mener at formell godkjenning er sentralt som insentiv til videreutdanning i palliativ
medisin. Vi er av den oppfatning at en påbygningsspesialitet som kan gjennomføres av alle
kliniske spesialister, vil kunne bidra til å høyne kompetansen generelt innen de diagnoseområder
som innebærer alvorlig sykdom og død. Fagfeltet vil også kunne få et løft i anseelse ved mulighet
for en spesialitetsuavhengig påbygningsspesialitet. Rådet støtter også forslaget om å sikre at
palliativ medisin blir en obligatorisk del av legespesialistutdanningen for relevante spesialiteter.
Det er sentralt for Rådet at etiske problemstillinger fokuseres sterkt i utdanningen i palliativ
medisin. Undervisning i palliativ medisin bør være obligatorisk i kliniske spesialistutdanninger,
slik at kliniske spesialister får formell grunnleggende kompetanse i palliasjon, inkludert
kompetanse i etiske overveielser.
Palliasjon til barn har vært underfokusert, og det har manglet kompetanse og struktur for å gi et
helhetlig tilbud til barn med en livsbegrensende tilstand og deres familier. Den nasjonale
veilederen fra HDir 2017 har bidratt til øket fokus, men fortsatt er palliative tjenester til barn ikke
tilfredsstillende systematisert, og det gis i varierende grad støttetiltak til barn og foreldre med
alvorlig sykdom, særlig ved tidspunktet for diagnose. Utredningen uttrykker at palliasjon til barn
og unge innebærer spesielle utfordringer som vil kreve en noe annen tilretteleggelse av de
pasienttilpassede forløpene enn forløp for voksne. Utvalget er enige om at det ved region- og
lokalsykehus skal etableres barnepalliative team, med en sammensetning som anbefalt i den
nasjonale faglige retningslinjen, og hvor teamet bør ha lege med påbygningsspesialitet i palliativ
medisin. Et mindretall i utvalget går inn for hospice til barn.
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Rådet finner at utredningens mange forslag til tiltak for palliasjon til barn og unge er omfattende
og velbegrunnede. Utredningen innehar en gjennomgående respekt for pasient og pårørende i
en vanskelig situasjon, og autonomi er vektlagt, bl.a. gjennom å sikre at hjemmetid skal være
mulig der det er ønskelig. Organiseringen av palliasjon til barn og unge er sentral for å ivareta en
geografisk og sosial rettferdighet. Rådet kan ikke se at enkeltstående hospice til barn ivaretar
dette tilfredsstillende, og støtter derfor flertallets syn på organisering.
Opprettelse av kvalitetsregistre innebærer alltid etiske avveielser, og Rådet forutsetter at det
gjøres et grundig etisk arbeid før opprettelse av slike (jfr. Etiske regler kap. I § 4).
Kap 8. Forskning
(Etiske regler for leger, Kap.I §§ 9 og 10)
Med økende behov for palliativ behandling og økt kompleksitet i behandlingen følger også et økt
behov for forskningsbasert kunnskap om behandlingsmetoder, - muligheter og -effekter. Det er
dessuten mangelfull kunnskap i helsetjenesten om grad av over- eller underbehandling av ulike
pasientgrupper, så også for alvorlig syke og døende. Utredningen presenterer viktige
forskningsområder innen palliasjon og gode organisatoriske og finansielle løsninger.
Forskning på palliative pasienter er utfordrende av flere grunner. Dette er sårbare pasienter, ofte
med lite krefter til å stå imot press og med spesiell avhengighet til sine behandlere. Dette
medfører problemer med frivillighetsaspekter ved akseptering av å delta i forskningsprosjekter.
Forskningsdeltakelsen kan innebære ekstra belastninger, og det er vanskelig for forskeren å
avgjøre hva som er til beste for pasienten. Palliative pasienter har også kort forventet levetid,
hvilket gjør at ”tidsvinduet” for forskningen er kort. Rådet vil derfor understreke at det er
sentralt at det etiske prinsippet om ikke-skade vektlegges i utviklingen av et godt forskningsmiljø
i Norge og internasjonalt (jfr. Etiske regler kap I § 9 siste ledd).
Kap 9. Organisering, struktur og kompetanse
(Etiske regler for leger kap.1 §10, Kap.2 §6)
Utredningen tar sikte på kvalitets- og kapasitetsmessig utbedring innenfor den nåværende
strukturen innen helse- og omsorgstjenesten, foruten en strukturutbedring med et tillegg av
høykompetente palliative team i kommunehelsetjenesten. Målet med kommunale palliative
team er at pasientene skal få bedret tilgang på slik kompetanse i eller nær eget hjem, og
kommunene vil kunne tilpasse tilbudet etter egen befolkning.
Rådet mener at utredningen dokumenterer behovene for økt kapasitet i både spesialist- og
kommunehelsetjenesten, og gir gode og tydelige rammer for organiseringen av palliativ
behandling og pleie. Forutsatt at det knyttes kvalitetsparametre eller normtall til hvilke ressurser
kommunene ventes å benytte til palliativ virksomhet, innebærer dette etter Rådets oppfatning at
man sikres et likeverdig tilbud med en rettferdig fordeling av tjenester uavhengig av geografisk
eller sosial tilhørighet, samt at pasientautonomien ivaretas gjennom at pasienter får reelle
valgmuligheter til å oppholde seg der de ønsker i en palliativ fase av livet. Rådet mener at
utvalgets majoritet har godtgjort at den nåværende organiseringsstrukturen vil dekke
pasientenes behov bedre og mer rettferdig enn det minoritetens løsning med hospice vil kunne
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gjøre. Rådet frykter også at de sparsomme kompetanseressursene som foreligger vil kunne
tiltrekkes av nyetableringer som hospice, og derved utarme og forringe det nåværende palliative
helsetilbudet.
Kommunehelsetjenesten vil komme til å motta stadig sykere og mer pleietrengende pasienter,
og utredningen skisserer et behov for en markant kompetanseheving i kommunehelsetjenesten.
Rådet mener at det vil være helt nødvendig at man klarer å gjennomføre skissert
kompetanseøkning for at tilbudet i kommunene skal holde den kvalitet som er krevet for at
pasienter ikke skal lide overlast ved overføring til kommunal omsorg. Et diagnoseuavhengig
palliasjonstilbud innebærer også et betydelig behov for kompetanseheving i
spesialisthelsetjenesten, innen hver berørt spesialitet. For å oppnå slik kompetanseheving i alle
helsenivåer, vil det måtte foreligge insentiver til at leger og annet personale vil ønske en økt
kompetanse. Et slikt insentiv for leger vil kunne være muligheten for formell spesialistutdanning i
palliativ medisin (påbygningsspesialitet), se avsnitt om utdanning.
Kap 13. Balanse mellom helsepersonells inngrepsplikt og pasientenes selvbestemmelsesrett
(Etiske regler for leger kap. I §§ 1, 5 og 6)
Helsepersonell har i dag en aktiv inngrepsplikt ved påtrengende behov for helsehjelp, med
lovhjemmel i helsepersonelloven § 7.
I pasient- og brukerrettighetsloven § 4-9 følger det tre unntak fra hjelpeplikten i
helsepersonelloven § 7, hvorav det ene er at en døende pasient kan nekte å motta
livsforlengende behandling.
En ”døende pasient” vil alltid være alvorlig syk, men grensen mellom å være alvorlig syk til å
være døende endres over tid ved at ny medisinsk teknologi gjør det mulig å holde liv i alvorlig
syke pasienter stadig lengre. Samtidig finnes det situasjoner hvor progresjonen fra alvorlig syk til
døende går svært raskt. I slike tilfeller kan hjelpeplikten i det ene øyeblikket være tilstede og
medføre tvangstiltak, og i neste øyeblikk bortfalle der den samtykkekompetente pasienten
”plutselig” er døende og har mulighet til å avslå videre behandling. Anvendelsen av unntaket fra
hjelpeplikten i pasient- og brukerrettighetsloven § 4-9 er derfor krevende.
Pasientens selvbestemmelsesrett (pasientautonomi) dreier seg om retten til å velge mellom å
avstå fra, eller å ta imot, tilbudt behandling. For at et samtykke til behandling skal være gyldig,
må pasienten ha samtykkekompetanse og være tilstrekkelig informert, jf. pasient- og
brukerrettighetsloven §§ 4-1, 4-3 og § 3-2. Uten slikt samtykke mangler helsepersonell et rettslig
grunnlag for å behandle pasienten.
Utvalget har konkludert med at helsepersonelloven § 7 (øyeblikkelig hjelp-bestemmelsen) griper
inn i, og kan sette til side, samtykkebestemmelsene i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4,
med unntak av § 4-9, dersom den tolkes vidt. Med henvisning til blant annet Den europeiske
menneskerettighetskonvensjon (EMK) artikkel 8, kan imidlertid pasienter nekte enhver form for
behandling. Ved motstrid mellom nasjonale lovbestemmelser og EMKs bestemmelser skal
sistnevnte ha forrang, jf. menneskerettsloven § 3. Etter utredningsutvalgets oppfatning er det
behov for å tolke øyeblikkelig hjelp-bestemmelsen innskrenkende (begrenset til ”egentlige”
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øyeblikkelig hjelp-situasjoner) slik at den fanger opp situasjoner hvor pasienten blir vurdert av
helsepersonell som ikke samtykkekompetent, og hvor det ellers ikke er uttrykt et klart
forhåndsønske som bør respekteres for den nyoppståtte situasjonen.
Utvalget peker på at harmoni i lovverket tilsier at man ved anvendelse av helsepersonelloven § 7,
ikke kan se bort fra at pasienten er samtykkekompetent og nekter helsehjelp som i situasjonen er
påtrengende nødvendig, og mener at det bør sikres en reell (juridisk) rett til å bestemme over
egen kropp for alvorlig syke pasienter som har en sykdom de vil dø av, uavhengig av om de er
«døende». Utvalget konkluderer med at en innskrenkende tolkning av øyeblikkelig hjelpbestemmelsen i helsepersonelloven § 7 vil sikre uhelbredelig syke pasienter en rett til å møte
døden på sin egen måte.
Utredningen konkluderer således med behov for en tolkningsendring framfor en lovendring.
Utvalget går derfor inn for at man i grunn-, videre- og etterutdanning for leger, samt i utvalgte
spesialistutdanninger, tematiserer balansen mellom helsepersonells inngrepsplikt og pasientenes
selvbestemmelsesrett. Videre går utvalget inn for at avdelingsoverleger ved avdelinger med
palliative pasienter får særlig opplæring i lovverket og forståelsen av dette.
For å å tydeliggjøre helsepersonells og helse- og omsorgstjenestenes plikt til å legge vekt på
«barnets beste» som et grunnleggende hensyn ved alle avgjørelser som angår barn, anfører
utvalget at denne forpliktelsen bør fremgå̊ av både formålsbestemmelsen i pasient- og
brukerrettighetsloven og av helsepersonelloven § 7.
Rådet finner at det er gjort et grundig arbeid og velfunderte overlegninger når det gjelder
inngrepsplikt vs. pasientautonomi. Vurderingen av hva som er ”påtrengende behov for
helsehjelp” (som omfattes av øyeblikkelig-hjelp-plikten) henger nøye sammen med vurderingen
av om det foreligger en ”egentlig”- eller ”uegentlig”- øyeblikkelig hjelp-situasjon. Rådet synes at
denne konkretiseringen er viktig og anvendelig. Bestemmelsene er erfaringsmessig vanskelig å
anvende i praksis, og det er behov for en tydeliggjøring, og opplæring. Rådet for legeetikk mener
imidlertid at endringen bør fremgå direkte av lovbestemmelsen, slik at tolkningen ikke er prisgitt
de til enhver tid brukte læreverk, skiftende læringsinstanser og avdelingsoverleger.
Andre kommentarer til utredningen
Rådet vil spesielt gi honnør til arbeidet som er gjort for å analysere etiske aspekter ved arbeid
med pasienter i en palliativ situasjon i Kap.4 ”Verdigrunnlag”. Både pasientsentrert tilnærming,
hospicefilosofi, profesjonsetikk, ressursforvaltning/prioritering og behandlingsbegrensning er
omtalt. Videre gis det en bred omtale av samvalg (shared decision-making), rett til medvirkning,
kultursensitivitet og holdningsbevissthet, med vekt på etisk utfordringer.
Rådet vil berømme at utvalget med stor tydelighet har ønsket å vise de vanskelige avveiningene
mellom pasientens behandlingsønsker og helsepersonells innsikt i nytteløs
behandling/overbehandling. Slike avveininger aksentueres når pasienten er et barn, og kravet til
god kommunikasjon blir enda mer uttalt.
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Utvalgets vektlegging av selvbestemmelsesrett i form av forhåndssamtaler (advance directives)
gjenspeiles i et tiltaksforslag for utvikling av en nasjonal metodikk. Dette er et spennende grep,
sett med Rådets øyne. Også de øvrige forslagene til tiltak i Kap.4 er betimelige og gode.

3.2 Høring – policynotat om internering av barn uten lovlig opphold i
Trandum utlendingsinternat
Arbeidsgruppen til utredning av internering av barn uten lovlig opphold i Trandum
utlendingsinternat har utarbeidet et forslag til policynotat om rettighetene til barn uten lovlig
opphold, med særskilt vekt på internering. Forslaget har vært behandlet i Sentralstyret, som har
vedtatt å sende det på intern høring i Legeforeningens organisasjon
Rådet for legeetikk vedtok å uttale:
Rådet for legeetikk vil berømme Legeforeningen og arbeidsgruppen for et godt initiativ og et
tydelig policynotat. Rådet for legeetikk støtter innholdet i notatet.
Under Menneskerettigheter og medisinsk etikk, foreslår vi at Etiske regler for leger § 1 i kap. I
gjengis i sin helhet. Videre at det også inkluderes utdrag fra WMAs GENÈVE-ERKLÆRING, slik at
punktet lyder:
Menneskerettigheter og medisinsk etikk
Etiske regler for leger kap. I, § 1 pålegger leger å "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".
Etter WMAs Geneve-erklæring er leger forpliktet til å ikke tillate "at hensyn til alder, sykdom eller
funksjonshemming, religiøs tro, etnisk opprinnelse, kjønn, nasjonalitet, politisk tilhørighet, rase,
seksuell orientering, sosial posisjon eller noen andre forhold påvirker min plikt overfor min
pasient"
Legeforeningen mener derfor at utenlandske og norske barn må ha samme krav på helsehjelp.

3.3 Høring – retningslinjer for legeforeningens alkoholpolitikk
Legeforeningens nåværende alkoholpolitikk ble vedtatt i 2010. I forbindelse med vinterens
#MeToo-aksjon, og legenes opprop #Utentaushetsplikt, har det fremkommet forslag om at
Legeforeningen ikke lenger bør servere alkohol på egne arrangementer, og at hver enkelt må
kjøpe alkohol med egne private midler. Forslaget ble drøftet på sentralstyremøtet den 16.
februar 2018. Det ble vedtatt at flere alternative forslag til revidering av Legeforeningens
alkoholpolitikk skal sendes ut på bred høring i hele foreningen.
Rådet for legeetikk vedtok å uttale:
Rådet for legeetikk anerkjenner behovet for en gjennomtenkt og tydelig alkoholpolitikk. Vi mener
at dagens retningslinjer tilstrekkelig ivaretar hensynet til mengde og anledning, men vil fremheve
viktigheten av informasjon og praktisering av gjeldende politikk som foreslått også til
foreningsleddene/underforeningene.
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3.4 Høring - Faglige råd for klinisk rettsmedisinske og medisinske
undersøkelser i Statens Barnehus
Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om forslag til nasjonale faglige råd for
klinisk rettsmedisinske og medisinske undersøkelser i Statens Barnehus.
Rådet vedtok å uttale:
Anbefalingene knyttes til følgende temaer:
•

Gjennomførelsen av undersøkelsene og hvem som bør utføre dem

•

Samarbeidsavtaler mellom barnehus og avdelinger

•

Kvalitet på medisinsk tilbud

•

Innhenting av informasjon om barnet

•

Dokumentasjon i journal

Spesifikke kommentarer:
Anbefaling 1
Det anbefales at de medisinske undersøkelsene ved Statens barnehus gjennomføres som
sosialpediatriske undersøkelser
Rådet viser til Etiske regler for leger kapittel I § 2:
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.
I Barnehuset vil legen dels være sakkyndig, og dels ha en behandlerrolle. I felles retningslinjer for
Statens barnehus heter det:
Når det gjelder behandling skal barnehuset primært henvise til lokalt hjelpeapparat, men har i
særlige tilfeller mulighet til å gi behandling10 til de i målgruppen som har hjelpebehov, og som av
ulike årsaker ikke kan nyttiggjøre seg det ordinære hjelpetilbudet.
Anbefaling 2
Den sosialpediatriske undersøkelsen bør gjennomføres av barnelege med kompetanse i
fagområdet
Etiske regler Kap. IV § 5 sier: § 5
Erklæringens adressat, formål, legens forhold til angjeldende person og grunnlaget for legens
kunnskaper om personen skal fremgå klart av en legeerklæring.
Rådet mener at begrepet "barnelege" presiseres. Det bør stå spesialist i pediatri med
kompetanse i…
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Det legges opp til at også Spesialister under utdanning i sosialpediatri og LIS-leger kan delta.
Disse bør i tilfelle ha supervisjon.
Anbefaling 7
Faglige råd om gjennomføring av klinisk rettsmedisinsk undersøkelse ved Statens barnehus
Her er det betydelige utfordringer knyttet til dokumentasjon og journalføring. Dette er ikke godt
nok beskrevet og drøftet i høringsutkastet.
Dokumentasjonen kan inneholde tekst, bilder, film og lydopptak. Resultatet av den
sosialpediatriske undersøkelsen skal journalføres i sykehusjournalen. Det er ikke systemer for å
lagre lyd, bilder og video som del av journalen. Den sakkyndige uttalelsen er ikke en del av
pasientjournalen.
Det er utfordringer knyttet til om notatet skal skjermes for innsyn eller ikke. Er en slik
undersøkelse en relevant del av tidligere journal? I tilfelle i hvilke situasjoner? Dersom notatet
ikke skjermes for innsyn, vil pårørende kunne få innsyn gjennom minjounal.no. Det er ikke sikkert
det er til barnet beste. Kontakt med barnehuset vil fremkomme som kontakt med
spesialisthelsetjenesten i Kjernejournalen, og da vil foreldrene kunne kreve innsyn, ikke alltid til
barnets beste.
Anbefaling 9
Den sosialpediatriske undersøkelsen bør bestå av sykehistorie og klinisk undersøkelse, med
underlivsundersøkelse ved mistanke om seksuelle overgrep
I anbefalingen heter det: Ingen barn bør undersøkes med tvang, men begjært klinisk
rettsmedisinsk undersøkelse bør forsøkes gjennomført med avledningsprosedyrer.
Undersøkelse i narkose må overveies dersom barnet ikke klarer å samarbeide under
undersøkelsen, særlig viktig ved seksuelle overgrep. Ingen barn bør undersøkes med tvang, men
begjært klinisk rettsmedisinsk undersøkelse bør forsøkes gjennomført med
avledningsprosedyrer.
Undersøkelse i narkose må overveies dersom barnet ikke klarer å samarbeide under
undersøkelsen, særlig viktig ved seksuelle overgrep.
Rådet mener at det er viktig at bruk av tvang og narkose overveies grundig. En drøfting av
dilemmaene her savnes. Både undersøkelse under tvang og i narkose vil kunne oppfattes som et
nytt overgrep.
Under testing for seksuelt overført sykdom står det:
"Testing av overgriper kan noen ganger brukes veiledende videre oppfølging og testing." Det
hadde vært mer korrekt å videreføre benevnelsen "mistenkt overgriper"
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3.5 Høring – nasjonalt eldre- pasient og brukerombud
Legeforeningen har sendt på intern høring forslag fra regjerningen om å etablere et nasjonalt
eldre-, pasient- og brukerombud. Regjeringen skriver at de ønsker å løfte pasient- og
brukerrettighetsordningen, både når det gjelder innhold og omfang.
Rådet vedtok å uttale:
Rådet for legeetikk har behandlet høringen i Rådsmøte 5. desember 2018.12.09
Regjeringen skriver at de ønsker å løfte pasient- og brukerrettighetsordningen, både når det
gjelder innhold og omfang. Dette er en intensjon som Rådet for legeetikk støtter. Ombudets
funksjon er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven, kapittel 8.
Det foreslås at ombudene i fylkene skal bytte navn til Eldre-, pasient- og brukerombud.
Rådet for legeetikk mener det ikke er hensiktsmessig å skifte navn på ombudet. Ombudet er
hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven, og det er vanskelig å se at eldres rettigheter vil
styrkes av et slikt navneskifte.
Oslo kommune hadde til 2010 et sosial- og eldreombud som så ble slått sammen med pasient- og
brukerombudet. Det går fram av ombudets tittel. Til tross for dette navnet, er det likevel kun en
eldrerådgiver som arbeider mer systematisk med utfordringer eldre har i møte med helse- og
omsorgstjenestene i Oslo kommune.
Det nasjonale ombudet skal i tillegg være ombud for et fylke og lokaliseres sammen med
ombudet i dette fylket.
Rådet for legeetikk mener det viktigste er at ombudene har fokus på tjenester til eldre og
arbeider systematisk med dette på bakgrunn av utfordringer eldre kan ha i møte med helse- og
omsorgstjenesten.
Det foreslås videre å lovfeste at det nasjonale ombudet skal lede ombudskollegiet, bidra til
utvikling av felles arbeidsmetodikk, bistå de øvrige ombudene med systematisk
kompetanseutvikling og veiledning, gi råd i enkeltsaker, bidra til gode fellesløsninger, bidra til
felles forståelse av prinsipielle saker og følge med på hvordan ulike grupper av pasienter og
brukere prioriteres ved tildeling av helse- og omsorgstjenester.
Rådet for legeetikk mener at det er unødvendig å opprette et nasjonalt eldreombud for å få til de
mål som er nevnt ovenfor. Rådet mener at det i alle tilfelle vil være uheldig å tillegge ett ombud
en sik funksjon.
Ansvarsområdet for det nasjonale ombudet og de lokale ombudene skal fortsatt være avgrenset
til helse- og omsorgstjenester fra stat og kommune. Dette gjelder også for eldre pasienter og
brukere.
Rådet for legeetikk mener dette er en svakhet med pasient- og brukerlovgivningen generelt og
ombudsordningen spesielt. Mange benytter tjeneste som er helt private finansiert gjennom
helseforsikring eller privat. For noen er det vanskelig å forstå hva som er offentlig tjeneste og hva
som er privat tjeneste. Offentlig helseforvaltning og tilsyn har etter Rådets erfaring dårlig oversikt
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over private tjenesteytere, hvem de er og hva de gjør. Rådet vil derfor anbefale at også helt
private tjenester omfattes av ombudets arbeid.
Det foreslås også å utvide ombudenes ansvarsområde til å omfatte den fylkeskommunale
(offentlige) tannhelsetjenesten. Dette inkluderer både tannhelsetjenester utført av
fylkeskommunens egne ansatte og av private tannleger og tannpleiere etter avtale med
fylkeskommunen.
Rådet for legeetikk støtter dette.
I tillegg skriver departementet at Helsedirektoratet arbeider med å etablere en pilot på en
landsdekkende enhet med spesialkompetanse på samiske pasient- og brukerombudstjenester.
Dette er et initiativ Rådet for legeetikk støtter.

3.6 Høring – åpenhetsutvalget
Legeforeningen har bedt om innspill til Åpenhetsutvalgets arbeid. Utvalget er nedsatt av Helseog omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.
Utvalget skal utrede praktiske spørsmål knyttet til filming, fotografering og reportasjer fra blant
annet sykehus, sykehjem og andre deler av helse- og omsorgstjenesten.
Denne saken har ikke blitt sendt ut på noen formell høring fra utvalget, men Legeforeningen
initierer likevel høring ettersom saken anses å ha stor betydning for våre medlemmer og vi ser
det som nødvendig å gi innspill til utvalgets arbeid.
Rådet vedtok å uttale:
Vi forstår det som at HOD har nedsatt et utvalg som skal utrede praktiske spørsmål knyttet til
filming, fotografering og reportasjer fra sykehus, sykehjem og andre deler av helse- og
omsorgstjenesten, barnevernsinstitusjoner og omsorgssentre og andre deler av
barneverntjenesten, barnehager og skoler, omtalt som tjenesteytere.
Vi merker oss at åpenhetsutvalget er nedsatt med en fagkombinasjon der juristene har fått bred
representasjon (4 av de 12 medlemmene). Likeså representanter for barnevernet (3
medlemmer). Det er kun en lege representert i utvalget.
Vi vil på det grunnlag berømme Legeforeningen for å ta initiativ til å avgi en uttalelse, selv om
arbeidet ikke er formelt sendt på høring.
Vi forstår det slik at utvalget skal komme med en anbefaling om hvordan ¬tjenesteyterne kan og
bør håndtere filming, fotografering, reportasjer, blogger osv. på/fra sine områder. Utvalget skal
utarbeide forslag til en veileder som kan benyttes av institusjonene. Utvalget skal komme med
råd og veiledning innenfor gjeldende rett. Det faller altså utenfor utvalgets mandat å foreslå
lovendringer. Utvalget skal ikke ta stilling til medienes/journalisters eller andre privates
publisering av materialet; kun innsamlingen av dette.
Rådet for legeetikk har fokusert på hva bruk av bilder og lignede vil bety for helsepersonell og
pasienter.
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Pasient/bruker:
• Kan tilfredsstille et ønske om å ha dokumentasjon av en samtale/situasjon/hendelse på i
møtet med helsepersonell.
• Kan bidra til større opplevd likeverdighet mellom pasient og behandler og etterprøvbar
dokumentasjon.
•

Risiko for at lege/pasient-relasjonen settes i bakgrunnen fordi kamera står i fokus.

Helsepersonell:
På den ene siden kan helsepersonell oppleve det positivt at arbeidet som foregår synligjøres. En
økende åpenhet kan bidra til at pasienters rettigheter opprettholdes på best mulig måte. En vil
kunne oppleve at pasienter er mer forberedt på pasientbehandling/pasientforløp de skal
gjennom, og man kan oppnå en økt helsekunnskap i befolkningen.
Involveringen av helsepersonell i slik dokumentasjon kan også gi en viktig ytringskanal
vedrørende forhold ved virksomheten, ressursmangel o.l. Helsepersonell kan også tenkes å se
det som positivt at man får eksponert sin egen person, f.eks. i forbindelse med TV-reportasjer.
Her kan imidlertid helsepersonell potensielt havne i konflikt med etiske regler for leger, kapittel I
§ 7 som sier at "en lege må ikke utnytte en pasient hverken seksuelt, økonomisk, religiøst eller på
annen måte. En pasients samtykke fritar ikke legen for ansvar". Dette vil f.eks. kunne bryter som
en lege "presser" en sårbar pasient til å samtykke til et tv-opptak e.l., som egentlig primært er i
legens egen interesse.
På den annen side kan filming, lydopptak og fotografi i pasientbehandlingen virke forstyrrende
og dermed utgjøre en pasientsikkerhetsrisiko. Det kan i verste fall gjøre behandlingen dårligere.
Det kan også oppfattes som en trussel for det tillitsforhold som bør være mellom pasient og
behandler.
Vi vil i den forbindelse vise til Etiske regler for leger kap. I, § 1 som lyder:
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.
Det vil også kunne sette helsepersonellets taushetsplikt under press, og personvernet for både
helsepersonellet selv og pasienten i fare. Etter Etiske regler for leger kap. I, § 4 skal "En lege [skal]
bevare taushet og vise diskresjon overfor det hun/han får vite som lege. Den etiske plikt til
taushet og diskresjon kan være mer omfattende enn den lovgitte. Utlevering av informasjon må
ha bakgrunn i pasientens underforståtte eller uttrykte samtykke eller i lov.
Legen kan også komme i en konflikt mellom et ønske om å bidra til opplysning av offentligheten
om medisinske spørsmål, jf. Etiske regler for leger, kap. I, § 11, og kravet til å ivareta den enkelte
pasients integritet og interesser, jf. etiske regler for leger, kap. I § 2.
For både pasienter og helsepersonell gjelder det at emosjonelle reaksjoner som vanligvis skjer i
de lukkede rom kan eksponeres på en måte som oppleves ubehagelig/invaderende både i nåtid
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og ettertid. Ethvert opptak av barn vil være særlig utfordrende. Dette gjelder også hvor samtykke
har vært gitt av foresatte, men hvor barnet senere kan reagere hvis opptak gjøres tilgjengelig for
en tredje part. Det synes generelt vanskelig å kunne akseptere samtykke på vegne av barn, i langt
de fleste tilfeller der personlige helsespørsmål kan nå ut til en tredjeperson.
Særlig om samtykke
Bruk av opptak av film og bilde i kliniske situasjoner utfordrer praktiseringen av både
taushetsplikt og samtykke, for flere parter:
Pasienten:
Selv om en pasient har samtykket til opptak kan samtykket være situasjonsbetinget, og pasienten
selv kan ha dårlige forutsetninger for å se rekkevidden av en spredning av informasjon om egen
helse til tredjepart. I en slik situasjon vil det være ekstra krevende å delta som helsepersonell,
hvor man både har ansvar for å respektere pasientens autonomi, samtidig som man sitter på den
faglige kompetansen og oversikten over hva situasjonen kan innebære for pasienten. Fra legens
ståsted er det derfor ønskelig med restriktive regler for opptak etc., særlig der hvor det
helsemessige har en akutt karakter, eller det er emosjonelt ladet innhold som tas opp.
Uavhengig av rammen rundt selve opptaket vil det kunne være utfordrende å ha full kontroll
med hva opptaket kan brukes til, særlig hvis opptaket gjøres av tredje part.
Barn:
Ethvert opptak av barn vil være særlig utfordrende. Dette gjelder også hvor samtykke har vært
gitt av foresatte, men hvor barnet senere kan reagere hvis opptak gjøres tilgjengelig for en tredje
part. Det synes generelt vanskelig å kunne akseptere samtykke på vegne av barn, i langt de fleste
tilfeller der personlige helsespørsmål kan nå ut til en tredjeperson.
Helsepersonell:
Helsepersonell har, som pasienter, krav på personvern. Bilder eller opptak der helsepersonellet
er identifiserbart, bør ha som krav at samtykke til opptak er gitt av helsepersonellet på forhånd,
og på en slik måte at samtykket er dokumenterbart.
Med alle ulike former for media, inkludert de sosiale, vil personvernet kunne gå tapt skulle det
gis en rett til å gjøre opptak der den enkelte helseperson er identifiserbar, men ikke har gitt et
uttrykt samtykke til det. Helsepersonell bør derfor ha rett til å trekke seg ut av situasjonen, hvis
det gjøres opptak uten at man har samtykket til det. En slik rett kan imidlertid komme i konflikt
med plikten til å yte helsehjelp.
Dette kan være særlig utfordrende i akutte situasjoner der det kan være vanskelig å løse
pasientens helsebehov på andre måter, se etiske regler for leger kap. I, § 6 som sier at "Når en
pasient trenger raskt og nødvendig legehjelp, skal denne ytes så snart som mulig".
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Forringet helsehjelp/egnet til å påvirke valg
Dette kompliseres ytterligere av at tilstedeværelse av opptak og andre forstyrrende faktorer i
verste fall kan føre til forringet helsehjelp til pasienten, slik at legen i praksis kan ivareta
pasientens helse aller best gjennom å gå imot pasientens samtykke til opptak av foto og film
mens behandlingen pågår.
Bevisstheten om at pasientbehandlingen dokumenteres og potensielt kan framvises for andre,
kan påvirke legens valg. En mulighet er at legen kan føle seg presset til å gi ekstra omfattende
eller avansert behandling, av frykt for å møte kritikk fra andre som ser opptaket utenfra og i
ettertid. På denne måten kan føringen i Etiske regler for legers kapittel 1, § 12, komme under
press: En lege skal i sin virksomhet ta tilbørlig hensyn til samfunnets økonomi. Unødige eller
overflødig kostbare metoder må ikke anvendes. En annen regel som aktualiseres er kapittel II § 6
som sier at "Henvisning og tilbakevising av pasienter mellom kolleger må bygge på medisinsk
faglige kriterier og pasientens behov for et kontinuerlig helsetilbud" Det kan, som nevnt over,
tenkes at legen føler seg presset til å henvise pasienten til annen instans påvirket av bevisstheten
om at legens valg f.eks. filmes og dokumenteres for tredjepart.
Ansvar for det som publiseres
Etiske regler for leger, kapittel 1 § 11, sier: En lege bør etter sine forutsetninger medvirke til at
allmenheten 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.
At legen har ansvar også for å "sikre seg adgang til å kontrollere hvordan uttalelsen blir
offentliggjort" vektlegges tungt i saker der leger har uttalt seg til offentligheten på kritikkverdig
vis.
En økt bruk av dokumentasjon med foto og bildeopptak i klinisk behandling vil også føre til en
økning i situasjoner der leger har ytret seg, og hvor legens ytring vil kunne brukes av redaksjoner
og andre tredjeparter, klippet og redigert etter hensyn legen ikke er herre over. Det vil kunne
oppstå vanskelige situasjoner der leger opplever seg «brukt» til å fremme vinklinger og
synspunkter de ikke kan stå inne for, og heller ikke har blitt forespurt om.
Andre konsekvenser
Etiske regler for leger kap I § 3 omhandler pasienters rett til innsyn i eget journalmateriale.
Opptak av lyd, foto, film og annen dokumentasjon fra behandlingssettingen vil utgjøre et tillegg
til, evt. korrektiv til, ordinær journaldokumentasjon. Det vil måtte avklares i hvilken grad
innsynsretten også omfatter denne typen «journaldokumentasjon», herunder kravene til lagring
og sporbarhet.
Avhengig av settingen er det også mulig at økt bruk av foto og filmopptak i kliniske settinger,
særlig dersom dette publiseres i mediene, kan få en karakter av markedsføring av helsetjenester.
I så fall vil etiske regler for legers kapittel III komme til anvendelse.
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Spesielt utfordrende kan det bli å overholde kapittel III, § 1, der det bl.a. heter at
«Markedsføring eller annen informasjon skal ikke omtale mulige eller forventede resultater av
definerte tjenester, eller tjenestenes kvalitet. Det skal ikke benyttes formuleringer som kan gi
publikum inntrykk av at man ved å unnlate å benytte de annonserte tjenester kan sette egen
eller andres somatiske, psykiske eller sosiale helse i fare.»
I kliniske situasjoner, med direkte samspill mellom den enkelte lege og den enkelte pasient, vil
det være nettopp denne typen informasjon som framkommer: Informasjon om forventet resultat
av tjenesten, risikoen knyttet til å avslå tilbudet, etc. Poenget her er at informasjonen som gis i
lege-pasientforholdet er myntet på den enkelte, konkrete pasienten, og ikke med nødvendighet
egner seg som informasjon til andre pasienter eller samfunnet for øvrig.
Utover disse kommentarer stiller Rådet for legeetikk seg bak de forslag til vurderinger som må
gjøres, slik det kommer fram i det høringsnotatet som er utsendt fra legeforeningen til oss i
saken.

4. Avgjørelser i Rådet for legeetikk etter Etiske regler for
leger
Kap. I

Alminnelige bestemmelser

1.1 Generelle problemstillinger i legeetikk
1.1.1 Klage på lege for å unnlate å gi informasjon til pasienter
Klagen retter seg mot legens uttalelser i media, og mer prinsipielt at han «unnlater å informere
pasienter om behandling som er dokumentert å kunne forlenge pasientens liv». Rådet for legeetikk
vedtok i møte 30.8.2017 å ta saken til behandling etter Etiske regler for leger kap. I, §§ 2 og 3.
Saken er denne:
Klagen retter seg mot at innklaget onkolog har uttalt bl.a. at «det er uavklart juridisk om leger har
plikt til å oppgi om det finnes privat behandling som det offentlige ikke kan tilby (…) Jeg ser an
pasientene. Du må ta med i beregningen om pasienten har råd til å kjøpe behandling privat. Det er
vanskelig hvis en pasient må selge hus, hytte og bil. Har de ikke åpenbart økonomi til noe slikt,
informerer jeg ikke om slike muligheter».
Klager mener dette innebærer at innklaget lege i en del tilfeller med overlegg unnlater å informere
pasienter om behandling som er dokumentert å forlenge pasientens liv, og at dette trolig har bidratt
til å forkorte flere pasienters liv, samt at uttalelsene i media er egnet til å svekke pasienters tillit til
legestanden og norsk helsevesen.
Innklaget lege uttaler at bakgrunnen er at «man de siste år har fått nye kreftlegemidler som kan gi
betydelig bedre effekt på overlevelsen enn standard behandling ved alvorlig kreftsykdom». Videre at
kost-nytte vurderingen som foretas i Beslutningsforum basert på analyser i Statens Legemiddelverk
ofte kan ta lang tid, opp mot 1 – 2 år, som gir grobunn for et to-delt helsevesen, hvor bemidlede
pasienter kan få tilgang til ny behandling ved å kjøpe seg denne ved private sykehus. Han mener at
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«Dette tidsvinduet gir kreftleger en etisk utfordring i forhold til informasjon om opplysningsplikt eller
ikke vedrørende nye kreftmidler». Han opplyser at Norsk Onkologisk forening har tatt opp dilemmaet
flere ganger uten å ha fått noen avklaring, og at «onkologer ønsker en avklaring på plikt til
informasjon eller ikke», og ønsker velkommen en avklaring på om hans praksis er i strid med Etiske
regler for leger §§ 2 og 3.
Rådet vedtok å uttale:
Saken belyser et juridisk uavklart spørsmål om legers opplysnings - og informasjonsplikt om
behandlingsformer/metoder som er godkjent for bruk i Norge, men av ulike grunner ikke tilbys
innenfor det offentlige helsevesenet. Dette ligger utenfor Rådets mandat å ta stilling til, jf. Reglement
for Rådet for legeetikk § 2 annet ledd.
Etter Etiske regler for leger § 3 har pasienten «rett til informasjon om egen helsetilstand og
behandling (…)Pasienten skal informeres i den utstrekning pasienten ønsker det». Kapittel III
regulerer informasjon om legetjenester og presiserer blant annet at «Opplysningene må reflektere
medisinsk allment aksepterte og/eller vitenskapelige dokumenterte indikasjonsstillinger og/eller
metoder», jf. § 1 annet ledd.
I Etiske regler for leger kap. I, § 12 står det at «En lege skal i sin virksomhet ta tilbørlig hensyn til
samfunnets økonomi. Unødige eller overflødig kostbare metoder må ikke anvendes (…) En lege må
ikke på noen måte søke å skaffe enkeltpasienter eller grupper uberettiget økonomisk,
prioriteringsmessig eller annen fordel. Ved mangel på ressurser innen sitt ansvarsområde bør legen
melde fra»
Rådet for legeetikk anerkjenner og forstår innklaget leges skepsis til å informere pasienter om
behandlingsmetoder som ikke er tilgjengelig innenfor det offentlige helsevesenet, og ønsket om å ta
hensyn til pasientens økonomiske situasjon.
Rådet for legeetikk vil imidlertid fremheve prinsippet om likebehandling, som bl.a. kommer til uttrykk
i Word Medical Associations Genève-erklæring, hvor det står at «som medlem av legestanden« (…)
vil jeg ikke «tillate at hensyn til alder, sykdom eller funksjonshemming, religiøs tro, etnisk
opprinnelse, kjønn, nasjonalitet, politisk tilhørighet, rase, seksuell orientering, sosial posisjon eller
noen andre forhold påvirker min plikt overfor min pasient». [vår oversettelse]
Rådet for legeetikk mener at leger ikke kan unnlate å gi informasjon til pasienter av hensyn til deres
økonomi, men skal tilstrebe å behandle pasienter likt og gi informasjon om pasientens helsetilstand
og behandling i den utstrekning pasienten ønsker det.
Ut fra det som er presentert for Rådet for legeetikk i denne saken, mener vi at innklaget leges praksis
ikke er i samsvar med dette, og vil oppfordre ham til å behandle og informere pasienter ut fra
prinsippet om likebehandling.

1.1.2 Etisk vurdering av cDCD
I brev av 11.12.2017 ble Rådet anmodet om å foreta en etisk vurdering av metode for
organdonasjon.
Rådet for legeetikk vurderte saken i møte 7.2.2018.
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Saken er denne:
Rådet har i brev av 11.12.2017 blitt anmodet om å foreta en «etisk vurdering av cDCD: Controlled
Donation after Circulatory Death». I henvendelsen vises det til et initiativ fra Oslo
Universitetssykehus (OUS) om «endring i metoden for organdonasjon ved at det innføres en
alternativ vei til at en potensiell organdonor kan være aktuell som donor».
Vedlagt henvendelsen fulgte «Forslag om nasjonal metodevurdering» fra OUS, med tittel
«Organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon hos pasienter som dør av hjerte- og
respirasjonsstans når livsforlengende behandling avsluttes«, hvor det beskrives at de ønsker «å
gjeninnføre bruk av global sirkulasjonsstans som dødskriterium ved organdonasjon, og bruke regional
normoterm perfusjon (RNP) som organbeskyttende tiltak».
Det fremgår at intensivmiljøet på ** har vært skeptiske «så vel til metode som den prosessen det
legges opp til», og de peker på at det ikke har vært noen nasjonal vurdering av denne metoden fra en
etisk side. De har diskutert metoden i egen klinisk etiske komite, som også er skeptiske til metoden
og den prosessen det legges opp til. De ber på denne bakgrunn om at Rådet for legeetikk tar
problemstillingen opp til diskusjon, «da vi fortsatt ikke ser at initiativtagerne vil gjøre det».
Vedlagt fulgte også uttalelse fra en Klinisk Etisk komite, og kronikk i Aftenposten 20.6.2017: Morten
Horn og Aslak Syse: «Når er en organdonor død».
Rådet vedtok å uttale:
Spørsmålet om hvorvidt metoden «controlled Donation after Circulatory Death» (cDCD) bør innføres
i Norge eller ikke, reiser en rekke medisinske, juridiske og etiske spørsmål.
Rådet vil peke på at det er av stor betydning at befolkningen har tillit til helsetjenesten, og at det for
saker som omhandler liv og død-spørsmål er særlig viktig å sikre gode, åpne og inkluderende
beslutningsprosesser. Innføring av nye metoder i helsetjenesten krever særskilt aktsomhet, jf. Etiske
regler for leger kapittel I, § 9.
Etter at aktuelle henvendelse ble sendt Rådet, ble det i Bestillerforum 18.12.2017, besluttet at cDCDmetoden skal gjennom en bred, nasjonalt forankret metodevurdering i regi av Folkehelseinstituttet.
Rådet for legeetikk vil derfor foreløpig uttale at vi støtter dette vedtaket, og legger til grunn at
Legeforeningen vil være høringsinstans når metodevurderingen er klar, slik at Rådet vil uttale seg i
den forbindelse.

1.1.3 Etisk vurdering av å forholde seg til feilbehandlede pasienter
Spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering har i brev av 10.12.2017 bedt om en «avklaring på
legeetikken om vi velger å unnlate å hjelpe pasienter som søker hjelp hos oss når de er feilbehandlet
før de kontakter oss».
Rådet vedtok å uttale:
Rådet for legeetikk vil anerkjenne utfordringene legene beskriver. De reiser en viktig problemstilling,
som de også bør ta opp med sin fagmedisinske forening.
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Rådet mener at en lege må vurdere behandling ut fra den enkelte pasients behov. Legen kan ikke
avvise en pasient som søker hjelp eller har blitt henvist på grunn av at pasienten først har
oppsøkt/blitt behandlet av andre.
Rådet vil vise til Etiske regler for leger kap. I § 6 annet ledd som sier at «En lege kan avstå fra å ta en
pasient under behandling, såfremt denne har rimelig anledning til å få hjelp av en annen lege».
I «rimelig anledning til å få hjelp av en annen lege», ligger det blant annet at det tilbys tilsvarende
god hjelp uten at det er til ulempe eller unødig forsinkelse for pasienten. Bestemmelsen må også
sees i sammenheng med kap. 1, § 1 som sier at «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». Videre at «Legen skal ivareta den enkelte pasients
interesse og integritet», jf. § 2
Etter Rådets vurdering vil «å unnlate å hjelpe pasienter som søker hjelp hos oss når de er
feilbehandlet før de kontakter oss» være i strid med Etiske regler for leger kap. I, §§ 1 og 2 og 6.

1.1.4 Etisk vurdering av "estetisk medisin"
Norsk forening for allmennmedisin (NFA)t har bedt Rådet for legeetikk vurdere bl.a. om utøvelse av
"estetisk medisin" eller "estetisk kirurgi" er forenlig med legegjerningen og etisk akseptabel praksis.
Leder og sekretær hadde møte med leder av NFA i anledning henvendelsen 20.6.2018, og Rådet
drøftet henvendelsen i møte 29.8.2018. Rådet vedtok å utsette behandling av saken til Rådet er
fulltallig.
Saken er denne:
Norsk forening for allmennmedisin (NFA) har i brev av 12.6.2018 rettet en "prinsipiell klage på
virksomheter der leger utøver "estetisk medisin". De skriver at det over tid har utviklet seg en
virksomhet som omtales som "estetisk medisin" eller "estetisk kirurgi" som omfatter bl.a. injeksjoner
av botox og såkalte fillers, samt ulike kirurgiske inngrep. De mener virksomheten skiller seg fra
annen legevirksomhet ved at hensikten ikke er å behandle eller forebygge sykdom, men "forbedre"
en frisk kropp. De ber bl.a. om at Rådet for legeetikk vurderer om dette er etisk akseptabel praksis,
om det kan kalles legevirksomhet og om den er forenelig med Etiske regler for leger kap. III om
markedsføring.
Rådet for legeetikk vedtok å uttale:
Rådet for legeetikk takker for henvendelsen fra Norsk forening for allmennmedisin (NFA). Rådet er,
som NFA, opptatt av de faglige, samfunnsmessige og etiske utfordringene knyttet til "estetisk
medisin", og ønsker en debatt om dette velkommen.
Rådet mottar jevnlig henvendelser om og klager på leger som tilbyr rent estetiske tjenester, både
knyttet til markedsføring av tjenestene, utviklingen av tilbudet og spørsmål om det rent prinsipielle
ved at leger benytter sin kompetanse til å "forskjønne friske" fremfor å "helbrede syke".
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De overordnede prinsipielle spørsmålene som stilles har vært drøftet i ulike fora siden "kosmetisk
medisinsk behandling" ble et økende fenomen i begynnelsen av 1980 – tallet1 , og er like aktuelle i
dag.
På bakgrunn av økning i antall henvendelser arrangerte Rådet seminar i 2016 med tittel "Etikken i
estetikken, legers bidrag i jakten på det gode, det skjønne og det sanne", hvor estetisk kirurgi og
legens rolle ble belyst og drøftet med utgangspunkt i psykologiske, sosiologiske og legeetiske
perspektiver.
"Estetisk medisin"
Estetisk eller kosmetisk kirurgi, er et kirurgisk inngrep som utføres på kosmetisk grunnlag uten
medisinsk indikasjon, som f.eks. fettsuging, brystforstørrelse, neseoperasjoner, ansiktsløft o.l. Det
skiller seg fra rekonstruktiv plastikkirurgi som har til hensikt å gjenopprette funksjon og utseende
etter medfødte misdannelser, sykdommer, fjerning av kreft eller skader. I Norge gjøres rekonstruktiv
plastikkirurgi i hovedsak på offentlige sykehus, mens kosmetisk kirurgi utføres på private klinikker.
Rekonstruktiv plastikkirurgi blir normalt dekket av staten og gir rett til sykemelding. Norsk
plastikkirurgisk forening har utarbeidet retningslinjer for når inngrep kan gjøres i offentlig regi.
2
Kosmetisk kirurgi (estetisk kirurgi) betales av pasienten selv og gir ikke rett til sykemelding i Norge.3
Det føres lite statistikk i Norge, men tall fra USA viser at det har vært en markant økning i antall
kosmetiske inngrep over de siste 10-20 årene. Samtidig har antall ikke-kirurgiske behandlinger økt
betydelig mer i samme periode.
"Estetisk medisin" er et samlebegrep for kirurgisk og ikke-kirurgisk behandling, hvor det avgjørende
hensynet for å utføre inngrepet er av estetisk karakter og ikke av medisinsk karakter.
Det skiller seg, som NFA påpeker, fra tradisjonell legevirksomhet " ved at hensikten ikke er å
behandle eller forebygge sykdom, men i en eller annen forstand å forbedre en frisk kropp". Dette
gjør etter Rådets mening at det må stilles strengere krav til virksomheten, særlig hva gjelder
vurdering, informasjon og samtykke.
Rådet vil i denne sammenheng vise til rapport utarbeidet av Nuffield Council on Bioethics om
Cosmetic procedures: ethical issues4, som belyser og drøfter både medisinske og etiske sider ved et
utfordrende felt.

1

https://www.dagbladet.no/kultur/kosmetisk-medisin---helse-eller-marked/65485598

Kosmetisk medisin på randen
Hvor alvorlig er kompetanseflukten fra det offentlige helsevesen innen plastikkirurgi?
2

http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-plastikkirurgisk-forening/Retningslinjer/Plastikkirurgiskretningslinjer---forslag/
3

https://nhi.no/sykdommer/kirurgi/plastisk-kirurgi/kosmetisk-kirurgi/

4

http://nuffieldbioethics.org/wp-content/uploads/Cosmetic-procedures-full-report.pdf
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Rådet for legeetikk begrenser seg i denne omgang til å forsøke å besvare spørsmålene som stilles fra
NFA. De retter seg mot "denne typen virksomhet", som Rådet legger til grunn at viser til
"estetisk/kosmetisk medisin" i samsvar med overnevnte definisjon.
Er virksomheter der leger utøver "estetisk medisin" "etisk akseptabel praksis"
NFA spør Rådet for legeetikk om "denne type virksomhet skal regnes som etisk akseptabel praksis".
Rådet for legeetikk mener at det ikke kan gis et generelt svar på dette. "Estetisk medisin" er et vidt
begrep, hvor det ikke kan trekkes en klar og generell grense mellom akseptabel og uakseptabel
praksis. 5 Det er utvilsomt en rekke virksomheter som ikke driver det Rådet vil vurdere som "etisk
akseptabel praksis", men hvorvidt en virksomhet er "etisk akseptabel" må vurderes konkret.
Sentrale faktorer vil etter Rådets vurdering være markedsføring og informasjon om tjenesten
generelt og til den konkrete pasient, hvilke vurderinger som gjøres, hvem tjenesten tilbys til, hvilken
kontekst tjenesten ytes innenfor og faglig integritet.
Rådet for legeetikk vil i den sammenheng oppfordre relevante fagmiljøer til å utarbeide retningslinjer
som oppstiller tydelige krav til virksomheten.
Rådet viser i denne sammenheng særlig til Etiske regler for leger kap. I, §§ 2, 3, 7, 8, 9, 10 og 12 og
kap. III om markedsføring og annen informasjon om legetjenester. Rådet vil også vise til rapport
utarbeidet av Nuffield Council on Bioethics om Cosmetic procedures: ethical issues6, Etiske
retningslinjer for Norsk forening for estetisk plastikkirurgi7 samt Faglige anbefalinger for utøvelse av
intimkirurgi i Norge utarbeidet av Norsk forening for estetisk plastikkirurgi og Norsk gynekologisk
forening8.
Rådets mindretall (1 medlem) mener og ønsker protokollført at sentrale faktorer i en slik vurdering
vil være:
•

Bærer markedsføringen og informasjon om tjenesten preg av å propagandere for "estetisk
medisin"?

•

Er tiltaket er en invasiv prosedyre for å forbedre utseende på en kropp som i utgangspunktet
er frisk, og der det utseendemessige "problemet" ligger innenfor hva en må regne som
normalvariasjon og de normale aldringsprosesser?

•

Tilbyr legen i møtet med pasienten kun fysisk endring av utseende, ikke andre
behandlingsalternativer som kunne hjulpet pasienten til å leve godt med sitt utseende?

5

http://nuffieldbioethics.org/wp-content/uploads/Cosmetic-procedures-full-report.pdf , særlig punkt 1.20 –
1.23)
6
http://nuffieldbioethics.org/wp-content/uploads/Cosmetic-procedures-full-report.pdf
7
8

http://www.nfep.no/for-pasient/generell-informasjon/etiske-retningslinjer/
http://www.nfep.no/for-pasient/generell-informasjon/intimkirurgi/
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•

Bygger indikasjonsstilling for tiltaket og valg av tiltak på legevitenskapelig forskning mht
naturlig forløp av tilstanden, effekt og kost-nytte analyser av ulike behandlingsalternativer
samt langtidsoppfølging av behandlede?

Mindretallet mener ikke at estetisk medisinsk virksomhet nødvendigvis er etisk uakseptabel bare
fordi den har enkelte av disse kjennetegnene. Dette er derimot faktorer som kan danne grunnlag for
vurderingen av saker som bringes inn for Rådet for legeetikk. Framfor alt er dette områder hvor det
ligger et potensiale for forbedring av tjenesten estetisk medisin, og rammevilkårene for at tjenesten
skal kunne tilbys på etisk akseptabelt vis.
Skal slik virksomhet kunne kalles "legevirksomhet"?
Overordnet er det en interessant problemstilling hvorvidt estetisk medisin faktisk faller innunder
legers hovedoppgave slik den er fremstilt i Etiske regler for leger kap I, § 1: ”(…)Legen skal helbrede,
lindre og trøste. Legen skal hjelpe syke til å gjenvinne sin helse og friske til å bevare den”.
Rådet for legeetikk mener imidlertid at all virksomhet som ytes av leger skal være i samsvar med
"Etiske regler for leger". Rettslig sett har de status som "profesjonsetiske retningslinjer", og gjelder
således generelt for alle leger. De kan imidlertid kun anses som bindende for medlemmer av Den
norske legeforening, jf. Reglement for Rådet for legeetikk § 1.
Er slik virksomhet forenlig med bestemmelser om markedsføring av legetjenester i Etiske regler for
leger?
Det må vurderes konkret om markedsføring og annen informasjon om tjenesten er i samsvar med
Etiske regler for leger kap. III.
Rådet for legeetikk får stadig flere klager på ulike former for markedsføring. Klagene behandles etter
Reglement for Rådet for legeetikk, og ender ofte med kritikk for brudd på reglene om markedsføring.
Flere aktører har i sine uttalelser påpekt at det er "for tilfeldig" hvilke brudd Rådet får kjennskap til,
slik at det rammer aktørene skjevt og at det er utfordrende å drive markedsføring på et privat
marked i samsvar med Etiske regler for leger.
Private helsetjenester er et voksende marked, hvor konkurranse og inntjening preger og skaper et
behov for å markedsføre tjenestene på en helt annen måte enn helsetjenester tradisjonelt har vært
markedsført.
Rådet for legeetikk mener likevel at det er stadig viktigere at leger markedsfører sine tjenester på en
nøktern måte og i overensstemmelse med Etiske regler for leger. Det er viktig for legitimiteten og
tilliten til legestanden og i et prioriterings – og samfunnsøkonomisk perspektiv. Hovedpoenget med
de strenge reglene er tydelig å signalisere at leger ikke skal bidra til å skape unødig helseangst og
urealistiske forventninger til hva legetjenesten kan bidra med.
I denne sammenheng vil vi særlig vise til Etiske regler for leger kap. III, § 1 som lyder: [vår utheving]
Markedsføring og annen informasjon om legetjenester kan bare inneholde opplysninger om:
•

virksomhetens lokalisering, åpningstid og administrasjon
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•

praksistype, spesialitet (kfr. § 2 nedenfor) og tittel (kfr. § 3 nedenfor)

•

diagnostiske og terapeutiske metoder

•

priser

Opplysningene må reflektere medisinsk allment aksepterte og/eller vitenskapelig dokumenterte
indikasjonsstillinger og/eller metoder. Opplysningene må ikke inneholde noe som er uriktig eller
villedende overfor publikum. Markedsføring som kan skape angst, fordommer eller urealistiske
forventninger til helsetjenesten, må ikke forekomme.
Markedsføring eller annen informasjon skal ikke omtale mulige eller forventede resultater av
definerte tjenester, eller tjenestenes kvalitet. Det skal ikke benyttes formuleringer som kan gi
publikum inntrykk av at man ved å unnlate å benytte de annonserte tjenester kan sette egen eller
andres somatiske, psykiske eller sosiale helse i fare.
Markedsføring og informasjon om legevirksomhet må være i overensstemmelse med de intensjoner
som fremgår av foranstående.
Det har vært etterlyst større åpenhet og mer informasjon om Rådets praksis på dette området, og
Rådet tok i 2017 initiativ til å endre Reglementet for Rådet for legeetikk. Forslagene ble vedtatt av
Landsstyret i 2018, og i denne sammenheng vil vi særlig fremheve at brudd på kap. III om
markedsføring, etter endringen som hovedregel ikke vil unntas offentlighet, med unntak av
personsensitive og taushetsbelagte opplysninger.
Rådet har blitt stadig mer opptatt av at helsetjenester skal markedsføres på en nøktern måte og i
overensstemmelse med Etiske regler for leger og vil ha særlig fokus på dette også fremover.
Estetisk medisin som "ekstratjenester" i det offentlige helsevesenet
Rådet for legeetikk har behandlet flere klager på det som hevdes å være "sammenblanding" mellom
privat praksis og en offentlig finansiert helsetjeneste. Dette er det klare juridiske føringer for, og det
er ikke anledning til å tilby private tjenester samtidig som du arbeider for det offentlige, som f.eks.
fastlege.
Det sentrale er at virksomhetene organiseres slik at det blir tydelig for pasientene hvilken del av
virksomheten som er en del av det offentlige systemet, og hvilken som ikke er det. Om det foreligger
en sammenblanding vurderes etter en totalvurdering på bakgrunn av en rekke momenter, som navn
på virksomheten, lokalisering, åpningstid, skilting, om det er separate
støttetjenester/hjelpepersonell.
For eksempel bør det være atskilte virksomheter, regnskap, åpningstid og lokaler/egne fasiliteter
som tydelig skiller praksisene. Egen inngangsdør er et av flere tiltak som bør vurderes hvor praksisen
drives i samme bygg. Kravet om atskilte virksomheter innebærer at man må unngå tilfeller der legen
jobber innenfor og utenfor refusjonssystemet (behandler selvbetalende pasienter innimellom
henviste pasienter) i egne lokaler og i samme åpningstid. Det er ikke akseptabelt at offentlige
tjenesteytere henviser til egen privat praksis.
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Er det rimelig at Legeforeningen stiller seg bak denne virksomheten? Skal legeforeningen f.eks. gi
juridisk bistand dersom disse legene skader mennesker i sin virksomhet.
Hvem som kan søke om medlemskap i Legeforeningen er regulert i Legeforeningens lover kapittel 2,
hvor § 2-1 (1) lyder: Norsk statsborger som har medisinsk embetseksamen eller studerer medisin, og
andre som har medisinsk embetseksamen eller er medisinstudent som bor, arbeider eller studerer
medisin i Norge, kan bli medlem av Den norske legeforening. Utenlandsk statsborger med særlig
tilknytning til Norge som studerer medisin i utlandet, kan opptas som medlem etter særskilt vurdering
av sentralstyret.
Ønske om endringer i loven må rettes til Sentralstyret, og vedtas at Landsstyret.
Rådet for legeetikk kan etter reglementet § 12 sende en sak til sentralstyre med anbefaling om
eksklusjon fra Den norske legeforening ved "særlig grove eller gjentatte brudd på Etiske regler for
leger". Dette må imidlertid vurderes konkret.
Tilsvarende vil juridisk avdeling måtte vurdere og innrette sin bistand konkret i hver enkelt sak.

1.1.5 Vurdering av privat praksis kombinert med fastlegevirksomhet
Fastleger har i brev av 3.11.2018 bedt om en vurdering og uttalelse, samt "godkjenning av lokale
retningslinjer" for deres tilbud om treningsklinikk i kombinasjonen med fastlegevirksomhet.
Bakgrunnen er et oppslag i media hvor to pasienter har opplyst at de har følt seg "pushet" av
fastlegen til å trene på treningssenteret tilknyttet legesenteret og Rådets leder har uttalt at det på
generelt grunnlag høres problematisk ut.
Rådet for legeetikk vedtok å uttale:
Rådet for legeetikk kan ikke godkjenne virksomheten eller de lokale retningslinjene legene har
utarbeidet, da det i stor grad avhenger av hvordan dette praktiseres. I tillegg vil det bero på en
juridisk vurdering, som Rådet for legeetikk etter Reglementet § 2 fjerde ledd ikke har mandat til å ta
stilling til.
Rådet for legeetikk mener at legene har valgt en noe krevende kombinasjon av virksomheter, som
stiller krav til rolleforståelse, tydelighet og ryddighet i praktiseringen. Det vil være sentralt at legene
ikke opptrer på en måte som er egnet til å svekke tilliten til den offentlige helsetjenesten generelt, og
deres virksomhet konkret. Herunder at det praktiseres et synlig og tydelig skille mellom offentlig og
privat virksomhet, at fastlegene ikke "henviser" eller oppfordrer til bruk av et privat tilbud basert på
egen økonomisk vinning, og at pasientene ikke opplever seg presset eller på annen måte oppfordret
til å bli medlem i et treningssenter fastlegene har eierinteresser i.
Rådet for legeetikk vil særlig vise til Etiske regler for leger kap. I, §§ 7 og 8, kap. II, § 8 og kap. III.

1.2 Pasienters klager på leger
1.2.1 Klage på lege – kommunikasjon
I klage av 3.1.2018 ble en lege innklaget for sin kommunikasjon. Klagen ble vurdert av Rådet for
legeetikk i møte den 7.2.2018. Rådet vedtok å ta saken til behandling etter Etiske regler for leger kap.
I, §§ 1 og 2.
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Klager oversendte 5.3.2018 kopi av brev fra Fylkesmannen, legens uttalelse og hennes kommentar til
uttalelsen. Samme dag mottok vi uttalelse fra innklaget lege. Klager kommenterte denne i brev av
13.3.2018.
Den 5.4.2018 oversendte innklaget lege avslutning av tilsynssak til orientering, og 10.4.2018
avsluttende kommentarer til saken.
Saken er denne:
Klagen retter seg mot dårlig kommunikasjon, herunder "ingen spørsmål, ingen svar, ingen
øyekontakt, ikke tatt notater, ikke informert om noe" (…) Meget usympatisk, man får ingen tillit til
ham, og på godt norsk er han direkte stygg i munnen"
Legen forklarer at han så det som nødvendig å rette fokus mot pasienten og pasientens situasjon, og
at kanskje var litt for streng i tonen. Han uttaler bl.a. at "Måten jeg avbrøt henne på var kanskje i
overkant noe krass og det er det jeg evt. kan beklage, men ikke at jeg ikke har klart å ivareta
pasientens behov/integritet".
Rådet vedtok å uttale:
Rådet for legeetikk vil vise til og slutte oss til vurderingen fra Fylkesmannen som lyder:
"Når det gjelder din opptreden er det ulik beskrivelse fra deg og klager, det vil si ord mot ord. Det er
vanskelig for Fylkesmannen å ta stilling til hvordan konsultasjonen forløp, hvordan det ble sagt og
hvordan dette ble oppfattet av partene. Generelt kan det sies at det påhviler helsepersonell et
ansvar for å skape god dialog mellom behandler og pasient/pårørende. Fylkesmannen har imidlertid
merket seg at du beklaget at pårørende opplevde møtet som ubehagelig".
Rådet for legeetikk finner ikke at legen har brutt Etiske regler for leger. Vi vil også bemerke at vi
mener denne saken kunne og burde vært løst med dialog mellom klager og innklaget lege.

1.2.2 Klage på sakkyndig lege
Klage datert 23.7.218 retter seg mot en leges oppførsel i forbindelse med et sakkyndig oppdrag, hvor
klager mener innklaget har brutt Etiske regler for leger kap. III § 4 og kap. IV § 4, for bl.a. å ha gitt
uttrykk for å være barnelege og benytte tittelen pediater før han var ferdig spesialist, og uttalt seg
innen nyfødtmedisin uten tilstrekkelig kompetanse og innen genetikk uten utdannelse eller erfaring
innen faget eller feltet. Videre at han har fordreid og unnlatt å informere om fakta.
Rådet for legeetikk vurderte saken i møte 29.8.2018, jf. Reglementet for Rådet for legeetikk § 6, og
vedtok å ta saken til behandling etter Etiske regler for leger
Innklaget lege uttalte seg i brev av 21.9.2018, klager kommenterte dette i brev av 15.10.2018
Saken er denne:
Klagen retter seg mot at innklaget lege i forbindelse med et sakkyndig oppdrag skal ha brutt Etiske
regler for leger kap. III § 4 og kap. IV § 4. Klager mener legen har gitt uttrykk for å være barnelege og
benyttet tittelen pediater før han var ferdig spesialist, og uttalt seg innen nyfødtmedisin uten
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tilstrekkelig kompetanse og innen genetikk uten utdannelse eller erfaring innen faget eller feltet.
Videre at han har fordreid og unnlat å informere om fakta.
Innklaget lege opplyser i sitt tilsvar at klagen gjelder hans rolle som sakkyndig vitne for Helseklage i to
rettsrunder. Han skriver at saken var anlagt mot Staten av klager og hennes mann, på vegne av deres
sønn, med krav om erstatning fra Staten fordi de mener sønnen har utviklet autisme og epilepsi som
følge av hepatitt B-vaksinen han fikk som nyfødt. Klager tapte saken i tingrett og lagmannsrett, i dom
avsagt henholdsvis 23.12.2016 og 21.6.2018.
Videre redegjør legen for sin bakgrunn og erfaring, herunder at bakgrunnen for dette oppdraget var
hans kompetanse på autisme og epilepsi. Han sier det er riktig at spesialistgodkjenningen ikke var
ferdig behandlet av direktoratet i 2016, noe han opplyste om både i erklæringen og under rettssaken.
Han ble godkjent spesialist 15.8.2017. Han mener de faglige påstandene er for omfattende å gå inn
på, men påpeker at han er uenig med klager og viser til erklæringen. Han mener å ha hatt tilstrekkelig
erfaring og kompetanse for det aktuelle oppdraget, og redegjør for sin fremgangsmåte i arbeidet
med erklæringen. Vedlagt fulgte vedtak om spesialistgodkjenning, dom fra Borgarting lagmannsrett
og sakkyndig erklæring i erstatningssak.
Klager har kommentert på innklages uttalelse, og velger å redegjøre for saken og barnets sykehistorie
"så dere som er leger kan forestille dere litt hvordan vi ble behandlet og ført bak lyset, for så å bli
dømt ut i fra misforståtte, misbrukte ord, uttrykk, fortielse og fordreielse av fakta og sannhet til
statens fordel". Hun stiller spørsmål ved bl.a. hvorfor innklagede i "det hele tatt [skal] si noe som
helst om genetikk og syndromer?", hvorfor sakkyndig har konferert med sykehusets leger, "når de
skal være nøytrale, objektive og gjøre et individuelt arbeid". Hun mener innklaget lege blander roller,
og ikke har lov til å snakke med behandlende leger når han ikke er rettsoppnevnt sakkyndig. Videre at
habilitetskravet i § 2 ikke er ivaretatt på grunn av hans rolle ved folkehelseinstituttet, og at
erklæringen hans er ensidig og mangler informasjon om bivirkninger slik som WHO oppgir.
Vedlagt fulgte merknader fra overlege, spesialist i pediatri, samt spesialisterklæring fra henne og en
ytterligere lege, begge på oppdrag fra klagers advokat. I tillegg uttalelse til Pasientskadenemnda
foretatt av spesialist i nevrologi.
Innklaget har kommentert klagers uttalelse i e-post av 31.10.2018, hvor han fastholder sin uttalelse
og påpeker at han ikke har snakket med pasientens behandlende lege.
Rådet for legeetikk vedtok å uttale:
Rådet for legeetikk har gjennomgått sakens dokumenter, og vil uttrykke forståelse for klagers
utfordrende situasjon og langvarige kamp i denne saken. Vi minner om at Rådet ikke har mandat til å
gå inn i de faglige vurderingene som er foretatt i denne saken, og vi kan heller ikke uttale oss om de
juridiske spørsmålene, jf. Reglementet for Rådet for legeetikk § 2 fjerde ledd.
Rådet for legeetikk kan på bakgrunn av oversendte dokumenter ikke se at innklaget lege på noen
punkter har opptrådt i strid med Etiske regler for leger.
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Kap. II
2.1

Regler om legers forhold til kolleger og medarbeidere

Offentlig debatt/Debatt mellom kolleger

2.1.1 Klage på uriktige uttalelser i media
I klage av 6.10.2018 innklages en lege for å ha fremsatt uriktige påstander i media ved flere
anledninger.
Rådet for legeetikk vedtok i møte 6.12.2017 å ta saken til behandling etter Etiske regler for leger kap.
I, § 11 og kap. II, § 4.
Innklaget lege uttalte seg til saken i brev av 24. januar 2018. Denne ble oversendt til klager i brev av
25. januar 2018. Klager uttalte seg i mail av 26.1.2018. Innklaget lege har ikke kommentert dette.
Saken er denne:
Klagen retter seg mot at innklaget lege, i kraft av å være hovedtillitsvalgt, har "kommet med uriktige
påstander i media ved flere tilfeller (…)", og viser til flere konkrete eksempler. Klager mener slike
falske påstander er uakseptable og peker på at "Dagens journalistikk nærer seg på sensasjonelle
uttalelser og befolkningen blir bekymret og mister tillit til helsevesenet".
Innklaget lege uttaler at hans opplysninger i saken har fremkommet etter diskusjon med avd. sjef ved
kirurgisk klinikk ved sykehuset, diskusjoner med avdelingstillitsvalgt og flere øyeleger, og at han
oppfatter opplysningene som seriøse og troverdige. Han redegjør også for det politiske klima, og
uenigheten om funksjonsfordeling som ligger til grunn for bl.a. hans uttalelser til media. Han skriver
at "Dette er en diskusjon om funksjonsfordeling og jeg skal innrømme at den har foregått på et
ganske friskt nivå. Jeg har oppfattet min rolle som tillitsvalgt som en plattform hvor man kan uttale
seg ganske fritt. Jeg har nok hatt en oppfatning av at skal man overhodet bli hørt må utsagnene i
noen grad krydres. Jeg mener det er dekning for å hevde det jeg har hevdet i denne diskusjonen og
mener at klagen er uberettiget".
Klager presiserer i sin kommentar til dette at bakgrunnen for klagen er at tillitsvalgt lege har
presentert løgner og uriktigheter i media, og at det ikke har vært noen debatt i media som han
påstår. Hun mener han fremsetter nye uriktige påstander og krenkelser, og ser seg nødt til å
korrigere ham og vedlegge dokumentasjon for å underbygge sine påstander.
Rådet for legeetikk vedtok å uttale:
Rådet for legeetikk oppfordrer generelt leger til å delta i offentlige debatter om medisinske spørsmål.
Som alle andre innbyggere har leger ytringsfrihet, og i tillegg et særlig ansvar for at allmenheten
opplyses om medisinske spørsmål, jf. Etiske regler Kap I § 11. Aktuelle utsagn er her offentlig
fremsatt, slik at uenighet kan imøtegås i den offentlige debatten.
Debatt om funksjons- og oppgavefordeling i helsevesenet har betydelig offentlig interesse, og det
foreligger her åpenbart en grunnleggende uenighet. Rådet for legeetikk har hverken mandat eller
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kompetanse til å gå inn i denne debatten og kan ikke ta stilling til om uttalelsene er saklige eller
korrekte.
Diskusjonen har, som innklagede selv skriver, foregått "på et ganske friskt nivå", hvor utsagnene "i
noen grad krydres". Rådet for legeetikk har forståelse for at innklagede lege som tillitsvalgt har behov
for å spissformulere seg, men vi vil minne ham om viktigheten av å sikre seg at uttalelsene er
korrekte, saklige og faglig begrunnet. Vi viser særlig til Etiske regler for leger kap. II, §§ 1, som
forplikter leger til å vise kolleger respekt og kap. I, § 11 som lyder; En lege bør etter sine
forutsetninger medvirke til at allmenheten og myndigheter får saklig informasjon om medisinske
spørsmål. En lege som avgir uttalelse til media, bør sikre seg adgang til å kontrollere hvordan
uttalelsen blir offentliggjort.

2.1.2 Klage på uttalelser i media – SoMe
Rådets leder ble kontaktet av journalist, i forbindelse med uttalelser en lege hadde fremsatt på nett.
Leders uttalelse ble omtalt på nettsiden, og på den bakgrunn sendte legen en redegjørelse til Rådet
for legeetikk for sin side av saken.
Rådet for legeetikk vedtok å uttale at:
Rådet for legeetikk oppfordrer generelt leger til å delta i offentlige debatter. Som alle andre
innbyggere har leger ytringsfrihet, og i tillegg et særlig ansvar for at allmenheten opplyses om
medisinske spørsmål, jf. Etiske regler Kap I § 11. Sosiale medier er viktige for å motta og spre
kunnskap og for å bidra i samfunnsdebatten, men leger må være bevisste på at de ikke bryter lover
eller etiske regler.
Rådet for legeetikk vil fremheve viktigheten av at leger er bevisst på og ikke deler informasjon eller
ytringer som er egnet til å svekke tilliten til profesjonen og helsevesenet som sådan, eller et legepasientforhold. Vi mener at dette vil gjelde for både åpne og lukkede fora, og leger må ha bevissthet
rundt at opplysninger og ytringer i sosiale medier, også i lukkede fora, kan spres til åpne medier.
I denne konkrete saken vil vi bemerke at en del av dette ansvaret innebærer å sikre at ikke andre har
tilgang og bruker/misbruker SoMe-kontoer knyttet til legens navn.

2.1.3 Klage på kollega – uttalelser i media
En lege klaget i brev av 4.5.2018 på kollega for hans uttalelser i media i forbindelse med en sak der
en 13-åring tok sitt eget liv mens hun var i behandling. Klager mener innklaget har brudd Etiske regler
for leger kap. II, §§ 1, 2, 4 og 5.
Rådet for legeetikk vurderte klagen i møte 13.6.2018, og vedtok å ta saken til behandling etter Etiske
regler for leger kap. II.
Innklaget lege uttalte seg i brev av 29.10.2018, og vedla korrespondansen med journalisten. Klager
oversendte kommentarer til dette, mottatt 4.12.2018.
Saken er denne:
Klagen retter seg mot uttalelser innklaget har gjort til en avis, som klager opplever som "et angrep på
min yrkesutøvelse, og som underbygget avisens påstand om at min yrkesutøvelse førte til en 13 –årig
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jentes selvmord". Avisen har også brukt innklagedes uttalelser som "faglige sannheter" i senere
artikler.
Klager påpeker at innklaget lege ikke tok kontakt med hverken klager eller BUP ** for å sjekke
faktum eller deres vurdering av saken før han uttalte seg til avisen at uttalelsene er uriktige og
usaklige, og påførte klager og medarbeiderne ved BUP ** stort psykisk stress og belastning, i tillegg
til å være egnet til å svekke tilliten til BUP **. Klager påpeker videre at det oppleves som ekstra
alvorlig at innklaget er leder i en fagmedisinsk forening, og særlig at hans uttalelser kan tas til inntekt
for en hel fagmedisinsk forenings oppfatning.
Hun viser til konklusjoner og vurderinger fra Fylkesmannen, og den etterfølgende dekningen i
aktuelle avis. Hun peker på at omfang og grove beskyldninger som fremsettes om og om igjen gjorde
dekningen sensasjonspreget, hvor avisen gjentatte ganger formidlet de pårørendes plassering av all
skyld for selvmordet på BUP **, og spesielt klager som ansvarlig for den medisinske behandlingen.
Sentrale og avgjørende faktaopplysninger som avisen hadde og som ville ført til større balanse i
fremstillingen, ble samtidig utelatt.
Vedlagt klagen fulgte en oversikt over, samt utklipp av medias dekning av saken.
Klager fremhever bl.a. at innklagede har uttalt:
"Det å medisinere et barn for søvnvansker er ikke uvanlig kortvarig i en akuttsammenheng, men det å
medisinere et barn med Tolvon er ikke vanlig"(…) "Men det å gi to typer antidepressiva til et barn på
12-13 år, det har jeg aldri hørt om i mitt faglige nettverk i allefall. Det er en veldig utradisjonell og
uvanlig form for praksis"
"Alle kan begå feil, men når en dypt tragisk hendelse har funnet sted, så bidrar man til å strø salt i
sårene til de etterlatte ved å ikke ta ansvar. Å begå en feil er ille, men å bestå en feil er verre, sier
[innklaget], som understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag og ikke har kjennskap til den
aktuelle saken.
OVERRASKET: [Innklaget], leder for Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening, synes
en sak der et barn har dødd uventet automatisk burde vært oversendt til Statens helsetilsyn
eller til politiet. ”
Klager viser også til at avisen og pårørende har brukt innklagedes uttalelser som "faglige sannheter».
Pårørende har i ettertid uttalt til avisen at:
"Det er fryktelig vondt å se hva [innklaget] sier, vi har rett og slett bodd på feil plass da vi trengte
hjelp. Selv de nye rutinene på BUP, ser ikke ut til å holde mål i forhold til det [innklaget] sier. Det er
enda større grunn til å spørre seg hvorfor hver BUP-avd. står fritt til å drive etter eget
forgodtbefinnende".
De stiller også spørsmål ved flere av de nye retningslinjene ved BUP, i lys av uttalelsene fra innklaget
lege, da "vi antar at han vet hva han snakker om" og at hans "uttalelser taler jo for seg selv".
Innklaget lege skriver i sin uttalelse at han hadde avklart med journalisten at han ikke kunne "svare
på noe som var relatert til denne saken", da han ikke var kjent med den utover overskriftene i saken.
Hans vurdering var at det ville være nyttig for journalisten "å få et innblikk i hvordan BUP jobber
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generelt med saker, hvor komplekse saker kan være og hvordan leger i BUP gjør sitt beste ut fra
dette". Samtalen med journalisten gjengir han som en hyggelig samtale, hvor "hun fortalte fra sin
opplevelse med å jobbe med saken, nesten som en form for debriefing. Hvis hun stilte mer konkrete
spørsmål fra saken om dette var vanlig praksis, presiserte jeg at jeg ikke kunne kommentere denne
saken, så ga jeg et generelt, utfyllende og nyansert svar". Journalisten ba om å få gjengi deler av
intervjuet, og innklaget aksepterte dette basert på premissene for intervjuet, og ba om å få
se/korrigere det som skulle på trykk. Vedlagt uttalelsen fulgte det journalisten oversendte i forkant.
Her står det bl.a.:
"*** har kontaktet**, som er leder for barne – og ungdomspsykiatrien i Norsk psykiatriforbund, i
forbindelse med saken der en 13-åring med diagnosen moderat depresjon, tok sitt eget liv, mens hun
var til behandling hos BUP ***".
"(…)sier at ikke kan kommentere på saken spesielt, men svarer gjerne på spørsmål knyttet til generell
praksis".
"Det skal ganske alvorlige symptomer til før man i dete hele tatt velger å medisinere et barn
på 12- 13 år. Da skal alt annet være prøvd først. Det å medisinere et barn for søvnvansker er
også uvanlig og det å medisinere et barn med Tolvon er veldig, veldig uvanlig.
- Vil du si at moderat depresjon er alvorlig?
— Nei, det er ikke så alvorlig (…)
"det å gi to typer antidepressiva til et barn på 12-13 år, det har jeg aldri hørt om i mitt faglige
nettverk i allefall. Det er en veldig utradisjonell og uvanlig for form praksis, sier psykateren"
"I saken med den 13 år gamle jenta har mor opplyst til *** at hun ikke fikk vite at Tolvon kan gi
selvmordstanker. Til tross for at hun spurte spesifikt om bivirkninger, skal hun ha fått til svar at det
kunne gi kvalme og hodepine. På spørsmål til *** om han mener at foreldre bør få informasjon om
alvorlige bivirkninger svarer han:
—Ja, når vi snakker om medisinering utenfor indikasjonsområdet, som jo er satt på bakgrunnav
forskning og erfaring, så skal man opplyse om plagsomme eller alvorlige bivirkninger. Man skal også
opplyse om at hvis det oppstår bivirkninger som ikke er beskrevet i pakningsvedlegget, så må de
umiddelbart ta kontakt med legen.
— Når en mor spør spesifikt om bivirkninger på vegne av sitt barn. Bør hun da få et ærlig svar?
—Ja, det skulle bare mangle, sier psykiatri—lederen og overlegen og føyer til;
— Det begynner å bli veldig kjent i fagmiljøet at særlig de 3-4 første ukene må man være
oppmerksom på dette med selvmordsfaren. Det er også en erkjennelse i fagfeltet at folk som er
deprimerte har temmelig ambivalente følelser. Selv om de kan tenke at de vil dø, så vil de innerst inne
få hjelp til å leve"
"Å begå en feil er ille, men å bestå en feil er verre, sier *** og legger til:
— Alle kan begå feil, men når en dypt tragisk hendelse har funnet sted, så bidrar man til å strø
salt i sårene til de etterlatte ved å ikke ta ansvar"
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Innklagede skriver videre at "I mitt tilsvar svarte jeg på dette med Statens Helsetilsyn, presiserte
hvilken organisasjon jeg representerte og ba henne generelt om å dempe språkbruken litt. Jeg husker
at jeg ble litt stresset av måten hun hadde gjengitt vår samtale/intervju på, men som vanlig er det
korte svarfrister og begrenset mulighet for å gjøre store endringer, så jeg satte inn noen nyanser og
«dempninger» i parenteser i selve publiseringsteksten"
Han skriver videre at "Da jeg leste hvordan saken fremsto på trykk, kan man trygt si at jeg fikk
bekreftet min dårlige magefølelse; jeg ble nærmest lamslått og følge meg direkte misbrukt". Han ga
tilbakemelding om dette til journalisten, og forsøkte også å komme i kontakt med BUP ***.
Han forstår klagers reaksjon godt, har drøftet den i styret i NBUPF og ønsker å bruke saken i en
formell setting, så kolleger kan advares og det kan settes fokus på økt mediekompetanse. Han gir sin
"uforbeholdne unnskyldning og beklagelse" overfor kollega og BUP ** "for alle negative følger som
min befatning med saken har medført for dem".
Klager har oversendt sine kommentarer til dette, hvor hun fastholder at innklagede med sine "ikke
bare uaktsomme, men også feilaktige uttalelser (…), på en avgjørende måte understøttet et voldsomt
og ødeleggende angrep" på BUP og klager. Hun opplyser også at Pressens faglige utvalg (PFU) felte
avisen for brudd på tre punkter i Vær Varsom – plakaten. Hun fremhever bl.a. uttalelsen som lyder:
"Mangelen på kildebredde gjennom utelatelse av balanserende faktaopplysninger, gjelder spesielt
den første publiseringen, men også artikkelen der en spesialist intervjues, mener utvalget avisen har
opptrådt kritikkverdig. Når spesialistens generelle uttalelser om medisinbruken blir koblet så sterkt til
saken, mener utvalget avisen burde opplyst om at medisinbruken var vurdert forsvarlig av
Fylkesmannen"
Hun peker også på at artikkeltekstene innklaget fikk oversendt i forkant, var på de avgjørende
punktene de samme som ble publisert, bortsett fra "de få og beskjedne nyanser og dempninger" han
ba om. Hun stiller på den bakgrunn spørsmål ved hvorfor han ikke hadde samme reaksjon når han
fikk dette til gjennomlesning som når han leste det på trykk, og hvorfor han ikke benyttet
anledningen til å foreta endringer eller trekke intervjuet. Hun stiller også spørsmål ved hvorfor han i
etterkant ikke har bedt om å få gi tilsvar/korrigeringer, særlig når han må ha sett hvordan pårørende
har brukt hans uttalelser i ettertid. Hun peker også på at de som leger/helsepersonell har
taushetsplikt, og ikke kan eller skal uttale seg slik at denne utfordres eller brytes, "selv om dette
kunne nyansert bildet betydelig når vi i det offentlige rom angripes for et behandlingsforløp. Å ikke
kunne forsvare seg er i denne typen mediasaker kan være stor belastning for legen/helsepersonellet
det gjelder. Så også meg. Når vi som leger ikke uttaler oss offentlig om taushetsbelagt informasjon,
risikerer vi en ytterligere sementering av en myte om at leger ikke kan innrømme feil og ikke vil svare
på kritikk. Dette, mener jeg, svekker publikums tillit til helsevesenet".
Videre at innklaget her påtok seg "rollen som ekspert og faglig autoritet, og trådte inn i det offentlige
rom i denne situasjonen. Med sine uttalelser ga han [avisen] og 13-åringens foreldre et faglig alibi og
understøttet slik beskyldningene mot BUP** og meg. Derved gjorde han saken langt mer alvorlig og
skadelig for mine kolleger og meg. Jeg har ansett [innklaget] som er en av mine viktigste tillitsvalgte i
egenskap av å være leder for min fagmedisinske forening. At de aktuelle uttalelsene kom fra ham
uten at han sjekket med meg/oss på forhånd før uttalelsene; at han, etter min mening, kritiserte den
medisinske behandlingen som var gitt og som er oppgitt i vår felles fagmedisinske veileder som
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aktuell, og etter at Fylkeslegen hadde vurdert denne som forsvarlig, var for meg helt uforståelig og
uvirkelig. For meg personlig og profesjonelt, var det også [innklagede leges] kommentarer som
rammet meg mest alvorlig"
Rådet for legeetikk vedtok å uttale:
Rådet for legeetikk støtter klagers vurdering av denne saken, og ser svært alvorlig på den rollen
innklaget lege har spilt i den offentlige fremstillingen av en vanskelig sak. Vi støtter også vurderingen
PFU har foretatt.
Rådet for legeetikk ser særlig alvorlig på at innklagede lege har uttalt seg i egenskap av å være leder
av en fagmedisinsk forening, som både gir uttalelsene særlig legitimitet og som er en rolle hvor han
har et særlig ansvar for å ivareta sine kolleger. Vi bemerker at uttalelsene får særlig tyngde når de tas
til inntekt for en hel fagmedisinsk forenings oppfatning, og det er ikke vanskelig å se hvordan klager,
som medlem av denne foreningen, opplever dette. Vi viser i denne forbindelse til Etiske regler for
leger kap. II, § 1 som sier at "En lege skal vise kolleger og medarbeidere respekt og skal hjelpe, råde
og veilede dem". Han har også i denne rollen særlige forutsetninger for å "medvirke til at
almennheten (…) får saklig informasjon om medisinske spørsmål", jf. Etiske regler for leger kap. I, §
11.
Videre står i det i samme bestemmelse at "En lege som avgir uttalelse om medisinske spørsmål til
media bør sikre seg adgang til å kontrollere hvordan uttalelsen blir offentliggjort".
I foreliggende sak ba innklagede om, og fikk oversendt, det journalisten hadde skrevet. Han fikk også
tre dager på å kommentere og be om endringer. Han uttaler at " Jeg husker at jeg ble litt stresset av
måten hun hadde gjengitt vår samtale/intervju på, men som vanlig er det korte svarfrister og
begrenset mulighet for å gjøre store endringer, så jeg satte inn noen nyanser og «dempninger» i
parenteser i selve publiseringsteksten". Rådet for legeetikk finner å kunne legge til grunn at
innklagede lege i det alt vesentligste fikk innholdet til gjennomlesning, og hadde alle forutsetninger
for å se hvordan det både ble knyttet til den konkrete saken, og hvordan uttalelsene om både
medisinering og om å bidra til "å strø salt i sårene til de etterlatte ved å ikke ta ansvar" ble brukt som
direkte kritikk av involvert personell i saken. Innklagede hadde her etter vår mening alle muligheter
til å foreta endringer i det han ble forelagt forut for publisering, og også trekke intervjuet om han
ikke opplevde å ha tilstrekkelig tid eller mulighet til å foreta nødvendige endringer.
Vi har vanskelig for å se hva som skiller det som ble oversendt i forkant og det som kom på trykk,
hvor sistnevnte førte til det innklagde beskriver som: "Da jeg leste hvordan saken fremsto på trykk,
kan man trygt si at jeg fikk bekreftet min dårlige magefølelse; jeg ble nærmest lamslått og følge meg
direkte misbrukt". I denne sammenheng finner vi også grunn til å stille spørsmål ved hvorfor
innklaget ikke i sin kontakt med avisen i etterkant ba om å få komme med en oppfølging/et tilsvar i
saken. Det er ikke uvanlig at norsk presse publiserer tilsvar hvor kilder skriver at de er blitt feilsitert
eller brukt på en måte de ikke kan stå for.
Rådet for legeetikk merker seg at innklaget har forsøkt å kontakte BUP *** i etterkant av at hans
uttalelser ble trykket, og ser positivt på det. Rådet mener imidlertid at han burde kontaktet noen
med kjennskap til saken før han uttalte seg til media, både for å sjekke faktum i saken og de
involvertes vurderinger. Vi mener at innklaget lege på tross av forbehold om manglende kjennskap
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til den konkrete saken, ut fra konteksten burde forstått at det ville bli brukt i denne sammenheng, og
derfor burde sikret seg et bedre grunnlag når han først valgte å uttale seg. Særlig når han ble stilt så
konkrete spørsmål, ville bedre kjennskap til saken kunne bidratt til en mer varsom og riktig
tilnærming. Om ikke annet for å unngå at uttalelsene ble brukt direkte i saken.
Rådet for legeetikk vil også påpeke at innklaget lege med sine uttalelser har bidratt til å så tvil om
Fylkesmannens vurdering og konklusjon i saken, både hva gjelder vurderingen om den konkrete
medisineringen, oppfølgingen av pasienten og ikke minst vurderingen av å ikke oversende saken til
Statens helsetilsyn eller politianmelde. Dette mener vi har vært egnet til å påføre pårørende ekstra
belastning, i tillegg til at det er egnet til å svekke tilliten til både Fylkesmannen og BUP *** og det
offentliges helsetilbud, og er et brudd på Etiske regler for leger kap. I, § 1 og kap. II § 4.
Rådet for legeetikk legger til grunn at innklaget lege ikke hadde en intensjon eller tanke om at hans
uttalelser skulle bli brukt verken til å påføre involvert personell eller pårørende ekstra belastning,
eller til å svekke tilliten til BUP, det offentlige helsetilbudet og Fylkesmannen. Vi kan likevel ikke i
denne saken se at det foreligger omstendigheter som er formildende eller unnskyldende. Innklaget
lege ble kontaktet i forbindelse med den konkrete saken og visste artikkelen skulle handle om denne
saken, uten at han gjorde noe for å gjøre seg kjent med faktum eller sikre seg at hans uttalelser ikke
ble brukt i forbindelse med den. Videre burde han ha forstått hvordan enkelte uttalelser ville bli
brukt og slått opp av media. Vi vil bl.a. vise til: [vår utheving]
"det å gi to typer antidepressiva til et barn på 12-13 år, det har jeg aldri hørt om i mitt faglige
nettverk i allefall. Det er en veldig utradisjonell og uvanlig form for praksis"
"Alle kan begå feil, men når en dypt tragisk hendelse har funnet sted, så bidrar man til å strø salt i
sårene til de etterlatte ved å ikke ta ansvar. Å begå en feil er ille, men å bestå en feil er verre"
"leder for Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening synes en sak der et barn har dødd uventet
automatisk burde vært oversendt til Statens helsetilsyn eller til politiet”
Videre fikk han teksten som skulle publiseres til gjennomlesning, og foretok kun små endringer. Vi ser
heller ikke at han etter å ha lest dette på trykk har gjort noe for å kommentere, rette opp eller
korrigere hvordan dette ble gjengitt og også har blitt brukt i ettertid.
Rådet merker seg at innklaget lege gir sin "uforbeholdne unnskyldning og beklagelse" til klager og
BUP, og vil bruke denne saken som advarsel til kolleger og for å øke fokus på mediekompetanse.
Dette ser vi på som positivt.
Rådet for legeetikk mener at innklaget lege har brutt flere bestemmelser i Etiske regler for leger, og
vil gi ham sterk kritikk for dette. Herunder vil vi fremheve kap. I, §§ 1 og 11, kap. II, §§ 1 og 4.
Rådet for legeetikk vil også oppfordre innklaget lege, gjerne i samråd med klager, til å iverksette tiltak
for å gjenopprette tillit til foreningen, helsetilbudet og involvert helsepersonell, i tillegg til å bidra til
økt fokus og kunnskap om mediehåndtering for helsepersonell.
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2.2

Tvister mellom leger

2.2.1 Klage på oppførsel mot kollega
Kolleger ved et legesenter ble i brev av 22.10.2017 innklaget, for å ha opptrådt i strid med Etiske
regler for leger, kap. II, §§ 1 og 7, under forhandlingene om vilkår for inntreden ved Kløfta legesenter.
Rådet for legeetikk vedtok i møte 6.12.2017 å ta saken til behandling etter Etiske regler for leger kap.
II, §§ 1 og 7.
Legene ved legesenteret uttalte seg i brev av 5.1.2018, klager kommenterte dette i brev av 8.2.2018.
Innklagede leger uttalte seg igjen i brev av 1.3.2018, som klager kommenterte i brev av 21.3.2018.
Saken er denne:
Bakgrunnen for klagen er måten legene ved et legesenter behandlet en kollega (K) på under
forhandlingene om vilkårene for inntreden ved legesenteret etter hun ble tildelt en fastlegehjemmel
uten pasienter (såkalt 0-liste)
Klager beskriver at de avholdt et første forhandlingsmøte, hvor partene fremmet sine synspunkter
som de ble enige om også å oversende skriftlig. Han opplevde at møtet ble "holdt i en god tone". I
neste forhandlingsmøte møtte alle legene ved legesenteret. Styreleder sa at de opplevde at K i sin
argumentasjon snakket legesenteret ned og var negativ til alt, slik at alle legene ved legesenteret var
enige om at de derfor ikke ønsket henne som kollega ved legesenteret. K ba om nærmere presisering
av hva i argumentasjonen hennes som ble oppfattet slik, men fikk til svar at de ikke så noen hensikt i
å gå gjennom dette punkt for punkt. Klager og K skrev i etterkant til senteret og redegjorde for sin
opplevelse av saken. Dette ble besvart, og tre punkter ble fremhevet som utslagsgivende for følelsen
av å ha blitt snakket ned, og dermed at hun fokuserte på det negative og manglet nødvendig
motivasjon. Herunder merarbeid og usikkerhet ved flytting, samt lite kontor i eksisterende lokaler.
Klager mener oppførselen i "en avtaleregulert forhandlingssituasjon og et personangrep på en yngre
kollega som ikke er medlemmer av Den norske legeforening verdig", og at det utgjør brudd på Etiske
regler for leger kap. II, §§ 1 og 7. Han fremhever at slike forhandlinger må foregå i et godt
forhandlingsklima og være ryddige for at ordningen skal fungere, og at det må være tillit til at
forhandlingene foregår i trygge rammer for å sikre rekruttering av yngre kolleger til fastlegehjemler.
Innklagede leger skriver i sitt tilsvar at de over lang tid har etablert et hyggelig og svært godt
arbeidsmiljø. Da de etter nøye vurderinger besluttet å øke antallet leger ved senteret fra 6 til 7, var
det viktig å finne en person som kunne passe godt inn i fellesskapet, var villig til å dele på
arbeidsoppgaver og dra lasset sammen. Videre at K har jobbet som vikar for de i fem måneder, og at
de kjenner henne som en hyggelig og faglig dyktig person, som de var fornøyde med og valgte å kalle
inn til intervju. Hun ble innstilt som kandidat nr. 2, og fikk tilbudet etter kandidat nr. 1 trakk seg.
Videre at "allerede under første forhandlingsmøte opplevede vi at KS ikke hadde den motivasjonen vi
mener en ny lege ved senteret må ha", med "begrenset entusiasme og lite motivasjon". De opplevde
at hovedmotivasjonen var kort reisevei, og at hun la vekt på at det virket strevsomt og usikkert å
bygge opp et nytt legesenter. De mener derfor at hun ikke lengre var rett kandidat for legesenteret.
De beklager på det sterkeste at prosessen ikke ble optimal og tar selvkritikk på at de kunne håndtert
det bedre.
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Klager påpeker i sin kommentar til dette at det ikke er en beklagelse, og ikke endrer klagen.
Innklagede leger skriver i påfølgende brev at de "beklager det som skjedde rundt tilsetting av ny lege
i nyopprettet hjemmel", herunder at det ikke ble god dialog på andre møtet. De presiserer at de ikke
har hatt salg av nullhjemler ved legesenteret tidligere og at det er beklagelig at K ble "skadelidende
av vår manglende erfaring". Videre at de er svært lei seg for å ikke ha håndtert prosessen godt nok,
og beklager dette.
Klager skriver at han "anser dette som en erkjennelse og beklagelse av brudd på Etiske regler II, §§ 1
og 7, og at det er "prinsipielt viktig at Etisk råd vurderer handlemåten" til legesenteret.
Rådet for legeetikk vedtok å uttale:
Saken illustrerer en av mange utfordringer knyttet til hvordan fastlegeordningen er organisert, og vi
er kjent med at mange leger opplever denne prosessen som utfordrende. Det er imidlertid et politisk
spørsmål, som Rådet for legeetikk ikke kan gå inn i.
Vi er enige med klager i at forhandlinger om inntreden i en praksis og et arbeidsfellesskap bør være
ryddig og foregå i et godt og trygt forhandlingsklima. I aktuelle prosess lyktes ikke legene ved
legesenteret med dette, noe de tar ansvar for og uforbeholdent unnskylder.
Vi anser at klageprosessen har vært nyttig for begge parter, og oppfordrer legene ved legesenteret
til å ta med seg erfaringen videre. Rådet for legeetikk minner om plikten til å behandle kolleger med
respekt og kommunisere åpent og tillitsfullt med hverandre, jf. Etiske regler for leger kap. II, §§ 1 og
7.

2.2.2 Klage på ukollegial atferd
I brev av 23.4.2018 ble en lege innklaget for "ukollegial adferd fra kollega". Rådet for legeetikk vedtok
i møte 13.6.2018 å ta saken til behandling etter Etiske regler for leger kap. II, § 1.
Innklaget lege uttalte seg til klagen i brev av 17.7.2018. Klager fikk denne forelagt seg, og uttalte seg
23.8.2018.
Saken er denne:
Klagen retter seg mot ukollegial adferd fra kollega, etter at klager har fått informasjon om at
innklaget lege i en pause har uttalt at klager hadde måttet avslutte sin kliniske praksis fordi han "ikke
lengre hadde anledning til å nærme seg pasienter". I brev av 12.4.2018 tilskrev han klager med
følgende:
"Undertegnede har blitt informert om at du i andres påhør forteller at jeg har måttet slutte i min
fastlegepraksis etter 30 år fordi jeg ikke lengre har lov til å nærme meg pasienter.
Før jeg tar denne saken videre i rette organer, ønsker jeg å høre med deg hvilken kunnskap du har
om aktuelle sak og hvem som er dine kilder".
Innklaget besvarte dette i e-post av 16.4.2018. Han skriver at han ble lei seg av brevet, og forstår at
han har uttalt seg om noe han ikke skal, og beklager det dypt. Han erkjenner å ha uttalt dette, men
"Jeg har ingen kunnskap om saken. Jeg ble fortalt dette av en av dine tidligere pasienter i en
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konsultasjon hos meg. Jeg kan ikke huske hvilken pasient dette gjelder. Jeg vil med dette be om
unnskyldning for å snakke om noe jeg ikke burde gjøre. Det skal selvfølgelig ikke skje igjen".
Klager oversendte denne kommunikasjonen vedlagt klage til Rådet for legeetikk den 23.4.2018.
Innklaget lege uttalte seg i brev mottatt 23.7.2018. Han skriver her at han har beklaget, men at
"dessverre var jeg litt for raskt til å legge meg flat for både forløpet og innholdet i samtalen. Jeg
ønsket å vise at jeg respekterer ham som kollega". Videre at det var uklokt å si at opplysningene kom
fra en pasient. Han kommenterer på påstander han mener ikke stemmer, herunder at han ikke har
drevet med aktiv utspørring og ikke hadde noe ønske om å sverte ham som kollega. Videre at det kun
var praktikanten og han selv til stede, i en samtale han oppfattet som fortrolig, og at det ikke var
andre inkludert i samtalen. Han benekter også å ha sagt at "Jeg vet hva jeg snakker om". Han
bemerker at "jeg medgir å ha vært for løsmunnet i lunsjsamtalen, men at det ikke har ligget noen
skadelig intensjon bak dette".
Klager skriver i sin kommentar at han har drøftet tilsvaret med aktuell helsesekretær, som bekrefter
at det var en pågående utspørring, i påhør av to andre helsesekretærer og at han avsluttet med "Jeg
vet hva jeg snakker om".
Rådet for legeetikk vedtok å uttale:
Rådet for legeetikk vil vise til Etiske regler for leger kap. II, "Regler for legers forhold til kolleger og
medarbeidere", og særlig § 1 som sier at "en lege skal vise kolleger og medarbeidere respekt" og § 2
som sier at "Dersom en lege oppdaget tegn til faglig eller etisk svikt hos en kollega eller medarbeider,
bør han/hun først ta det direkte opp med vedkommende".
Rådet for legeetikk legger til grunn at innklaget lege har uttalt i en lunsjsamtale at han har hørt at en
kollega har måttet slutte i praksis fordi han ikke lengre "får nærme seg pasienter". Uavhengig av om
dette er en påstand som medfører riktighet, og hvor mange som hørte dette, er det ikke i samsvar
med Etiske regler for leger å omtale kolleger på den måten som er beskrevet.
Rådet merker seg og verdsetter at klager først tok dette opp med innklaget lege, og at innklaget lege
har beklaget sin opptreden. Rådet finner derfor ikke grunnlag for å reagere ytterligere i aktuelle sak.

2.2.3 Klage på kommunikasjon mellom kolleger
En sykehusavdeling klaget i brev av 5.6.2018 på en fastlege for hans måte å kommunisere med
kolleger og sykehuset på. Rådet for legeetikk vurderte saken i møte 13.6.2018, og vedtok å ta saken
til behandling etter Etiske regler for leger kap. II.
Innklaget lege ba i brev av 28.6.2018 om utsatt frist, og uttalte seg i brev av 22.8.2018. I brev av
21.9.2018 bekreftet klager at han ikke har ytterligere kommentarer til uttalelsen.
Rådet for legeetikk vurderte saken i møte 10.10.2018.
Saken er denne:
Klagen retter seg mot innklaget leges "måte å kommunisere med kollegaer på sykehuset på". Det
fremgår at sykehuset har mottatt flere henvisninger fra legen hvor han uttrykker sterk misnøye med
sykehuslegenes håndtering av pasienter, og også i telefonsamtaler kommuniserer på en måte som
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fremstår "lite kollegialt". Klager peker på at dette uttrykkes i henvisninger som er del av pasienters
journal, hvor de mener det kan gå ut over pasientens tillit til sykehuset og er egnet til å svekke tilliten
tillitsforholdet mellom helseforetak og pasient, som kan gå utover pasienters sikkerhet dersom de
unndrar seg nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Det vises også til et møte som har vært
hos Fylkesmannen, hvor dette har vært tema. Vedlagt klagen fulgte avidentifiserte henvisninger med
eksempler, herunder "DETTE ER NOK ET EKSEMPEL PÅ SYKEHUSLEGERS (ELLER DEN DE HAR SATT TIL
Å SVARE I TELEFON) IDIOTISKE OG PROVOSERENDE BRUK AV FASTLEGER. Her har gynekologer påført
pasienten underlivsskade med blødning, deretter gitt medisin de i neste runde mener er feil, og når
pasienten er blitt verre enn noendsinde – ber gynekologene pas. Gå til fastlegen for å få ordnet opp"
og "TRADISJONEN TRO ER INGEN EPIKRISE SENDT FRA ** TIL PRIMÆRLEGE (…) Jeg ringer ** (…) [og]
sier da at jeg oppfatter det som elendig legehåndtverk utført av lege **** å ringe pasienten på
kveldstid og be pasienten kontakte fastlegen neste dag for å behandling hvis det er usikkert om
pasienten i det hele tatt skal ha behandling. Vi fastleger har fulle nok arbeidsdager som vi har, om vi
ikke skal fungere som ryddemannskap for ukyndige sykehusleger i tillegg (…). Lege *** har etter mitt
skjønn forbrutt seg både mot helsepersonelloven § 4 og spesialisthelsetjenesteloven § 6-3, med sin
befatning med saken"
Innklaget lege skriver i brev av 28.6.2018 at møtet hos Fylkesmannen ble avholdt fordi han hadde
klaget inn bl.a. klager for brudd på taushetsplikten og helsepersonelloven § 42, og at aktuelle klage
fremstår som en ren hevnaksjon etter dette.
I sin uttalelse av 22.8.2018 redegjør han for "formalia med relevans for saken", herunder
helselovgivningen og forutsetninger for samhandlingsreformen, som han mener avdelingen opptrer i
strid med. Han påpeker at det er høyst tvilsomt om legenes håndtering av hans listepasienter
kvalifiserer til "legearbeid av høy internasjonal kvalitet" og at det etter hans oppfatning er "et totalt
fravær av veiledning av meg som kommunal lege" som vanskeliggjør hans arbeidssituasjon jf.
Spesialisthelsetjenesteloven § 6-3. Han presenterer også en grundig redegjørelse under punktet
"relevante bakgrunnsopplysninger om ** legesenter". Herunder beskriver han høyt arbeidspress og
at arbeidsdagen inneholder "en varierende grad av frustrasjon, fortvilelse og usikkerhet fordi daglig
er det 1-3 konsultasjoner som lider under at epikriser fra ** mangler (…)" Innklaget redegjør også for
tidligere uenigheter mellom ham og avdelingen som han mener illustrerer "*** godt befestede
arroganse og ringeakt for fastlegen" og at klager "ikke sparer seg for å holde tilbake fakta og
forvrenge fakta, når formålet er å a)sette [innklaget lege] i et dårligst mulig lys, og b)dekke over
lovbrudd og faglige svakheter ved avdelingen [klager] er ledere for". Han redegjør for aktuelle
sykehistorie, og forklarer at "jeg eksploderte selvfølgelig over dette forkastelige rådet, og skrev –
med den oppgitte og fortvilte pasientens sterke velsignelse-, den "Henvising" som er gjengitt i
vedlegget Rådet har mottatt". Han presiserer videre at han kun har hatt en telefonsamtale, og at det
kun er de to vedlagte epikrisene som inneholder "krasse elektroniske tilbakemeldinger til
Kvinneklinikken". Han mener også at dette kun er elektroniske meldinger, og at ** har påført
"Henvisning" og lagret det i pasientens journal, er et administrativt valg fra deres side. Han ber Rådet
om å vurdere presenterte sykehistorier, med fokus på om legenes pasienthåndtering er i tråd med §§
1 og 2, og om arbeidet holder "høy internasjonal kvalitet".
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Rådet vedtok å uttale:
Rådet for legeetikk vil innledningsvis avklare at det er utenfor Rådets mandat å ta stilling til det
medisinskfaglige i aktuelle sak, jf. Reglement for Rådet for legeetikk § 2 fjerde ledd.
Rådet for legeetikk vil vise til Etiske regler for leger kap. II, §§ 1, 4 og 5 som lyder:
"En lege skal vise kolleger og medarbeidere respekt og skal hjelpe, råde og veilede dem".
"En lege må være varsom med å kritisere kolleger og medarbeidere overfor pasienter og pårørende,
men må alltid ha pasientens interesse for øye".
"Offentlig og annen debatt mellom kolleger i medisinske og helsepolitiske spørsmål skal holdes på et
saklig plan".
Rådet for legeetikk mener innklaget lege har opptrådt i strid med dette, ved å uttrykke seg som det
fremgår av oversendte henvisninger. Kommunikasjon og debatt om kritikkverdige forhold i
helsetjenesten bør skje i egnede fora, ikke innblandet i henvisninger, journalnotater eller annen
pasientsentrert informasjon. Rådet reagerer særlig på at innklaget lege omtaler og kritiserer en
kollega ved navn, og viser til formuleringene "(…)sier da at jeg oppfatter det som elendig
legehåndtverk utført av lege ****" og "Lege *** har etter mitt skjønn forbrudt seg både mot
helsepersonelloven § 4 og spesialisthelsetjenesteloven § 6-3, med sin befatning med saken".
Rådet for legeetikk finner at innklaget lege har opptrådt i strid med Etiske regler for leger kap. II, §§
1, 4 og 5 og gir kritikk for dette, jf. Reglementet for Rådet for legeetikk § 12.
Bruddet kan imidlertid ikke vurderes uten å ta hensyn til konteksten rundt, og Rådet vil uttrykke
forståelse for innklaget leges frustrasjon.
Rådet for legeetikk vil også påpeke at respekt for kolleger ikke bare handler om ordvalg og tone.
Respekt vises også i gjerning, bl.a. i samhandlingen mellom sykehus og primærhelsetjeneste. Dersom
sykehuset forventer at fastlegen skal ta et oppfølgingsansvar for pasienten, men selv svikter når det
gjelder forsinkelser i utsending av epikriser, slurver med å sende epikriser til fastleger og relevante
parter, lager dårlige epikriser og ikke sørger for at epikrisen gir fastlegen et nyttig arbeidsredskap i en
travel hverdag, kan også dét være i strid med Etiske regler.
Saken illustrerer etter vårt syn et stort behov for bedre samhandling mellom primær- og
spesialisthelsetjeneste, behov for avklaring av arbeidsoppgaver, og tilstrekkelige ressurser slik at
spesialisthelsetjenesten kan gi pasientene forsvarlig behandling og enten følge dem opp selv, eller gi
primærhelsetjenesten et godt grunnlag for oppfølgingen.
Kravet til respektfull samhandling gjelder imidlertid også dersom man har legitime klagemål, og vi vil
oppfordre innklaget lege til å vurdere ordvalg, kommunikasjonsform og fora for utløp av frustrasjon
både på egne og pasientens vegne fremover.

side 43

Årsberetning Rådet for legeetikk 2018

2.2.4 Klage på leger for ukollegial atferd
En lege har i i brev av 27.8.18 klaget på kolleger for å ha brutt Etiske regler for leger kap. II, §§ 1 og 2.
Bakgrunnen er at de tilskrev Fylkesmannen om angivelig kritikkverdig behandlingstilbud med oral
immun terapi mot peanøtt ved klagers arbeidssted.
Rådet for legeetikk vurderte klagen i møte 10.10.2018, og vedtok å ta saken til behandling etter
Etiske regler for leger kap. II, §§ 1,2 og 4.
Innklagede leger uttalte seg i brev av 1.11.2018, og klager har kommentert innklagedes uttalelse i
brev av 23.11.2018.
Saken er denne:
Klagen retter seg mot at innklagede leger tilskrev Fylkesmannen om angivelig kritikkverdig
behandlingstilbud med oral immun terapi (OIT) mot peanøtt ved klagers arbeidssted som
avtalespesialist i pediatri. Vedlagt klagen fulgte opprinnelig henvendelse til fylkesmannen, hvor det
bl.a. står at:
Vi er blitt gjort oppmerksomme på at det tilbys behandling med peanøtt OlT til barn ved **
spesialistsenter. En slik behandling er eksperimentell og ikke et etablert behandlingstilbud i Norge,
har mange ubesvarte spørsmål knyttet til gjennomføring og effekt på lang sikt, og innebærer
betydelig risiko for alvorlige hendelser inklusive anafylaksi. Dersom det er korrekt at slik behandling
tilbys, er vi usikre på hva slags retningslinjer som ligger til grunn for behandlingen, hvordan
beredskap og sikkerhet ivaretas for pasientene og hva slags forventet behandlingseffekt som
formidles før barna tilbys behandlingen.
Det er viktig å presisere at vi ikke kjenner til enkeltpasienter som har fått behandlingen. Dette er
derfor ingen klage på virksomheten. Men fordi vi kjenner til risikoen ved slik behandling ønsker vi som
fagmiljø å sikre at alle barn i Norge får trygge rammer, og realistiske forventninger til behandling som
tilbys.
Klager mener innklagede leger i sitt skriv til Fylkesmannen har brutt de legeetiske regler som fastslår
at en skal vise respekt for, samhandle og rådgi kolleger man mener gir et behandlingstilbud som de
mener er uforsvarlig, og mener de burde tatt en telefon til ham først. Henvendelsen resulterte i
opprettelse av tilsynssak, hvor klager dagen etter han mottok brev om dette ringte klager "i tråd med
god etisk kollegialitet til [innklaget overlege] for å avklare eventuelle og etter vår mening
substansielle misforståelser, sannsynlig faglig uenighet og viktig informasjon om vår realkompetanse,
og ikke minst for å meddele at vi og mine ansatte var overrasket og lei oss over den alvorlige
tilnærmingen til sentral tilsynsmyndighet uten at vi ble kontaktet på forhånd. Jeg ble bryskt avvist".
Varsel om opprettelse av tilsynssak, uttalelse fra klager, avgjørelse i tilsynssak og kommentar fra
klager til fylkesmannen fulgte vedlagt. Det fremgår at Fylkesmannen konkluderte med at det ikke var
avdekket brudd.
Innklagede leger har i sin uttalelse redegjort for bakgrunnen for sin henvendelse til fylkesmannen,
herunder at de etter henvendelser fra/vedrørende to pasienter samt hjemmesidens omtale av tilbud
om peanøtt OIT ved erfaren kollegas praksis, "ble vi bekymret for pasientsikkerheten ved denne
behandlingsformen som ikke er etablert i Norge, og som internasjonalt fortsatt ansees som
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eksperimentell". På denne bakgrunn ønsket de en vurdering av sikkerheten og mulig effekt av denne
behandlingen. De skriver at: "Det var derfor overraskende at den meget erfarne barnelegekollegaen
ved ** spesialistsenter tilbød denne behandlingen via senterets hjemmeside, som omtalt der allerede
i 2015. Vi var usikre på hvordan vi skulle håndtere denne informasjonen, da vi basert på andres og
egne erfaringer var svært bekymret for pasientsikkerheten ved peanøtt OIT. Vi hadde derfor flere
diskusjoner oss i mellom, og med vår overordnede, og landet på at vi ville søke råd på generell basis
fra fylkeslegen. Gjennom telefonsamtalen mellom innklaget og Fylkeslegen ble vi, av hensyn til
spørsmål om pasientsikkerhet, bedt om å sende en bekymringsmelding om saken til fylkeslegen". De
viser til samtalen mellom klager og innklaget som "rolig og saklig", hvor innklaget redegjorde for
bakgrunnen for bekymringsmeldingen og klager informerte om at de ikke nå utfører OIT, og at han
synes fremgangsmåten var unødvendig og feil. De uttrykker forståelse for at klager mener de burde
kontaktet ham først, og ser i ettertid at "en direkte kontakt med vår kollega nok hadde vært en
klokere vei å gå", men at de i lys av § 4 veide hensynet til pasientsikkerheten tyngst.
Klager skriver i sin kommentar til innklagedes uttalelse at "Notatet underbygger det som nettopp var
formålet bak min oversendelse til Rådet for legeetikk", og om innklagede leger "hadde tatt seg bryet
med å ta en eneste telefon til undertegnede, hadde denne saken vært oppklart og alle involverte
hadde vært spart for hele denne prosessen". Han understreker at tilsynssaken var en stor belastning,
og at dette nå er papirer som er offentlig tilgjengelige for alle, og at "Slik jeg leser de innklagedes
redegjørelse mener de seg berettiget til å etter eget forgodtbefinnende å bypasse de etiske reglene
der de finner det formålstjenlig. Hvis rådet skulle dele en slik oppfatning, ser jeg vel for egen del intet
poeng i å ha disse reglene overhodet".
Rådet for legeetikk vedtok å uttale:
Rådet for legeetikk tar i samsvar med Reglementet for Rådet for legeetikk § 2 fjerde ledd ikke stilling
til de medisinskfaglige aspektene ved saken, herunder eventuell faglig uenighet eller andre
bakenforliggende årsaker.
I aktuelle sak hadde innklagede leger fått informasjon om en behandling ved klagers klinikk som
gjorde at de ble bekymret for pasienters sikkerhet. De hadde flere diskusjoner seg i mellom, med sin
overordnede og med fylkeslegen som førte til at de besluttet å sende en bekymringsmelding til
Fylkesmannen. De tok ikke på noe tidspunkt kontakt med aktuelle kollega, og forklarer dette med at
de i lys av Etiske regler for leger kap. II § 4 i veide hensynet til pasientsikkerheten tyngst.
Etiske regler for leger kap. II oppstiller krav til legers forhold til kolleger og medarbeidere. Etter § 1
skal en lege "vise kolleger og medarbeidere respekt" og "hjelpe, råde og veilede dem". Videre etter §
2 at "Dersom en lege oppdager tegn til faglig eller etisk svikt hos en kollega eller medarbeider, bør
han/hun først ta det direkte opp med vedkommende.(…) Hvis dette ikke fører frem, bør legen ta
saken opp enten med administrativ overordnet, DNLFs organer eller vedkommende helsemyndighet".
Rådet for legeetikk mener at det ville vært både klokere, mer kollegialt og ressursbesparende for
flere instanser å ta kontakt med klager før det ble sendt en melding til fylkesmannen. Formålet med
Etiske regler for leger kap. II, § 2 er både å gi en kollega mulighet til å forklare sin side og eventuelt ta
nødvendige grep og å få opplyst saken bedre og oppklare eventuelle misforståelser, samt å unngå
unødvendig involvering av andre og andre instanser. Som klager selv påpeker kunne en
telefonsamtale i denne saken gitt innklagede leger et bedre beslutningsgrunnlag, det ville vært
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ressursbesparende for både innklagede, klager og tilsynsmyndighetene og det ville vært betraktelig
mer kollegialt.
Rådet for legeetikk vil understreke at det i bestemmelsen står "bør", og at det vil være situasjoner
hvor det av nettopp av hensyn til pasientsikkerheten, bevisforspillelse, tidsnød eller andre årsaker vil
være både nødvendig og riktig å melde bekymring rett til relevant myndighet. Vi kan imidlertid ikke
se at det forelå slike omstendigheter i aktuelle sak.
Rådet for legeetikk har forståelse for at innklagede leger stod ovenfor en utfordrende vurdering av
hvordan de best mulig skulle går frem med sin bekymring, og ser positivt på at de i ettertid har
reflektert over at det "kunne vært klokere å kontakte [klager] direkte først".
Rådet for legeetikk mener imidlertid at innklagede leger ikke har opptrådt i samsvar med Etiske
regler for leger kap. II § 2. For dette gir Rådet for legeetikk innklagede leger kritikk, og oppfordrer
dem til å ta lærdom av denne saken.

Kap. III

Markedsføring og annen informasjon om legetjenester

4.1 Markedsføring og annen informasjon om legetjenester
4.1.1 Klage på skilt/markedsføring
I e-post av 22.1.2018 fikk Rådet en klage på skiltet til en klinikk.
I møte 7.2.2018 vurderte Rådet for legeetikk skiltet og klinikkens nettside opp mot Etiske regler for
leger, og fant grunnlag for å tilskrive klinikken.
I brev av 15.2.2018 tilskrev Rådet for legeetikk klinikken v/ansvarlig lege og ba om "klinikkens
vurdering av om de ved sin markedsføring av klinikken på skilt og hjemmeside er i samsvar med
Etiske regler for leger kap. III om markedsføring, særlig §§ 1, 2, og kap. I § 9."
En advokatfullmektig besvarte henvendelsen på vegne av ansvarlig lege i brev av 8.3.2018. På vegne
av klinikken ble det hevdet at Rådet ikke har anledning til å behandle saken mot klinikken på
bakgrunn av bl.a. feil innklaget og manglende spesifisering av hva som strider mot
markedsføringsreglene. Rådet v/leder og sekretær besvarte dette i brev av 21.3.18.
Advokatfullmektig besvarte på vegne av ansvarlig lege i brev av 23.4.2018. Det fremgår at ansvarlig
lege har gjennomgått markedsføringen av klinikken opp mot Etiske regler for leger, og "foretatt noen
endringer på nettsiden" , bl.a. er ordet botox fjernet og det kommer klarere frem hvem som er
ansvarlig lege. Ansvarlig leges vurdering er at markedsføringen av klinikken er i samsvar med Etiske
regler for leger, kap. III § 1 og 2 og kap. I.
Rådet for legeetikk vurderte saken i møte 13.6.2018.
Rådet for legeetikk vedtok å uttale:
Innledningsvis vil vi bemerke at Rådet for legeetikk er Den norske legeforenings sakkyndige organ i
legeetiske spørsmål, og ikke et forvaltingsorgan som klinikkens advokatfullmektig legger til grunn.
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Videre er Rådet for legeetikk oppnevnt av Legeforeningens landsstyre for bl.a. å påse at
medlemmene opptrer i samsvar med Etiske regler for leger. Rådet er imidlertid uavhengig av
Legeforeningen som sådan, og har ikke et ansvar for å ivareta medlemmenes interesser som
fagforeningen for øvrig, som også anført av vedkommende.
Rådet for legeetikk vil anerkjenne at ansvarlig lege har gjennomgått klinikkens markedsføring, og
vurdert den opp mot Etiske regler for leger. Rådet for legeetikk er imidlertid ikke enig i vurderingen
av den er i samsvar med regelverket, og vil i det følgende redegjøre for Rådets vurdering.
Rådet for legeetikk vurderer at både aktuelle skilt og hjemmesiden er å regne som markedsføring og
annen informasjon om legetjenester, som omfattes av Etiske regler for leger kap. III.
Etter kap. III § 2 "skal (d)en medisinsk ansvarlig leges navn fremgå. Denne lege anses ansvarlig for at
bestemmelsene i dette kapittelet følges"
Både skilt og hjemmeside mangler pr. 13.6.2018 informasjon om medisinsk ansvarlig lege, i strid med
§ 2. Vi merker oss i den forbindelse at det i brev av 8.3.2018 argumenteres med at "Lege, **, utfører
ikke noen medisinsk behandling på klinikken, kun kosmetiske inngrep/behandlinger på kunder". Vi
gjør oppmerksom på at det ikke er et vilkår at ansvarlig legen utfører medisinsk behandling. Basert
på korrespondansen i saken er vår anbefaling er at klinikken foretar en gjennomgang av både hvem
som er ansvarlig lege for klinikken, og hva dette konkret innebærer både faglig, juridisk og etisk.
Klinikken fremstiller seg som et senter som yter medisinske tjenester, herunder tilbys "gratis
konsultasjon med lege", konseptet beskrives som "et helhetlig medisinsk kompetansesenter", og
klinikken er registrert i Brønnøysund som "spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatriske tjenester".
På forsiden lyder beskrivelsen:
Klinikk ** et kompetansesenter innen moderne hudteknologi. Vi kombinerer tradisjonelle hudpleiebehandlinger med avansert hudterapi og medisinsk hudpleie-behandling
Vi tilbyr ulike behandlinger innen medisinsk og kosmetisk skjønnhet, helse og velværepleie. Trygge og
effektive individtilpassede behandlinger vil gi deg strålende glød og vitalitet
Under fanen "Helse" står det opplyst:
Er du mye sliten, mangler overskudd eller sliter med et dårlig immunforsvar?
Vi kan hjelpe deg med å gjenvinne overskudd, energi og vitalitet til en hverdag med forbedret
livskvalitet.
Sett av tid til en kostnadsfri konsultasjon hos våres leger hvor vi vil kartlegge eller forebygge ditt
problem. Nøye oppfølgning og en nær pasient/lege dialog er nøkkelen til gode resultater
I prislisten kan vi blant annet lese om Vitamin IV drypp som beskrives slik: "Nyt en cocktail av
forskjellige vitaminer og mineraler med effektivt opptak gjennom intravenøst drypp, samtidig som du
slapper av i behagelige omgivelser på klinikken. Vitamin IV er ofte benyttet til å behandle alt ifra:
generell dehydrering, tretthet/utmattelse, vitaminmangler, fibromyalgi, astma og til mulltipell
sklerose. Vitamin IV er blitt en kjendisfavoritt i Hollywood hvor den har blitt omtalt som “the party girl
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drip” og benyttes populært av travle mennesker som ønsker økt overskudd, energi og velvære på en
trygg og enkel måte."
Rådet stiller også spørsmål om hva klinikken sikter til når de benytter begrepet "medisinsk injeksjon".
Under dette omtales dels behandling for migrene, som er en medisinsk indikasjon og
rynkebehandling som ikke er en medisinsk indikasjon.
Det at klinikken fremstår som et senter som tilbyr "medisinske tjenester", mens behandlingstilbudet i
realiteten er av ren estetisk og kosmetisk art, er egnet til å gi en legitimitet til udokumenterte
tjenester. Det er villedende, egnet til å skape urealistiske forventninger og svekke tilliten til
helsetjenesten. Videre er det i strid med Etiske regler for leger kap. I, § 9 som lyder: "En lege skal ved
undersøkelse og behandling kun ta i bruk metoder som forsvarlig legevirksomhet tilsier" (…) Legen må
ikke gjøre bruk av eller anbefale metoder som savner grunnlag i vitenskapelige undersøkelser eller
tilstrekkelig medisinsk erfaring".
Rådet for legeetikk mener at markedsføringen av en rekke av behandlingene på hjemmesiden er i
strid med Etiske regler for leger kap. III, § 1 som lyder:
Markedsføring og annen informasjon om legetjenester kan bare inneholde opplysninger om:
•

virksomhetens lokalisering, åpningstid og administrasjon

•

praksistype, spesialitet (kfr. § 2 nedenfor) og tittel (kfr. § 3 nedenfor)

•

diagnostiske og terapeutiske metoder

•

priser

Opplysningene må reflektere medisinsk allment aksepterte og/eller vitenskapelig dokumenterte
indikasjonsstillinger og/eller metoder. Opplysningene må ikke inneholde noe som er uriktig eller
villedende overfor publikum. Markedsføring som kan skape angst, fordommer eller urealistiske
forventninger til helsetjenesten, må ikke forekomme.
Markedsføring eller annen informasjon skal ikke omtale mulige eller forventede resultater av
definerte tjenester, eller tjenestenes kvalitet. Det skal ikke benyttes formuleringer som kan gi
publikum inntrykk av at man ved å unnlate å benytte de annonserte tjenester kan sette egen eller
andres somatiske, psykiske eller sosiale helse i fare.
Markedsføring og informasjon om legevirksomhet må være i overensstemmelse med de intensjoner
som fremgår av foranstående.
Rådet for legeetikk gir på dette grunnlag klinikken ved medisinsk ansvarlig lege kritikk for brudd på
Etiske regler for leger kap. III, §§ 1, 2 og kap. I, § 9 og anmoder om snarlig endring.
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4.1.2 Klage på markedsføring
I brev mottatt 27.6.2018 fikk Rådet for legeetikk spørsmål knyttet til om markedsføringen av ulike
"private tjenester" er i samsvar med Etiske regler for leger.
Saken er denne:
Klager skriver at de dessverre ser at "stadig flere private aktører tilbyr tjenester som med stor
sannsynlighet vil generere unødvendige undersøkelser i den offentlige helsetjenesten", og mener at
"unødvendig opprydning etter private aktører tar av kapasiteten i den ordinære helsetjenesten og
fortrenger de som har større medisinske behov". Klager registrerer med bekymring måten enkelte
private aktører markedsfører og yter helsetjenester på. Konkret stiller de spørsmål om "disse
virksomhetene" tar "tilbørlig hensyn til samfunnets økonomi", og om markedsføringen er i samsvar
med Etiske regler for leger kap. III, § 1. Herunder "Vinn tre legebesøk – til deg og to du er glad i" og
"helsesjekk på halv pris". De påpeker videre at informasjon om medisinsk ansvarlig lege mangler.
Det fremgår at kommuneoverlege og klager har rettet en henvendelse til innklagede, og svar fra
daglig leder datert 5.6.2018 fulgte vedlagt.
Det fremgår her at innklaget langt på vei er enig i premissene i brevet fra klager, men påpeker at det
skilles lite mellom ulike aktørers virksomhet. Han redegjør for virksomheten, og mener at den skiller
seg vesentlig fra inntrykket som gis. De mener at de jobber faglig og praktisk for å sikre en forsvarlig
tjeneste, som på alle måter tar tilbørlig hensyn til samfunnets økonomi. Videre at tilbudet om å
"vinne tre legebesøk" og "helsesjekk på halv pris" kun kan benyttes når pasienten trenger legehjelp,
da vi hovedsakelig er en ø-hjelpstjeneste". Han ser imidlertid viktigheten av å ta "diskusjonen rundt
hva som er akseptabel markedsføring, og ønsker en åpen dialog med Etisk råd rundt dette
velkommen". Han opplyser at det er ** som er faglig og medisinsk ansvarlig lege, men at legene som
er tilknyttet virksomheten, er selvstendig næringsdrivende med selvstendig ansvar for sine
vurderinger og behandling som gis.
Rådet for legeetikk vedtok å uttale:
Diskusjonen knyttet til private aktører og bruk av ressurser i helsetjenesten, er interessant og viktig,
og begge parter viser til gode, viktige aspekter ved debatten. Rådet for legeetikk har imidlertid
avgrenset behandlingen av saken til hjemmelegens markedsføring, og har vurdert denne basert på
det oversendte. Innklaget v/daglig leder har uttalt seg, slik at Rådet vurderer saken som tilstrekkelig
opplyst.
Rådet for legeetikk mener innklaget redegjør godt, og svarer på problemstillingene som er reist fra
klager. Vi støtter viktigheten av å ta "diskusjonen rundt hva som er akseptabel markedsføring".
Rådet for legeetikk er opptatt av at leger skal markedsføre sine tjenester på en nøktern måte og
i overensstemmelse med Etiske regler for leger. Det er viktig for legitimiteten og tilliten til
legestanden og i et prioriterings – og samfunnsøkonomisk perspektiv. Hovedpoenget med de strenge
reglene er tydelig å signalisere at leger ikke skal bidra til å skape unødig helseangst og urealistiske
forventninger til hva legetjenesten kan bidra med.
Vi ser at en del markedsføring er egnet til å skape irrasjonelle behov for legetjenester. Unødvendig
utredning og behandling er ikke bare overflødig, det kan i verste fall føre til komplikasjoner og
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bivirkninger av varierende alvorlighetsgrad. Et av de viktigste prinsippene i medisinsk etikk er ikke
å påføre pasienter skade. Den største utfordringen er markedsføring som er egnet til å skape behov,
fremkalle unødig frykt for sykdom og dermed føre til en lite hensiktsmessig bruk av helsetjenester.
Rådet for legeetikk har vurdert nettsiden, samt oversendt reklame fra klager. Samtlige mangler
opplysning om "(d)en medisinsk ansvarlig leges navn" og er således i strid med Etiske regler for leger
kap. III § 2 som lyder:
"Ved markedsføring av og informasjon om legetjenester skal (d)en medisinsk ansvarlig leges navn
fremgå. Denne lege anses ansvarlig for at bestemmelsene i dette kapitelet følges".
Videre mener Rådet for legeetikk at leger bør avstå fra å gi kvantumsrabatt, gavekort, rabatter eller
andre insentiver knyttet til legetjenester. Det å oppsøke lege bør være noe du gjør når og fordi du
har behov for det, ikke fordi du har et gavekort eller tilbys annen rabatt. Rådet mener slik
markedsføring vil ha en "forlokkende effekt", som kan føre til unødvendig bruk av tjenesten. Vi
mener også at det bidrar til å svekke tilliten tjenesten konkret, og helsetjenesten og legestanden
generelt.
Dersom innklagede lege ønsker en nærmere dialog om dette, ønsker Rådet for legeetikk det
velkommen.

4.1.3 Klage på markedsføring og sammenblanding av privat praksis med
fastlegepraksis
Rådet for legeetikk mottok 4.5.2018 en anonym klage på "fastleger som driver skjønnhetspraksis".
Innklagede uttalte seg i brev av 9.7.2018.
Saken er denne:
Klagen retter seg mot at innklaget driver fastlegepraksis og skjønnhetsklinikk i samme lokaler, samt
at "skjønnhetsklinikken" reklamerer med at alle behandlinger utføres av lege, og henvender seg
aggressivt mot studenter. Klager mener de to virksomhetene ikke er forenelige, da fastlegens rolle
skal være å ta bort kroppshysteri og fremme naturlighet.
Innklagede leger uttaler at laserklinikken er adskilt med eget behandlingsrom, og at legene benytter
ulike klær som hhv fastlege og ved laserklinikken, slik at det skal fremgå tydelig hvilken rolle de har.
99 % av alle som kommer på laserklinikken kommer innenfor åpningstiden, fra 15:45. Ved enkelte
tilfeller kommer de på dagtid, men dette har aldri vært noen som også er pasienter ved
fastlegepraksisene. De avviser å på noen måte utnytte noen økonomisk, og praktiserer full åpenhet
om pris. De henviser aldri fra fastlegepraksisen til laserklinikken, men oppfordrer de som oppsøker
laserklinikken med ønske om behandling som kan dekkes av det offentlige om å oppsøke fastlege for
viderehenvisning.
Rådet for legeetikk vedtok å uttale:
Rådet for legeetikk mener at innklagede leger har valgt en krevende kombinasjon av virksomheter,
som stiller krav til rolleforståelse, tydelighet og ryddighet i praktiseringen. Det vil være sentralt at
legene ikke opptrer på en måte som er egnet til å svekke tilliten til den offentlige helsetjenesten
generelt, og deres virksomhet konkret.
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Rådet for legeetikk har også sett på markedsføringen på klinikkens hjemmeside og sosiale medier.
Mens hjemmesiden fremstår innenfor regelverket, reagerer vi på markedsføringen på sosiale medier
som er preget av rabatter, kampanjer, konkurranser, før - og etter-bilder og bred omtale av
forventede resultater.
Rådet for legeetikk mener at dette strider mot Etiske regler for leger kap. III, og ber om at innklagede
leger bringer sin markedsføring i samsvar med regelverket.
Rådet for legeetikk er opptatt av at leger skal markedsføre sine tjenester på en nøktern måte og
i overensstemmelse med Etiske regler for leger. Det er viktig for legitimiteten og tilliten til
legestanden. Generelt mener Rådet for legeetikk at leger bør avstå fra å gi kvantumsrabatt,
gavekort, rabatter eller andre insentiver knyttet til sine tjenester. Rådet mener slik markedsføring vil
ha en "forlokkende effekt", som kan føre til unødvendig bruk av tjenesten. Vi mener også at det
bidrar til å svekke tilliten til tjenesten konkret, og helsetjenesten og legestanden generelt.
Rådet for legeetikk ikke har ikke mandat til å vurdere brudd på lov, men vil også minne om Forskrift
om markedsføring av kosmetiske inngrep, som bl.a. inneholder forbud mot pre- og postoperative
bilder.

Kap. IV Regler for legers utstedelse av attester og andre legeerklæringer
4.1 Utstedelse av attester og andre legeerklæringer
4.1.1 Klage på rådgivende psykiater
En rådgivende psykiater for et forvaltningsorgan ble innklaget av en kollega, i brev av 29.1.2018.
Rådet for legeetikk vurderte henvendelsen i møte den 4.4.2018, og vedtok å ta saken til behandling
etter Etiske regler for leger kap. IV.
Innklaget uttalte seg til saken i brev av 18.4.2018, med vedlagt uttalelse til klager fra
avdelingsdirektør og fungerende seksjonssjef datert 22.3.2018.
Klager har fått uttalelsen oversendt, men har ikke kommentert på denne.
Saken er denne:
Klagen retter seg mot innklagede leges rolle som rådgivende lege i **, hvor klager mener han på
"uklart og ikke etterprøvbart grunnlag rådgir innvandringsmyndighetene om vurdering av
spesialisterklæringer med dramatiske konsekvenser for personene som søker om asyl i Norge", og
bryter med Etiske regler for leger kap. IV, §§ 3 og 4.
Innklaget lege har redegjort for sitt arbeid for **. Herunder at "I noen saker gir jeg muntlige råd til
saksbehandlere, i andre saker lager jeg skriftlige vurderinger av dokumentene i saken. I noen få saker
vitner jeg i retten om dokumentene. For at nemnda eller retten skal kunne vurdere kvaliteten på de
fremlagte vurderingene og attestene, gir jeg råd om hvorvidt det enkelte dokument svarer til kravene
i Forskrift om helseattest eller andre offentlige føringer".
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** v/ avdelingsdirektør og fungerende seksjonssjef takker for henvendelsen og påpekningen av
mangler ved rutiner for saksbehandling og utforming av vedtak, og skriver at de vil "gå gjennom vår
generelle veiledning for saksbehandlingen i helsesaker og hvordan vi kan tydeliggjøre når og hvordan
vi omtaler [innklagede leges] bistand i våre saker".
Rådet vedtok å uttale:
Rådet for legeetikk mener at saken belyser at rollen som medisinsk-faglig rådgiver for et
forvaltningsorgan er både etisk, juridisk og faglig utfordrende. Vurderingene legen foretar kan ha
avgjørende betydning for utfallet, herunder enkeltmennesker videre skjebne.
Det stilles derfor høye krav til etisk bevissthet hos leger som innehar slike roller, og det er avgjørende
at vurderingene gjøres på en tydelig, ryddig og etterprøvbar måte, i samsvar med bl.a. prinsippene i
Etiske regler for leger kap. IV §§ 2,3 og 4.
Rådet for legeetikk anser at innklagede lege og ** har gjort godt rede for seg i denne saken, og vi
merker oss at UNE vil gjennomgå rutiner for saksbehandling og utforming av vedtak.
Rådet for legeetikk finner ikke grunnlag for å konkludere med brudd på Etiske regler for leger, men
oppfordrer innklaget lege til særlig aktsomhet og rollebevissthet i en utfordrende rolle.
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