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1. Rådet for legeetikk – virksomheten i perioden 

1.1. Rådets sammensetning 
Etter valg på landsstyremøtet i Ålesund i mai 2017 hadde Rådet for legeetikk slik sammensetning for 

perioden 1.1.2018 – 31.12.2021:  

 

Leder Svein Aarseth, allmennlege  

Nestleder Siri Brelin, overlege, PhD  

Morten Andreas Horn, overlege  

Thore Andre Henrichsen, overlege  

Tilde Broch Østborg, overlege  

 

Varamedlemmer 

1. Jan- Henrik Opsahl  

2. Elisabeth Swensen  

 

Thore Andre Henrichsen trakk seg fra vervet i juli 2019, og første vara Jan-Henrik Opsahl ble tatt opp som 

nytt medlem. Rådet hadde fra august 2019-desember 2021 følgende sammensetning;  

 

Leder Svein Aarseth, allmennlege  

Nestleder Siri Brelin, overlege, PhD  

Morten Andreas Horn, overlege  

Jan-Henrik Opsahl, medisinsk rådgiver  

Tilde Broch Østborg, overlege  

 

Jurist/spesialrådgiver Ida Torgersdotter Øygard Haavardsholm er Rådets sekretær. 

 

1.2. Saksbehandling 
Rådet har i perioden avholdt 7 møter og ferdigbehandlet 61 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 61 sakene ble 40 av sakene vedtatt å ikke ta til behandling;  

- 16 av sakene ble vurdert å omhandle medisinskfaglige forhold som Rådet etter sitt mandat ikke 

behandler 

- 10 var rent juridiske og kunne ikke vurderes i lys av etiske regler  

- 5 av klagene var det åpenbart ikke brudd på etiske regler 

- 2 saker ble avvist fordi de var under offentlig/administrativ behandling  

- 2 saker var ikke tilstrekkelig belyst til å kunne behandles 

- 5 av sakene var utenfor rådets virkeområde 

  

 

1.3. Seminar 
25.11.21: Rådet for legeetikk sitt jubileumsseminar «Leger i sosiale medier» 
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Program: 

• Velkommen og introduksjon ved møteleder – Knut E. Braaten 

• Hilsen fra President i Legeforeningen – Anne-Karin Rime 

• Etikk i sosiale medier – Einar Øverenget 

• Juridiske og profesjonsetiske utfordringer forbundet med legers deltakelse i sosiale medier – Jon 

Wessel-Aas 

• Paneldiskusjon med utgangspunkt i innledernes innlegg 

I panelet: Innlederne, Annabelle Tully, Nils Christian Tvedt Karlsen og Trond Nordseth. 

• Spørsmål fra salen/fra kommentarfeltet 

• Wrap-up og takk for i aften 

 

Seminar om leger i sosiale medier (legeforeningen.no) 

 

1.4. Publiserte artikler og innlegg i perioden 
 

010321: Svein Aarseth Når små beløp blir store – et inkassovarsel fra legehold | Klassekampen 

110321: Tilde Østborg, innlegg på Bioteknologirådets seminar: Åpent om kompensasjon før egg- og 

sæddonorer. Se direkte: Åpent møte om kompensasjon for egg- og sæddonorer - Bioteknologirådet 

(bioteknologiradet.no) 

110321: Tilde Broch Østborg Vårt land: https://www.vl.no/.../03/11/den-ubehagelige-abortnemnda/ 

170321: Morten Horn i Klassekampen: Vi trenger ikke alternative fakta | Klassekampen 

210421: Svein Aarseth, Podkasten Folkefeber, om papirløse: Folkefeber: Legen: Svein Aarseth on Apple 

Podcasts 

060521: Svein Aarseth Paneldebatt om Aktiv dødshjelp. Studentersamfunnet i Bergen (Zoom) 

220921: Svein Aarseth: Innlegg om cDCD  på “faglunsj” for LEFO + Legeforeningens fagmed. Avd. 

210921: Svein Aarseth. Grunnkurs B. Allmennmedisin.  ETIKK I PRAKSIS- Prioritering av fastlegens ressurser 

1811221: Medlemmer Rådet for legeetikk: https://www.dagensmedisin.no/artikler/2021/11/18/legetjenester-

skal-markedsfores-uten-lokkemidler/ 

081221: Svein Aarseth: Maktens eller avmaktens språk i pandemier: Kort sagt, onsdag 8. desember 

(aftenposten.no) 

10.12.21: Jan-Henrik Opsahl: Leger og sosiale media. Podkast. Podkast: Leger i sosiale medier | Tidsskrift for 

Den norske legeforening (tidsskriftet.no) 

09.12.21: Jan Henrik Opsahl: Essay: Lege artis i sosiale medier | Tidsskrift for Den norske legeforening 

(tidsskriftet.no) 

091221:  Morten Horn og Siri Brelin: Legeforeningen bør fortsatt si nei til dødshjelp. Legeforeningen bør 

fortsatt si nei til dødshjelp | Tidsskrift for Den norske legeforening (tidsskriftet.no) 

 

 

https://www.legeforeningen.no/om-oss/etikk/aktuelt-i-media/se-leger-i-sosiale-medier-i-opptak/
https://klassekampen.no/utgave/2021-03-01/debatt-nar-sma-belop-blir-store-et-inkassovarsel-fra-legehold?fbclid=IwAR2oHZL3NBvDbJxALGS-vkXanRsZzzCsjBtGHwTmgqCdiETgHckpXZywDCk
https://www.bioteknologiradet.no/2021/03/se-direkte-apent-mote-om-kompensasjon-for-egg-og-saeddonorer/
https://www.bioteknologiradet.no/2021/03/se-direkte-apent-mote-om-kompensasjon-for-egg-og-saeddonorer/
https://www.vl.no/meninger/verdidebatt/2021/03/11/den-ubehagelige-abortnemnda/?fbclid=IwAR1f2ozbPU8ZenHPuixOAX22_HHtM9cVXoN4FSNLFCtRjBLlijZ3SsiCJIg
https://klassekampen.no/utgave/2021-03-19/debatt-vi-trenger-ikke-alternative-fakta
https://podcasts.apple.com/no/podcast/legen-svein-aarseth/id1534971470?i=1000517971466
https://podcasts.apple.com/no/podcast/legen-svein-aarseth/id1534971470?i=1000517971466
https://podcasts.apple.com/no/podcast/legen-svein-aarseth/id1534971470?i=1000517971466
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2021/11/18/legetjenester-skal-markedsfores-uten-lokkemidler/
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2021/11/18/legetjenester-skal-markedsfores-uten-lokkemidler/
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/28yo0q/kort-sagt-onsdag-8-desember
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/28yo0q/kort-sagt-onsdag-8-desember
https://tidsskriftet.no/2021/12/podkast/podkast-leger-i-sosiale-medier
https://tidsskriftet.no/2021/12/podkast/podkast-leger-i-sosiale-medier
https://tidsskriftet.no/2021/12/essay/lege-artis-i-sosiale-medier
https://tidsskriftet.no/2021/12/essay/lege-artis-i-sosiale-medier
https://tidsskriftet.no/2021/12/kronikk/legeforeningen-bor-fortsatt-si-nei-til-dodshjelp
https://tidsskriftet.no/2021/12/kronikk/legeforeningen-bor-fortsatt-si-nei-til-dodshjelp
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1.5. Rådets uttalelser 

1.5.1. Uttalelse til sentralstyret 23.9.21 om 3. vaksinedose 

Rådet for legeetikk takker for forespørselen om å bidra med vurderinger når det gjelder 3. dose 

Covid-vaksine.  

Rådet mener at i den vanskelige avveiningen mellom nasjonale og internasjonale hensyn, må 

prinsippet om rettferdig fordeling av knappe helseressurser veie tyngst. 

Bakgrunn 

Situasjonen i Norge og i verden: 

Vaksinestatus i verden framgår av vedlagte interaktive kart 

Coronaviruset: Vaksineringen i verden (vg.no)  Lastet 220921

 

 

https://www.vg.no/spesial/corona/vaksinering/verden/
https://www.vg.no/spesial/corona/vaksinering/verden/
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De første Covid19-vaksinene kom på markedet mot slutten av 2020. Vaksinasjonsarbeidet i Norge 

startet ved årsskiftet. Om lag to tredjedeler av Norges befolkning er p.t. fullvaksinert (dvs. har fått to 

vaksinedoser mot Covid19).  

Det er en betydelig forskjell mellom verdensdeler og land når det gjelder vaksinasjonsstatus, og 

særlig i Afrika er det lav vaksinedekning. 

Det kan være mange årsaker til at vaksinasjonen går tregt i noen land, blant annet: 

• Landets økonomi 

• Landets infrastruktur 

• Landets helsetjeneste 

• Vaksinemotstand 

 

Vaksinesamarbeid 
COVAX:  COVAX is co-led by CEPI, Gavi and WHO 

 

CEPI: CEPI is an innovative global partnership between public, private, philanthropic, and civil society 

organisations launched in Davos in 2017 to develop vaccines to stop future epidemics.  

 

GAVI: Gavi, The Vaccine Alliance, is an international organisation that works to improve access to 

life-saving vaccines in the world’s poorest countries. Based in Geneva, Switzerland, Gavi works with 

governments, other international organisations and private partners to reduce poverty, protect 

against epidemics and save lives. 

 

➔ Norge støtter disse tiltakene. 

 

Gamechanger 
15. oktober 2020 gikk Sør-Afrika og India til Verdens Handelsorganisasjon (WTO) med et forslag om 

at alle verdens land skal ha rett til å produsere vaksiner, medisiner og annet utstyr som trengs til 

forebygging og behandling av covid-19. 

 

➔ Norge har ikke støttet dette forslaget. 

 

Civil society letter supporting proposal by India and South Africa on  waiver from certain provisions of 

thr TRIPS agreement for prevention, containment and treatment of Covid 19. 19AFRICA  

Begrunnelse:  

1. Vi kan bekjempe pandemien raskere 
2. Medisiner, vaksiner og medisinsk utstyr for covid-19 blir billigere 
3. Unntaket skal gjelde for alle – for å redde så mange liv som mulig  
4. Hemmelige avtaler fremmer profitt, ikke menneskeliv  
5. Det gir folkevalgte myndigheter mer kontroll over legemiddelindustrien 
 

https://www.who.int/initiatives/act-accelerator/covax
https://cepi.net/covax/
https://www.gavi.org/covax-facility
https://cepi.net/
https://www.gavi.org/covax-facility
https://twn.my/announcement/signonletter/CSOLetter_SupportingWaiverFinal.pdf
https://twn.my/announcement/signonletter/CSOLetter_SupportingWaiverFinal.pdf
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Nytten av vaksiner 
Selv om mange land nå synes å få kontroll på epidemien, vil pandemien vedvare så lenge det er høyt 
smittetrykk i mange land.  Den raskeste veien til normalisering er flokkimmunitet, fortrinnsvis gjennom 
vaksinasjoner. Risikoen for å utvikle nye og vaksineresistente virusmutasjoner, som kan true 
helsetilstanden også i land med høy vaksinedekning, antas å øke dersom viruset får utbre seg fritt i land 
med lav vaksinedekning.  

 

Det er fortsatt mye vi ikke vet om effekten av Covid19-vaksinene:  

• Tilgjengelig kunnskap viser at vaksinene allerede etter én dose synes å beskytte mot alvorlig 
sykdom, og beskyttelsen forsterkes etter to doser. Effekten av en tredje vaksinedose er imidlertid 
foreløpig ikke kartlagt.  

• Vaksinerte kan bli smittet, men får vanligvis mild sykdom. Vaksinerte kan derfor også bidra til 
smittespredning, og det er uavklart hvordan smittespredning påvirkes av en, to eller flere 
vaksinedoser.  

• Vi vet ennå ikke sikkert varigheten av immunitet etter to vaksiner, men den antas å være minst 
seks måneder. Det er for tidlig å si noe generelt om behovet for, og nytten av, en tredje 
vaksinedose («booster-dose»). 

• Vi vet at noen grupper responderer dårligere på vaksinen enn andre, men effekten kan ikke uten 
videre måles. Regjeringen besluttet 10.9.2021 at personer med alvorlig svekket immunforsvar 
skal få tilbud om 3. dose koronavaksine. 

 
 
Norske myndigheter om vaksine-fordelingen 
Helseministeren har vært tydelig på at myndighetenes primære oppgave er å tilby nødvendige vaksiner til 
Norges befolkning.  Videre mener myndighetene at støtten internasjonalt skjer gjennom internasjonalt 
samarbeid bl.a. via organisasjonene nevnt ovenfor. Norge har så langt ikke støttet Gamechanger-
initiativet. 
 
Anbefalinger i andre land: 

The Joint Committee on Vaccination and Immunisation (Storbritannia) 
JCVI anbefaler tredje dose som en foranstaltning for å forebygge alvorlig sykdom og press på helsevesenet 
selv om man ennå ikke vet om beskyttelsen er god i 6 – 12 måneder etter andre dose.  De anbefaler 
følgende i fase I. 

• sykehjemspasienter 

• alle over 50 år 

• helse- og sosialarbeidere i frontlinjen 

• alle i alder 16 – 49 år med underliggende helsetilstand som medfører økt risiko samt voksne 

omsorgspersoner 

• voksne i husholdninger som bor med immunsupprimerte personer.  
 
Våre helsemyndigheter er tydelige på at deres primære oppgave er å tilby nødvendige vaksiner til Norges 
befolkning.  Videre mener de at støtten internasjonalt skjer gjennom internasjonalt samarbeid bl.a. via 
organisasjonene nevnt ovenfor. Norge har ikke ønsket å støtte Gamechangerinitiativet. 
 
WHO vurderer: «The focus for the time being remains on increasing global vaccination coverage with the 
primary series (either one or two doses for current EUL vaccines).”  

Interim statement on COVID-19 vaccine booster doses (who.int) 
 
Etiske vurderinger 

Her er det flere forhold som kan settes opp mot hverandre, og vi vil vise til tre eksempler her:  

https://legeforeningen.sharepoint.com/sites/Rdetforlegeetikk/Delte%20dokumenter/General/JCVI%20issues%20updated%20advice%20on%20COVID-19%20booster%20vaccination%20-%20GOV.UK%20(www.gov.uk)
https://www.who.int/news/item/10-08-2021-interim-statement-on-covid-19-vaccine-booster-doses
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1. Tredje dose til nordmenn opp mot solidaritet med resten av verden 

Rådet vil peke på at det er manglende kunnskap om hvilken effekt det å avvente tredje vaksinedose 

vil ha på vaksinedekning globalt og helsetilstanden i Norge. Vi er ikke kjent med verdens samlede 

vaksineproduksjonskapasitet, men vil anta at landenes økonomi, infrastruktur, helsetjeneste og evt. 

vaksinemotstand 

 er viktige forhold i det enkelte land. Land som henger etter, bør tilbys økonomisk hjelp til å sette 

vaksiner og tiltak som gir dem mulighet til å nå ut til befolkningen med vaksiner og 

vaksineinformasjon.  

Siden allerede første vaksinedose gir beskyttelse mort alvorlig sykdom, blir økt global vaksinedekning 

svært viktig. 

2. Tredje dose til norsk helsepersonell av hensyn til helsetjenesten 

Gitt at Norge velger å gi en tredje dose i samme omfang som det JVCI anbefaler over, må det   gjøres 

en prioritering mellom disse gruppene. Erfaringen tyder på at helsepersonell med pasientkontakt bør 

prioriteres: 

• De utsettes for en risiko på jobb 

• De kan bidra til smitte av pasienter 

• Det er viktig å opprettholde god kapasitet i helsetjenesten 

 

3. Tredje dose til helsepersonell av hensyn til helsepersonell 

Helsepersonell bør ikke komme i en situasjon der de kan skade andre (Ikke-skade-prinsippet). 

For å hjelpe andre må helsepersonell ta vare på egen helse. 

Rådet antar at rettferdig fordeling internasjonalt også vil være et tema for 

menneskerettighetsutvalget 

Konklusjon: 

Ut fra dagens kunnskap mener Rådet for legeetikk at det er viktigere å få opp vaksinedekningen 

globalt enn å tilby tredje dose til nordmenn generelt. Immunsvekkede og helsepersonell som er 

særlig smitteutsatte, bør likevel få vaksine. 

Ut fra et globalt nytteperspektiv og rettferdighetsprinsippet bør vaksinering i land med lav vaksinedekning 
prioriteres fremfor 3. dose i Norge. 
Relevante i vurderingen er Etiske regler for leger Kapittel I § 12 (3. avsnitt): 

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

Videre vil vi peke på WMA COUNCIL RESOLUTION IN SUPPORT OF THE COUNTRIES WORST AFFECTED 
BY THE COVID-19 CRISIS 
Hvordan kan Legeforeningen bidra? 
1. Legeforeningen kan gi en uttalelse om støtte til Gamechangerinitiativet.  
2. Legeforeningen kan oppfordre WMA til å støtte arbeidet for rettferdig vaksinefordeling. 

 
 

https://www.wma.net/policies-post/wma-council-resolution-in-support-of-the-countries-worst-affected-by-the-covid-19-crisis/
https://www.wma.net/policies-post/wma-council-resolution-in-support-of-the-countries-worst-affected-by-the-covid-19-crisis/
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1.6. Uttalelser i media 
• 090221: Leger som er kritiske til koronavaksine får motstand av Rådet for legeetikk – NRK Innlandet – 

Lokale nyheter, TV og radio 

• 060221: Tønsberg, Lege | Tønsberg-lege Cecilie Nilsen får knallhard etikk-kritikk, blir bedt om å legge 

ned virksomhet (tb.no) 

• 100221: Leger, Vestfold | Lege Cecilie Nilsen får massiv støtte i kommentarfeltet – legeforeningen står 

på sitt: – Synd hun fortsetter (op.no) 

• 030321: Antirasistisk senter: Tilbakeholder informasjon  Antirasistisk 
• 140421: NRK Kveldsnytt Kommentar til satsen for kompensasjon ved eggdonasjon:  Kveldsnytt – 14. 

april – Nato ut av Afghanistan – NRK TV  

• 150421: P4: Kommentar til satsen for kompensasjon ved eggdonasjon 

• 230421: Svein Aarseth: Frykter strengt regelverk vil bremse vaksinering av sårbare grupper – Vårt Land 

(vl.no) 

• 030921: Svein Aarseth: Trynefaktoren (aftenposten.no)  (Om ansiktstatovering) 

• 290921: Svein Aarseth: - Noen sa at han var en kvakksalver, men han reddet meg (tv2.no) 

• 151021: Svein Aarseth: Sykehus sa nei til å ta blodprøve av pasienter politiet mistenkte for ruskjøring – 

NRK Troms og Finnmark – Lokale nyheter, TV og radio 

• 061221: Svein Aarseth: Frykter vaksineskeptisk lege kan ha ført til lav vaksinasjonsdekning – NRK 

Norge – Oversikt over nyheter fra ulike deler av landet 

• 071221: Svein Aarseth: Om legers ytringer og vaksineskepsis: Distriktsnyheter Innlandet – Tirsdag kl. 

20:00 – NRK TV 

• Desember 2021.  Jan-Henrik Opsahl: Intervju I  Overlegen nr 4, 2021: SoMe: Handle with care. SoMe: 

Handle with care – Overlegen Digital 

 

 

 

 

 

  

https://www.nrk.no/innlandet/leger-som-er-kritiske-til-koronavaksine-far-motstand-av-radet-for-legeetikk-1.15361246
https://www.nrk.no/innlandet/leger-som-er-kritiske-til-koronavaksine-far-motstand-av-radet-for-legeetikk-1.15361246
https://www.tb.no/tonsberg-lege-cecilie-nilsen-far-knallhard-etikk-kritikk-blir-bedt-om-a-legge-ned-virksomhet/s/5-76-1500955
https://www.tb.no/tonsberg-lege-cecilie-nilsen-far-knallhard-etikk-kritikk-blir-bedt-om-a-legge-ned-virksomhet/s/5-76-1500955
https://www.op.no/lege-cecilie-nilsen-far-massiv-stotte-i-kommentarfeltet-legeforeningen-star-pa-sitt-synd-hun-fortsetter/s/5-36-1044169?access=granted
https://www.op.no/lege-cecilie-nilsen-far-massiv-stotte-i-kommentarfeltet-legeforeningen-star-pa-sitt-synd-hun-fortsetter/s/5-36-1044169?access=granted
https://antirasistisk.no/gir-ikke-tilstrekkelig-informasjon/
https://tv.nrk.no/serie/kveldsnytt/202104/NNFA23041421/avspiller
https://tv.nrk.no/serie/kveldsnytt/202104/NNFA23041421/avspiller
https://www.vl.no/nyheter/innenriks/2021/04/21/frykter-strengt-regelverk-vil-bremse-vaksinering-av-sarbare-grupper/
https://www.vl.no/nyheter/innenriks/2021/04/21/frykter-strengt-regelverk-vil-bremse-vaksinering-av-sarbare-grupper/
https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/EabkGl/trynefaktoren
https://www.tv2.no/sport/14258262/
https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/sykehus-sa-nei-til-a-ta-blodprove-av-pasienter-politiet-mistenkte-for-ruskjoring-1.15688121
https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/sykehus-sa-nei-til-a-ta-blodprove-av-pasienter-politiet-mistenkte-for-ruskjoring-1.15688121
https://www.nrk.no/norge/frykter-vaksineskeptisk-lege-kan-ha-fort-til-lav-vaksinasjonsdekning-1.15758585
https://www.nrk.no/norge/frykter-vaksineskeptisk-lege-kan-ha-fort-til-lav-vaksinasjonsdekning-1.15758585
https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestnytt/202112/DKIN98120721/avspiller
https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestnytt/202112/DKIN98120721/avspiller
https://overlegen.digital/overlegen/overlegen-4-2021/some-handle-with-care/
https://overlegen.digital/overlegen/overlegen-4-2021/some-handle-with-care/
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2. Oppsummering av prinsipielt viktige saker 

2.1. Utfordringer med e-helse 
Rådet for legeetikk bemerker at digitale hjelpemidler vanskeliggjør den dialogen som en lege bør ha 

med sine pasienter, og at det er legens ansvar å sikre rammer for god kommunikasjon.  

Fysiske konsultasjoner ansikt til ansikt er gullstandarden for konsultasjoner.  E-konsultasjoner bør 

primært brukes når lege-pasientforholdet er etablert.  Det er legens ansvar å bidra til at e-

konsultasjonen blir så god som mulig, og uten ekstra kostnad for pasienten.  Dette skjer best i real-

time, ved videokonsultasjon eller telefonkonsultasjon. Når det benyttes skriftlig kommunikasjon, kan 

det bli mer krevende for legen å få nødvendig informasjon, fordi det er nødvendig med 

kommunikasjon frem og tilbake før legen har tilstrekkelig informasjon.  

 

2.2. Private legetjenester 
The inverse care law (Hart, 1971): 

The availability of good medical care tends to vary inversely with the need for it in the 
population served. This inverse care law operates more completely where medical care is 
most exposed to market forces, and less so where such exposure is reduced. The market 
distribution of medical care is a primitive and historically outdated social form, and any return 
to it would further exaggerate the maldistribution of medical resources. 

 

Rådet for legeetikk er opptatt av  lik og rettferdig fordeling  av  helsetjenester.  To forhold er i ferd 

med å rokke ved dette i  Norge: 

1) Helseforsikringer: Ca. 700 000 innbyggere har slik forsikring, de fleste gjennom 
helseforsikring. Norsk forening for allmennmedisin har følgende  «Kloke-valg»-anbefaling:  
Unngå å henvise til undersøkelser og behandling som dekkes av private helseforsikringer uten 
god faglig indikasjon. 

2) Private legetjenester: I befolkningstette områder har det kommet flere tilbud om  private 
legetjenester. For publikum kan det til tider være vanskelig å orientere seg, og når Legevakt 
brukes i navnet, kan de lett oppfattes som en offentlig tjeneste. Tjenestene 
kan  framstå som  legekontor, tilby videokonsultasjoner, eller algoritmebaserte nettjenester. 
De kan også tilby rådgivning – for rådet er det uklart om dette er helsetjeneste eller ikke. I 
2021 ble kapittelet om markedsføring tydeliggjort. Gratis- eller rabatterte konsultasjoner er 
ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å kople tilbudet med andre tjenester som ikke er 
helsetjenester.   
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3. Høringsuttalelser 

3.1. Representantforslag 46 S (2020 – 2021) - Helsehjelp til alle i Norge, også 
til papirløse migranter samt tilreisende EØS-borgere uten helsetrygdkort 

  

 

Svein Aarseth deltok i muntlig høring i Stortingets Helse- og omsorgskomité 19.01.21: Videoarkiv - 

stortinget.no  

Fra Legeforeningen møter: Leder av Rådet for legeetikk Svein Aarseth og leder av Legeforeningens 

menneskerettighetsutvalg Marit Halonen Christiansen 

Som leger har vi plikt til å bistå alle mennesker som har behov for helsehjelp, uavhengig av hvem de 

er. Retten til helse er en grunnleggende menneskerett. Legeforeningen støtter forslaget fra 

representantene Kaski, Andersen, Haltbrekken og Wilkinson.   

Konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter er tatt inn i norsk lov. Denne 

konvensjonen fastslår retten til helsehjelp. FNs komité som følger opp konvensjonen om 

økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fremhever spesielt i sin skriftlige kommentar til 

konvensjonen at «helsefasiliteter, varer og tjenester må være tilgjengelige for alle, i særdeleshet de 

mest sårbare og marginaliserte gruppene i befolkningen, både i loven og i virkeligheten, uten 

diskriminering." Konvensjonen anerkjenner at individuelle forskjeller i helsetilstand, og ulikheter i 

staters ressursgrunnlag innebærer at retten til helse kan bety ulike ting. Det er derfor grunn til å 

vektlegge sitatet over – retten til helse betyr at statene forplikter seg til å ikke diskriminere. Et rikt 

land, som Norge, forventes å yte mer enn andre. Vi må også kunne forvente at Norge yter helsehjelp 

til alle, uten diskriminering. 

Legeforeningen mener Norge bryter hensynet bak denne konvensjonen ved at den offentlige 

helsetjenesten ikke tilbyr helsehjelp til papirløse migranter. 

Papirløse befinner seg i utgangspunktet i en vanskelig situasjon – uten tillatelse til å arbeide, risiko 

for arrestasjon, begrenset rett til helsehjelp, og betalingsplikt i de tilfellene de har rett til hjelp. 

Økonomi og frykt for å bli meldt til politiet rapporteres å være de største barrierene for at denne 

gruppen skal få tilgang til helsehjelp, i tillegg til administrative hindringer som følge av manglende 

identifikasjonspapirer - når en for eksempel skal hente ut medisiner. 

Retten til helsehjelp er ikke innvandringspolitisk spørsmål.  Legeforeningen mener staten må ta  

ansvar for mennesker som befinner seg i riket – behandling ved behov for helsehjelp er en del av 

dette ansvaret. Forslaget slik det foreligger vil bidra til å fjerne noen barrierer for at denne gruppen 

oppsøker nødvendig helsehjelp. 

Som leger har vi en grunnleggende etisk plikt til å ivareta pasientens interesser og integritet og 

behandle pasienten med omsorg og respekt, uansett hvem pasienten er. Dette er nedfelt i Geneve-

erklæringen, "Legeeden". Verdens legeforening (WMA) og den europeiske legeforeningen (CPME) 

understreker begge at det ikke er akseptabelt at myndigheter skal begrense menneskers rett til å 

motta helsehjelp.  

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2021/H264-full/N-202/01/19/N-202-20210119-155701.mp4&msid=179&dateid=10004493
https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2021/H264-full/N-202/01/19/N-202-20210119-155701.mp4&msid=179&dateid=10004493
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Vi er kritiske til at en statlig forskrift skaper hindringer for at vi skal kunne utføre vår plikt. 

Leger og annet helsepersonell yter i dag helsehjelp utover de rettighetene forskriften fastslår. Dette 

skjer blant annet gjennom legevakttilbud og gjennom fastleger som tilfeldigvis har fått kontakt med 

en eller flere migranter og gjennom frivillige sentraler.  

Legeforeningen mener helsetjenester til papirløse må gis på bakgrunn av individets medisinske 

behov, ikke innvandringspolitiske hensyn. Vi ber om at helsetjenesten ikke brukes som et 

innvandringspolitisk verktøy, og vi oppfordrer Stortinget til å vedta det foreliggende 

representantforslaget.  

 

 

3.2. Forslag til regulering av konverteringsterapi  
 

Rådet for legeetikk behandlet høringsnotatet i møte 30.  august 2021.   

Notatet som er sendt ut fra Kulturdepartementet, er utarbeidet av en interdepartemental 

arbeidsgruppe bestående av deltakere fra Kulturdepartementet, Justis- og 

beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Barne- og familiedepartementet. 

Omfang av konverteringsterapi 
Bufdirs kartlegging antyder at konverteringsterapi i Norge i hovedsak foregår i en religiøs kontekst 

(trossamfunn, religiøse organisasjoner og andre religiøse aktører) og i nære relasjoner 

(foreldre/foresatte og annen familie). Et mindretall oppgir kjennskap til at helsearbeidere, 

sosionomer, familieterapeuter og lignende er utøvere. Mange av aktørene som deltok i kartleggingen 

oppgir at konverteringsterapien de kjenner til har skjedd gjennom en-til-en samtaler og 

gruppesamtaler. Det er også en god del som krysser av for leir/camp, sjelesorg og andre religiøse 

metoder (inkludert forbønn, ungdomsmøter i menighetene og resitering av religiøse tekster). I tillegg 

oppgir flere aktører at de kjenner til at konverteringsterapien har forekommet i utlandet, i regi av 

eller i samarbeid med en norsk aktør. På spørsmål om hvilke handlinger som har blitt brukt i 

forbindelse med konverteringsterapi, er det mange som krysser av for flere typer handlinger. Sosialt 

press, hatefulle, krenkende, eller ydmykende ytringer eller handlinger, utstøtelse eller utfrysing fra 

trossamfunnet, sykeliggjøring av seksuell orientering/kjønnsidentitet og forhindring av å leve 

ut/definere egen kjønnsidentitet går igjen i mange av svarene. Det er også en del som oppgir fysisk 

og psykisk vold, frihetsberøvelse og nektet kontakt med familie. (Høringsnotatet s 12 – 13) 

  

Religiøs forståelse 
Det vil være især i religiøse sammenhenger at personer vil utsettes for konverteringsterapi. Dette 

setter personer som er tilknyttet disse miljøene, og som har seksuell legning miljøet ikke aksepterer, i 

en utsatt posisjon. Barn og ungdom vil ofte være i de samme miljøene som sine foresatte. 

Konverteringsterapien vil ofte ha karakter av forbønn eller sjelesorgsamtale.  
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Til helhet skriver: "Vi tror og mener at seksuell identitet ikke er noe som er medfødt, men er noe som 

utvikler seg blant annet i et samspill med betydningsfulle personer, spesielt i oppvekstårene." 

I dette ligger også at man tror at påvirkning kan endre seksuell identitet til noe som er akseptabelt i 

det angjeldende miljøet.  

Siden mye av konverteringsterapien foregår i religiøs sammenheng, vil forbud kunne oppfattes som  

angrep på tros- og ytringsfriheten. Rådet for legeetikk mener likevel at det overordnede må være at 

ingen skal utsettes for religiøs påvirkning mot sin vilje. 

Rådet for legeetikk støtter at det innføres et forbud mot konverteringsterapi. 

  

Konkrete tilbakemeldinger: 

• Legaldefinisjonen av konverteringsterapi, herunder definisjonens rekkevidde når det gjelder bønn, 

sjelesorg og religiøs veiledning, se kapittel 8.2 (s. 45-54) 

o Rådet for legeetikk mener denne definisjonen er dekkende 

• Definisjon (s 45): Behandlingslignende handlinger som har som formål å få en annen til å endre eller 

fornekte (ev. undertrykke) sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet. 

o Rådet for legeetikk mener det er uheldig at begrepet "behandling" 

• Det presiseres (s 47): Et forbud mot konverteringsterapi skal ikke stenge for anerkjent helsefaglig 

behandling av kjønnsinkongruens. Slik behandling skal ikke anses som konverteringsterapi. 

o Rådet for legeetikk mener det er viktig å skille mellom det som anses som helsehjelp og 

dermed reguleres av helselovgivningen, og handlinger som faller innunder forbudet mot  

• En handling bør kun være ulovlig dersom den som utfører handlingen har som motiv å få en annen til 

å endre eller fornekte sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet. (s 47) 

o I de religiøse miljøer der dette foregår, vil man omtale det som skjer som sjelesorg og 

samtaler.  Siden de påberoper seg autoriteten til å tolke bibelen, sitter de med en stor 

åndelig makt over den det gjelder. Det er urimelig  at  de  skal  bruke religionsfrihet til  støtte 

for slik makt. 

• Behandling/terapi: Departementet har vurdert om behandling eller terapi kan være egnede uttrykk i 

lovteksten. 

o Rådet for legeetikk mener disse begrepene er uheldige, fordi de indikerer at det er noe som 

trener behandling, altså at noe er feil eller sykelig. Vi støtter derfor begrepet 

behandlingsliknende. 

• Om det bør være et absolutt forbud mot å utføre konverteringsterapi overfor barn mellom 16 og 18 

år, se kapittel 8.3.2.3 (s. 58-61) 

o Selv om Trossamfunnsloven gir barn over 15 år rett til å velge om de vil være medlem i et 

trossamfunn, er det likevel slik at noen miljøer er så altomfattende at dette neppe er reelt. 

Rådet støtter derfor et absolutt forbud fram til fylte 18 år. 

• Om et forbud mot å medvirke til at et barn mottar konverteringsterapi i utlandet bør være betinget 

av at det foreligger forledelse eller utilbørlig press eller om et slikt forbud bør være mer vidtrekkende, 

se kapittel 9.2 (s. 71-74) 

o Rådet for legeetikk støtter forslaget om å gjøre medvirkning til at barn mottar 

konverteringsterapi i utlandet straffbart. 

• Om de foreslåtte straffebudene bør plasseres i straffeloven eller i en ny spesiallov, se kapittel 11 (s. 

76-77) 

o Rådet for legeetikk påpeker at forbudet mot kjønnslemlestelse først var en særlov, men ble 

senere tatt inn i straffeloven. Argumenter for særlov er at det antakelig gir større fokus på 

http://tilhelhet.no/om-oss/forml
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problematikken. Det er godt mulig at straffebudene kan plasseres i straffeloven på et senere 

tidspunkt, når forbudet har trådt i kraft og virket en stund. 

• Om det bør foreslås et forbud mot å markedsføre konverteringsterapi, hvordan et slikt forbud 

eventuelt bør utformes og hvem som eventuelt bør håndheve et slikt forbud, se kapittel 10. (s. 74-76) 

o Rådet for legeetikk påpeker at det stort sett vil være religiøse miljøer som vil tilby 

konverteringsterapi.  Det er derfor ikke markedsføring i   generell forstand. En løsning kunne 

være at lovforslaget endres til: "Den som utfører eller tilbyr…." 

Ett medlem av Rådet for legeetikk (som selv er sterkt kritisk til konverteringsterapi) mener at det ikke 

er behov for en særlov mot konverteringsterapi, at loven vil være vanskelig å avgrense, og at 

eksisterende lovverk heller bør forsøkes brukt. Medlemmet mener klar avstandstaken mot 

konverteringsterapi heller bør vises på andre måter enn gjennom en vanskelig håndterbar særlov.  

Medlemmet mener det er vanskelig å forstå at konverteringsterapi (slik det er definert) rettet mot 

personer som er usikre på om de har eller ikke har en ikke-heterofil legning, skal være forbudt og 

straffes med fengsel, samtidig som det i dag tilbys veiledning og dessuten omfattende kirurgisk 

behandling til personer med kjønnsinkongruens. Selv om lovforslaget tydelig markerer at det siste 

ikke skal rammes av loven, er det ikke forklart hvorfor – annet enn at det ene er fordømt av 

storsamfunnet, det andre er akseptert. Dette framstår som diskriminerende overfor en 

meningsminoritet.  

Medlemmet mener at samtykke er helt avgjørende for om konverteringsterapi kan måtte tolereres i 

et liberalt samfunn. Men det er ikke godtgjort at mindreårige eller voksne som involveres i 

konverteringsterapi ikke er samtykkekompetente, mens personer i samme alder eller livssituasjon 

som involveres i behandling for kjønnsinkongruens skal være det. Kravet til samtykkekompetanse 

øker med alvorligheten av tiltaket, og burde være strengere for behandling av kjønnsinkongruens 

enn for mer psykososialt rettet konverteringsterapi.  

Medlemmet påpeker at høringsnotatet ikke gjør det klart at konverteringsterapi har det 

skadepotensialet som legges til grunn for at konverteringsterapi skal være straffbart. Økt risiko for 

psykisk sykdom og sosiale problemer er beskrevet hos LHBTIQ-personer også uten 

konverteringsterapi, og det er ikke i høringsnotatet lagt fram eller henvist til bevis for kausalitet. 

Alternative forklaringer på psykososiale vansker hos personer som har gjennomgått 

konverteringsterapi er at situasjonen deres i seg selv disponerer for slike utfordringer og at det 

derfor de søker seg til konverteringsterapi. Eller at de lever i en fordømmende sosial setting 

(subkultur) som både disponerer for psykososiale problemer, og som tilbyr konverteringsterapi som 

en slags løsning. I begge tilfeller er det problematisk om konverteringsterapeuten alene skal bære 

straffansvaret for psykososiale vansker som konverteringsterapien ikke er årsak til.  

  

3.3. Høringsuttalelse om Forslag til lov- og forskriftsendringer for å motvirke 
kroppspress (Regulering av kosmetiske inngrep, injeksjoner og 
behandling og tydeliggjøring av helsepersonellovens virkeområde mv.) 

 

Høringssvaret er epostbehandlet av rådets medlemmer. 

Rådet for legeetikk er positive til endringene som foreslås og mener de vil kunne bidra til å nå målet 

om redusert kroppspress for barn og unge. Rådet for legeetikk mener det er viktig å sette tydeligere 
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rammer for disse formene for behandlinger enn det man har i dag. Videre er rådet av den klare 

oppfatning at strengere regler for markedsføring av kosmetiske behandlinger er nødvendig. 

Legaldefinisjon av helsehjelp:   

Rådet for legeetikk støtter forslaget om å utvide helsepersonellovens definisjon av helsehjelp (§ 3) 

slik at også handlinger som ellers ville falt utenfor helsehjelpsbegrepet er omfattet av lovgivningen 

dersom handlingen kan medføre helserisiko. Dette fremstår som en fornuftig avgrensning. Rådet 

mener det er viktig at det tydeliggjøres i forskrift hva slags behandlinger som omfattes av denne 

utvidelsen. Denne utvidelsen og presiseringen vil også tydeliggjøre om det er helse-, forbruker- eller 

legemiddelmyndigheter som skal vurdere evt klager.  

Kompetansekrav: 

Rådet for legeetikk støtter forslaget om å innføre krav om at kun helsepersonell skal kunne utføre 

kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling som kan påføre pasienten alvorlig 

skade, sykdom, komplikasjon eller bivirkning. En avklaring av hvilke typer behandlinger som faller 

innenfor dette bør gjøres, og det er derfor bra at det er lagt til en forskriftshjemmel for dette. . 

Rådet mener at det er viktig å kreve kompetanse ut over det som ligger i 

helsepersonellautorisasjonen slik det kreves i forskrift om kosmetisk kirurgi for spesialister som ikke 

er plastikkirurger. Like viktig er det at det opprettes et behandlerregister som er offentlig tilgjengelig, 

f.eks.  på linje med registeret for alternativbehandlere. Rådet mener også at utførte behandlinger må 

rapporteres.  Dette er viktig bl.a.  for å vurdere risiko knyttet til virksomheten.  

Markedsføring: 

Forskrift som regulerer markedsføring utvider virkeområdet til også å omfatte injeksjoner og 

tydeliggjør at også  injeksjoner omfattes samt at markedsføring ikke må rettes mot mindreårige.  

Forskriftsnavnet kan med fordel endres til f.eks.  Forskrift om markedsføring av kosmetiske inngrep 

og annen medisinsk kosmetisk behandling. §§ 1 og 3 bør endres tilsvarende. Dette vil bidra til å 

synliggjøre at forskriften også omfatter ikke-kirurgisk behandling. Spesielt viktig er det at §5 endres 

til å omfatte all kosmetisk kirurgisk og ikke-kirurgisk behandling som omfattes av forskriften – f.eks. 

peeling og laser.  

Rådet for legeetikk er bekymret for markedsføring av kosmetiske inngrep og behandlinger fra 

influensere. Disse har mange følgere under 18 år. Rådet mener at forslaget til § 4 annet ledd ikke vil 

hindre den markedsføringens som skjer i slike kanaler. Rådet for legeetikk tar til orde for et forbud 

mot markedsføring av kosmetiske inngrep og behandlinger fra influensere.  

Pasientsikkerhet: 

Dette er ikke så godt omtalt i høringsnotatet. I tillegg til kompetansekrav, vil bedre regulering også 

medføre andre krav som etterlevelse av internkontrollforskriften. Det er bra. Offentlig register over 

utøvere vil bidra til pasientsikkerhet. Standardavtaler mellom behandler og kunde/pasient bør også 

være tilgjengelige på behandlingsstedets nettsider.  
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Inngrep på mindreårige: 

Rådet for legeetikk støtter forslaget om forbud mot kosmetiske inngrep på mindreårige. Unntakene 

som gjøres for korrektive inngrep eller annen behandling ved misdannelser, skade eller sykdom 

fremstår som fornuftige og støttes av rådet. Slike misdannelser og utseendemessige avvik kan 

medføre plager av psykisk art. 

Avgrensninger av helsepersonellovens anvendelse: 

Rådgivende leger: 

Et nytt ledd i helsepersonellovens § 3 skal tydeliggjøre og avgrense lovens anvendelse for 

helsepersonell som er ansatt i rådgivende stillinger der de gjør vurderinger av helsetilstand opp mot 

rett til ytelser mv. samt ved helsefaglig forskning og utprøving. 

Rådet for legeetikk får ofte klager på rådgivende leger. I tillegg til eksempler nevnt i høringsnotatet, 

kan også råd fra rådgivende leger få betydning for vurdering av utvisningssaker i UNE. 

Etiske regler for leger legger til grunn at det foreligger et lege-pasient-forhold. For rådgivende leger 

vil dette ikke være tilfelle.  

Generelt gjelder etiske regler også for denne gruppen, men mange av reglene passer dårlig fordi 

arbeidet disse legene gjør på så mange punkter skiller seg fra annet legearbeid.  

En rådgivende lege vil normalt ikke treffe pasienten, og informasjon om rådgivende leges rolle blir 

derfor vanskelig. 

Rådet for legeetikk har lagt til grunn at en uttalelse fra rådgivende lege vil kunne være å anse som en 

legeerklæring, avhengig av innholdet. Likevel passer ikke paragrafene i Etiske regler for leger Kap IV 

helt på denne gruppen.  

Rådet for legeetikk erfarer at rådgivende leger til tider gjør diagnostiske og behandlingsmessige 

vurderinger som kan resultere i at saksbehandler anbefaler f.eks. en konkret behandling i vedtaket. I 

slike tilfeller mener rådet at den rådgivende legen er behandler etter helsepersonelloven. 

Det fremgår av lovendringsforslaget at tilknytningsformen legen har til organisasjonen, skal ha 

betydning for om hvorvidt helsepersonelloven skal komme til anvendelse eller ikke. Dette mener 

rådet er uheldig. Det må være arbeidets karakter som er avgjørende. 
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4. Avgjørelser i Rådet for legeetikk etter Etiske regler for leger  

4.1. Kap I Alminnelige bestemmelser 
 

Sak 41_2020 Klage på lege vedr brev 

Rådet for legeetikk mottok en klage 10.11.2020. Klager reagerer på at innklagede lege har skrevet et 

brev til ham. Han oppfatter brevet som et brudd på Etiske regler for leger. 

Rådet vedtok 2.12.2020 å ta saken til behandling etter Etiske regler for leger kapittel I §§ 1 og 2.  

I brevet omtaler innklagede lege sin tidligere pasient og forklarer hvordan han har oppfattet hans 

oppførsel gjennom årene. Han kommenterer det at pasienten nå har sendt klage til NPE og gir 

uttrykk for at han reagerer på måten pasienten her fremstiller seg selv.  

Innklaget har uttalt seg i brev 17.1.2021 til Rådet for legeetikk. Her fremgår det blant annet at det 

også er sendt klage til Fylkesmannen (nå Statsforvalteren). Det redegjøres ikke for hva bakgrunnen 

for brevet det er klaget over er. Han gjentar overfor rådet at klagers fremstilling av seg selv ikke 

stemmer overens med det inntrykket han som lege sitter igjen med. Både svaret til rådet, og 

uttalelsen til Fylkesmannen (som var lagt ved) dreier seg i hovedsak om hvordan innklagede 

oppfatter klager, og hvordan han har oppfattet ham i de årene han var hans fastlege.  

Rådet for legeetikk vedtok å uttale at Etiske regler for leger kapittel 1 §§ 1 og 2 oppstiller noen 

grunnleggende krav og forventninger til legerollen.  

  
§1 
En lege skal verne menneskets helse. Legen skal helbrede, lindre og trøste. Legen skal hjelpe 
syke til å gjenvinne sin helse og friske til å bevare den. 
 
Legen skal bygge sin gjerning på respekt for grunnleggende menneskerettigheter, og på 
sannhet og rettferdighet i forholdet til pasient og samfunn. 
 
§2 
Legen skal ivareta den enkelte pasients interesse og integritet. Pasienten skal behandles med 
omsorg og respekt. Samarbeidet med pasienten bør baseres på gjensidig tillit og skal, der det 
er mulig, bygge på informert samtykke. 
 
Legen har ulike roller som behandler, sakkyndig og forvalter av velferdsgoder. Rollen har 
betydning for hvordan legen opptrer og for behandling av sensitiv informasjon. Det må skilles 
tydelig mellom rollene som behandler og sakkyndig. Legen har ansvar for å gi nødvendig og 
tilpasset informasjon om sin rolle og formålet med kontakten. 

 
 
Rådet for legeetikk mener brevet som innklagede sendte klager bærer preg av at innklagede ikke har 

opprettholdt den profesjonelle distansen som kreves og forventes av leger. Brevets innhold er ikke 

forenlig med kravene til legerollen og de grensene en lege forventes å sette overfor sine pasienter. 

Det gis kritikk for brudd på Etiske regler for leger kapittel I § 1 og 2.  
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Rådet for legeetikk vil bemerke at det stilles høye krav til legerollen, blant annet gjennom Etiske 

regler for leger. Disse må imidlertid også kunne oppfattes som en hjelp til å sette grenser, og en hjelp 

til å definere rollen. Leger bør unngå å gå over den grensen som går mellom et profesjonelt lege-

pasientforhold og et personlig forhold. Det fremstår som at denne grensen ikke har vært tydelig nok i 

det aktuelle lege-pasientforholdet. 

 

Sak 42_2020 Klage på kommunelege 

Rådet for legeetikk mottok en klage 9.1.2020. Klager reagerer på et hjemmebesøk innklagede hadde 

hos ham i juli 2018. Han mener innklagedes oppførsel i dette møtet innebar brudd på Etiske regler 

for leger. 

Rådet for legeetikk vedtok 2.12.2020 å ta saken til behandling etter Etiske regler for leger kapittel I 

§§ 1 og 2. 

Siri Brelin fratrådte ved behandlingen av saken. 

Innklagede har uttalt seg i brev av 14.1.2021 der det fremgår at han foretok det omtalte 

hjemmebesøket etter å ha blitt varslet av politiet om deres bekymring for klager. Hjemmebesøket 

gikk ut på å avklare hvorvidt det var behov for akutt hjelp eller om han var i stand til å ta vare på seg 

selv. Innklagede kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen av hans oppførsel fra det aktuelle 

hjemmebesøket. Det vises også til at saken er behandlet av Fylkesmannen i Vestland. 

Rådet for legeetikk har fått tilsendt vedtaket fra Fylkesmannen i Vestland.  

Dette er saken: 

Innklagede lege ble som kommuneoverlege kontaktet av politiet som var bekymret for om klager var 

i stand til å ta vare på seg selv. Innklagede gjennomførte et hjemmebesøk hos klager for å vurdere 

om han hadde behov for akutt hjelp. 

Rådet for legeetikk vedtok å uttale: 

Innklagede ser ut til å ha løst oppgaven på en god måte, og det er ikke grunnlag for kritikk etter 

Etiske regler for leger.  

 

Sak 2_2021 Klage på behandling ved sykehus 

Rådet for legeetikk mottok 10.12.2020 en klage. Klagerne reagerte på måten deres mor ble 

behandlet da hun var innlagt på avdelingen der innklagede jobber, og på hvordan de var blitt 

behandlet som pårørende. Rådet for legeetikk vedtok 20.1.2021 å ta saken til behandling etter Etiske 

regler for leger kapittel I §§ 2 og 3. Det ble overfor innklaget understreket at Rådet for legeetikk ikke 

skulle vurdere de faglige sidene av saken, og at det kun var kommunikasjon og forholdet mellom 

pasient, pårørende og behandlende lege som skulle vurderes av Rådet for legeetikk. 
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Dette er saken: 

Mor til klagerne var innlagt ved den aktuelle avdelingen i perioden 1.3.2020-23.3.2020. Hun hadde 

alvorlig kols-sykdom og døde få måneder etter den aktuelle innleggelsen. I løpet av tiden hun var 

innlagt ble det innført omfattende nasjonale tiltak mot korona-pandemien. Dette medførte at de 

pårørende ikke kunne komme inn på sykehuset. Det meste av kommunikasjonen foregikk da per 

telefon. 

Av klagen fremgikk det blant annet at klagerne oppfattet innklaget som å være "mer opptatt av det 

negative istedenfor å trekke frem det positive og motivere». Det ble i løpet av innleggelsen avholdt et 

møte der innklaget blant annet redegjorde for hvordan dødsforløpet normalt arter seg for pasienter i 

tilsvarende situasjon. Dette ble av de pårørende oppfattet som "direkte støtende". 

Svar i saken ble etterspurt 22.4.21, 2.6.21, 19.8.21 og 11.10.21. I brev datert 13.10.2021 mottok 

Rådet for legeetikk en uttalelse fra innklaget. Uttalelsen er stilet til foretaksledelsen, som følge av at 

klagen også var sendt dit. Det fremgår her at kommunikasjonen med de pårørende ble utfordret av 

at hele landet ble "stengt ned" 12.3.20.  

Innklaget har i sitt svar beskrevet at; "Min bodskap var at vi vurderte pasienten alvorleg sjuk og i ein 

utrygg situasjon". Angående møtet som ble avholdt med de pårørende skriver innklaget at; "Eg 

meiner faktisk at det var mi plikt å informere om alvoret i situasjonen og at vi ikkje hadde ytterlegare 

behandlingstiltak å sette inn om tilstanden skulle ytterligare bli verre." 

Rådet vedtok å uttale at kommunikasjon er en vanskelig kunst. Rådet for legeetikk etterforsker ikke 

saker utover det å innhente uttalelser fra partene i saken. En samtale kan oppfattes svært ulikt av 

personene som deltar i den. Rådet for legeetikk kan ikke se at det foreligger noe brudd på Etiske 

regler for leger i denne saken og det gis derfor ikke kritikk til innklaget lege. Vi registrerer at innklaget 

har gjort et grundig arbeid med å besvare klagen. Han har reflektert rundt egen rolle og hvordan 

kommunikasjonen forløp med pasient og pårørende. Rådet for legeetikk ser også positivt på at det 

ble avholdt et møte med de pårørende. 

Det fremstår for Rådet for legeetikk som at det er en grunnleggende uenighet mellom de pårørende 

og behandlende lege om hvor alvorlig syk pasienten var, og dermed også ulik oppfatning av den 

informasjonen som ble gitt. Det er ofte en vanskelig balansegang mellom det å gi pasienter håp og 

det å orientere om alvorlig sykdom. Rådet bemerker at det er umulig å forutse nøyaktig 

sykdomsutvikling og at vurderingene må gjøres av klinikeren utfra den kunnskapen man har på det 

gitte tidspunktet. Det kan fort oppfattes som lite omsorgsfullt når kliniker informerer om at man er 

bekymret for at en sykdomsprosess ikke vil kunne snus. 

Det fremgår av Etiske regler for leger kapittel I § 3 at  

(…) Opplysninger som kan tenkes å være særlig belastende, skal gis med varsomhet. 

Den typen samtale som ble gjennomført i møtet med de pårørende er et typisk eksempel på slike 

belastende opplysninger. Rådet for legeetikk registrerer at det er svært ulik oppfatning av hvordan 

informasjonen ble formidlet. Rådet vil bemerke at informasjon om dødsprosess ofte vil kunne 

oppfattes som lite varsomt av de pårørende, særlig dersom de pårørende ikke er forberedt på at 

deres nærstående nærmer seg denne. 
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Sak 10_2021 Klage på svangerskapskontroll 

Rådet for legeetikk mottok 25.1.2021 en klage. Klager reagerer på måten en svangerskapskontroll ble 

gjennomført på.  

Rådet vedtok 10.3.21 å ta saken til behandling etter Etiske regler for leger kapittel I §§ 1, 2 og 3.  

Klager var til svangerskapskontroll hos innklagede 18.1.21. Hun reagerer på at det ble gitt uttrykk for 

at man hadde dårlig tid og at man ville forsøke å gjennomføre undersøkelsene raskt. Videre mener 

klager at innklaget viste liten interesse og stort sett var vendt mot PC-skjermen, og fulgte en liste 

systematisk. Klager opplevde det som at innklaget omtalte abort innen uke 18 som en selvfølge 

dersom det skulle vise seg å være noe galt med fosteret. Hun reagerte også på at henvisning til tidlig 

ultralyd ikke var sendt da det var gått en uke etter konsultasjonen. 

Innklaget har uttalt seg i brev 3.4.21 til Rådet for legeetikk. Her fremgår det blant annet at hun tar 

selvkritikk for måten timen startet på. Hun var forsinket da timen startet, men erkjenner at hun ikke 

burde sagt at de skulle forsøke å gjøre dette raskt unna. Hun forklarer at hun kun hadde arbeidet 

som allmennlege i tre måneder da denne konsultasjonen fant sted. Hun har nå satt av mer tid til 

denne typen konsultasjoner for å unngå hastverk. Hun er enig med pasienten i at legen ikke burde 

sitte så mye vendt mot PC-en, og forsøker å unngå dette. Innklaget omtaler også dette med 

skjematisk tilnærming til konsultasjonen. Dette forklarer hun med at hun, fordi hun hadde gjort få 

slike konsultasjoner før, var nødt til å følge retningslinjene for svangerskapsoppfølging for å være 

sikker på at hun fikk gjort en faglig god jobb. Når det gjelder omtalen av abort, mener hun å ha gitt 

nøytral informasjon om hvilke muligheter man har på ulike tidspunkter i svangerskapet. 

Rådet for legeetikk vedtok å uttale at det er positivt at innklaget har reflektert over det som tas opp i 

klagen. Det fremstår som at hun har tatt klagen på alvor og at hun også delvis er enig i noen av 

punktene i klagen. Rådet for legeetikk ser positivt på måten hun har håndtert klagen på, 

refleksjonene hun har gjort seg og de endringene hun har foretatt i etterkant.  

Etiske regler for leger er ment å gi leger et utgangspunkt for refleksjon, og som en standard å strekke 

seg etter. Når det gjelder det å gi informasjon om abortmuligheter til gravide vil vi peke på Etiske 

regler kapittel I § 3 der det blant annet står: 

Opplysninger som kan tenkes å være særlig belastende, skal gis med varsomhet. 

Rådet for legeetikk gir ikke kritikk til innklagede, og viser til at det fremstår som at klagen i seg selv 

har bidratt til refleksjon og endring. 

 

Sak 15_2021 Klage på kommunikasjon med legekontor   

Rådet for legeetikk mottok 11.3.21 en klage. Klager reagerer på et betalingskrav og måten hun ble 

behandlet på da hun stilte spørsmål ved kravet.  

Rådet for legeetikk vedtok 30.4.21 å ta saken til behandling etter Etiske regler for leger kapittel I §§ 7, 

8 og 12. 
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Innklaget har uttalt seg i brev 31.5.21 til Rådet for legeetikk. Innklagede gir uttrykk for at de timene 

det ble krevet egenandel for i realiteten var konsultasjoner, ikke bare enkle pasientkontakter som 

oppfølging av tidligere konsultasjoner.  

Rådet for legeetikk vedtok å uttale at kommunikasjon er en vanskelig kunst. Rådet for legeetikk 

etterforsker ikke saker, og registrerer at pasient og lege her har ulik oppfatning av hva som er blitt 

sagt. Rådet for legeetikk bemerker at digitale hjelpemidler vanskeliggjør den dialogen som en lege 

bør ha med sine pasienter, og at det er legens ansvar å sikre rammer for god kommunikasjon. 

Fysiske konsultasjoner ansikt til ansikt er gullstandarden for konsultasjoner.  E-konsultasjoner bør 

primært brukes når lege-pasientforholdet er etablert.  Det er legens ansvar å bidra til at e-

konsultasjonen blir så god som mulig, og uten ekstra kostnad for pasienten.  Dette skjer best i real-

time, ved videokonsultasjon eller telefonkonsultasjon. Når det benyttes skriftlig kommunikasjon, kan 

det bli mer krevende for legen å få nødvendig informasjon, fordi det er nødvendig med 

kommunikasjon frem og tilbake før legen har tilstrekkelig informasjon. 

 Rådet for legeetikk har forståelse for at klager reagerer på at det tas konsultasjonstakst flere ganger 

for noe som hun mener kunne vært løst ved én konsultasjon. Rådet for legeetikk tar ikke stilling til 

om takstbruken er i tråd med regelverket, da dette anses å ligge utenfor rådets virkeområde.  

Rådet for legeetikk registrerer at et økende antall klager omhandler nettopp bruk av 

konsultasjonstakst for telefonsamtaler, en ordning som har blitt innført i forbindelse med korona-

pandemien. Rådet for legeetikk vil derfor på generelt grunnlag ta opp problemstillingen med 

Allmennlegeforeningen, slik at man kan bidra til en enhetlig praksis. 

 

 
Sak 23_2021 Klage på lege ved DPS  

Rådet for legeetikk mottok 23.4.21 en klage. Klager reagerte på måten hun selv og hennes datter ble 

behandlet da de var i møte med innklagede på et DPS i forbindelse med behandling av datteren. 

Rådet for legeetikk vedtok 31.8.2021 å ta saken til behandling etter Etiske regler for leger kapittel I 

§§ 1 og 2.  

Dette er saken:  

Klagers datter var til behandling på DPS der innklaget er psykiater. Innklaget har ikke vært hennes 

faste behandler, men har vært involvert i behandlingen som teamleder og spesialist. Hun har ved fire 

anledninger over et tidsrom på et drøyt år vært i kontakt med pasienten personlig.  

Klagen omhandler et møte på det aktuelle DPS der innklaget møtte klager, hennes mann og datter. 

Klager beskriver innklaget som at hun fremsto som "nedlatende/arrogant og totalt blottet for 

empati." Klager mener datteren har hatt en negativ utvikling siden dette møtet, og mener denne 

utviklingen er påvirket av konsultasjonen hos innklagede. 

Innklaget har uttalt seg i brev 10.10.21 der hun avgrenser mot å uttale seg om hvilken effekt 

behandlingen har hatt. Hun uttaler en tydelig beklagelse for å ha oppført seg på en måte som har 
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blitt oppfattet som nedlatende og arrogant. Hun gir uttrykk for å ikke ha forstått hvor krevende 

pasientens mor hadde oppfattet møtet, men at hun nå har tatt kontakt med pasienten og foreldrene 

for å forsøke å oppklare eventuelle misforståelser og eventuelt avklare fortsatt divergerende 

oppfatninger. Dette har klager bekreftet at de er villige til.  

Rådet for legeetikk presiserer at vi kun tar stilling til de etiske aspektene som omhandler 

kommunikasjon og opplevelsen av ivaretakelse, ikke de faglige vurderingene. 

Rådet for legeetikk vedtok å uttale at innklaget gjennom sitt svar viser gode evner til refleksjon over 

egen fremferd, og det gis ikke kritikk i saken. Rådet for legeetikk ser positivt på at klagen er 

behandlet med så stort alvor av innklaget, at hun beklager og at hun har invitert klager til et møte for 

å avklare uenigheter. 

Rådet for legeetikk vil bemerke at det er krevende å skulle formidle en slags realitetsorientering til 

pasienter og pårørende, men samtidig ikke ta håpet om bedring fra dem. Rådet støtter pasienten, de 

pårørende og legen i at det kan være bra med et nytt møte for å prøve å reparere tillitsforholdet 

mellom pasient, pårørende og legen.   

 

Sak 24_2021 

Rådet for legeetikk mottok 2.5.21 en klage. Klager reagerer på hvordan hun er blitt behandlet av 

innklagede i etterkant av en praksisperiode.  

Rådet for legeetikk vedtok 31.8.21 å ta saken til behandling etter Etiske regler for leger kapittel II §§ 1 

og 2. 

Dette er saken:  

Klager hadde praksis som helsesekretær ved legekontoret der innklaget er daglig leder i perioden 

1.3.-19.3.21. I løpet av praksisperioden mistet hun kontornøkkelen. Hun ble innkalt til et møte i 

slutten av april 2021 der det ble redegjort for at hun måtte erstatte den tapte nøkkelen og der hun 

også opplevde det som at hun ble beskyldt for å ha stjålet andre ting fra kontoret. Det var innklaget 

som avholdt dette møtet med henne, og det er måten hun ble behandlet i dette møtet hun reagerer 

på. 

Innklaget har i brev mottatt 24.9.21 redegjort for at de ansatte ved legekontoret hadde mistanke om 

at klager hadde stjålet fra andre ved kontoret og at klager derfor ble spurt om hun hadde noen 

kjennskap til de forsvunne tingene. På møtet i slutten av april ble det også tatt opp med klager at hun 

måtte erstatte den tapte nøkkelen, og at det ville bli kostbart fordi det dreier seg om en 

systemnøkkel.  

Rådet vedtok å uttale at kommunikasjon er en vanskelig kunst. Rådet for legeetikk etterforsker ikke 

saker utover det å innhente uttalelser fra partene i saken. En samtale kan oppfattes svært ulikt av 

personene som deltar i den, og hva som faktisk har skjedd her kan ikke tas stilling til av rådet. Det gis 

derfor ikke kritikk, men Rådet for legeetikk vil gjøre oppmerksom på hvilke etiske regler man som 

leder bør være særlig oppmerksom på, og som var bakgrunnen for at denne saken ble tatt opp til 

behandling.  
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Etiske regler for leger kapittel II gir regler for legers forhold til kolleger og medarbeidere. Vi vil her 

særlig vise til:  

§1 

En lege skal vise kolleger og medarbeidere respekt og skal hjelpe, råde og veilede dem. 
 

§2 

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. Formen bør være varsom, spesielt 

overfor studenter og leger under utdanning. 

Hvis dette ikke fører frem, bør legen ta saken opp enten med administrativ overordnet, Dnlf's 

organer eller vedkommende helsemyndighet. 

Dersom en lege oppdager tegn på sykdom eller misbruk av rusmidler hos en kollega eller 

medarbeider, bør han/hun tilby hjelp. 

Rådet for legeetikk mener det ligger et særlig ansvar på leger som ledere til å følge disse, og vil 

understreke at det å ta inn studenter i sin bedrift innebærer et stort ansvar. Det er viktig at man da 

har gode rutiner som sikrer at studentene gjøres oppmerksom på gjenstander eller forhold som er 

særlig viktig at de er påpasselige med.  

 

Sak 30_2021 Klage vedr ubehagelig opplevelse under legekonsultasjon  

Rådet for legeetikk mottok 21.5.21 en klage på en lege. Klager reagerer på en ubehagelig opplevelse i 

en konsultasjon hos legen. Klager reagerte på hans spørsmål som hun oppfattet som personlige og 

som en form for flørting. Hun reagerte også på at han gjorde undersøkelser der han tok på henne på 

en måte hun opplevde som krenkende og grenseoverskridende.  

Rådet for legeetikk vedtok 9.6.21 å ta saken til behandling etter kapittel I §§ 2 og 7.  

Innklaget har uttalt seg i brev 21.6.21 til Rådet for legeetikk. Innklagede gir uttrykk for at de 

undersøkelsene han gjorde var nødvendige for å kunne utelukke mulige diagnoser. Han kjenner seg 

ikke igjen i de beskrivelsene som fremgår av klagen når det gjelder hans tone overfor henne. Han 

fastholder at han kun har stilt spørsmål som var relevante for undersøkelsene.  

Rådet for legeetikk vedtok å uttale at tilsvaret fra legen beskriver godt de undersøkelsene som er 

gjort, og beskrivelsene stemmer godt overens med det klager har beskrevet i sin klage. Det fremstår 

for rådet som at legen her har vært grundig og nøye i sine undersøkelser av pasienten. Det fremstår 

som at pasienten ikke har forstått formålet med de ulike undersøkelsene. Det bemerkes at det ofte 

kan være utfordrende å vite hvor mye informasjon som bør gis ved en medisinsk undersøkelse. Rådet 

for legeetikk ser positivt på at innklaget har tatt klagen på alvor og bearbeidet den i samarbeid med 

kollegaer for å trekke lærdom av erfaringen.  
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Sak 33_2021 Klage på svangerskapsoppfølging  

Rådet for legeetikk mottok 1.6.21 en klage på en lege. Klager reagerer på måten hun ble behandlet 

på ved en konsultasjon hos legen. Innklagede er Lis1-lege der klager har fastlege. Klager oppsøkte sin 

fastlege fordi hun var plaget med svangerskapskvalme og ønsket sykemelding. Hun opplevde det som 

at innklaget mente hun bare måtte tåle å være kvalm, at hun burde be om tilrettelegging på 

arbeidsplassen og eventuelt bruke egenmeldingsdager dersom hun ikke klarte å jobbe enkelte dager. 

Klager opplevde seg ignorert som pasient og opplevde å ikke bli tatt på alvor.  

Rådet for legeetikk vedtok 9.6.21 å ta saken til behandling etter Etiske regler for leger kapittel I §§ 1 

og 2.  

Innklaget har uttalt seg i brev 30.6.21 til Rådet for legeetikk. Innklagede gir uttrykk for at hun ikke 

kjenner seg igjen i beskrivelsene av hvordan konsultasjonen foregikk. Hun mener de hadde en grei 

tone i konsultasjonen. Hun mener også å ha gitt uttrykk for at klager måtte kontakte dem igjen 

dersom hun kastet opp mye på jobb. Hun understreker likevel at hun syns det er beklagelig at 

pasienten har opplevd konsultasjonen slik, og hun tar dette med seg videre i sin legegjerning. 

Rådet for legeetikk vedtok å uttale at kontradiksjonsprinsippet ligger til grunn for vår behandling av 

saker. Rådet etterforsker ikke saker utover det å innhente uttalelser fra klager og innklaget. Her 

registrerer rådet at pasient og lege har en ulik oppfatning av hva som ble sagt under den aktuelle 

konsultasjonen. Rådet for legeetikk bemerker at kommunikasjon er en vanskelig kunst. Som lege 

møter man pasienter i svært ulike situasjoner og man må være seg bevisst den rollen man har og 

hvordan man oppfattes i den rollen. Det er viktig at man som ung lege tar med seg de 

tilbakemeldinger man får fra pasienter, slik at man hele tiden utvikler evnen til å møte pasienter på 

en omsorgsfull måte. Det å forvalte samfunnets ressurser, slik man gjør ved sykemeldinger, er en 

vanskelig oppgave. Som lege må man balansere hensynet til samfunnets ressurser og hensynet til 

den enkelte pasient, se Etiske regler for leger kapittel I §§ 1, 2 og 12 

 
§1 
En lege skal verne menneskets helse. Legen skal helbrede, lindre og trøste. Legen skal hjelpe 
syke til å gjenvinne sin helse og friske til å bevare den. 
 
Legen skal bygge sin gjerning på respekt for grunnleggende menneskerettigheter, og på 
sannhet og rettferdighet i forholdet til pasient og samfunn. 
 
§2 
Legen skal ivareta den enkelte pasients interesse og integritet. Pasienten skal behandles med 
omsorg og respekt. Samarbeidet med pasienten bør baseres på gjensidig tillit og skal, der det 
er mulig, bygge på informert samtykke. 
 
Legen har ulike roller som behandler, sakkyndig og forvalter av velferdsgoder. Rollen har 
betydning for hvordan legen opptrer og for behandling av sensitiv informasjon. Det må skilles 
tydelig mellom rollene som behandler og sakkyndig. Legen har ansvar for å gi nødvendig og 
tilpasset informasjon om sin rolle og formålet med kontakten. 
 
§12 
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En lege skal i sin virksomhet ta tilbørlig hensyn til samfunnets økonomi. Unødige eller 
overflødig kostbare metoder må ikke anvendes. 
 
En lege må ikke inngå forbindelse med den farmasøytiske industri og/eller leverandører av 
medisinsk utstyr som kan føre til at tilliten til legens faglige vurderinger svekkes. 
 
Legen må bidra til at medisinske ressurser fordeles i henhold til allmenne etiske normer. En 

lege må ikke på noen måte søke å skaffe enkeltpasienter eller grupper en uberettiget 

økonomisk, prioriteringsmessig eller annen fordel. Ved mangel på ressurser innen sitt 

ansvarsområde bør legen melde fra. 

 

 

Sak 35_2021 Klage på fastlegevikar 

Rådet for legeetikk mottok 8.6.21 en klage. Klager reagerer på at hun måtte betale egenandel for 

konsultasjon når hun ønsket at det skulle sendes en henvisning.  

Rådet for legeetikk vedtok 31.8.21 å ta til behandling Etiske regler for leger kapittel I §§ 2 og 8. 

Dette er saken:  

Klager hadde 16.3.21 blitt henvist til Lovisenberg Diakonale sykehus av sin fastlege. På grunn av 

manglende kapasitet var tilbakemeldingen fra Lovisenberg at hun burde henvises til en 

avtalespesialist i stedet. Fastlegen ba 22.4.21 om en tilbakemelding om hvilken ØNH-avtalespesialist 

klager ønsket å bli henvist til. Klager sendte melding 19.5.21 med beskjed om at hun ønsket å bli 

henvist til Oslo Øre Nese Hals. Innklaget hadde på dette tidspunktet trådt inn som vikar i 

fastlegepraksisen. Klager fikk 21.5.21 tilbakemelding fra innklaget om at hun ble henvist til Volvat 

medisinske senter og at hun måtte betale for at han skulle sende henvisning. 

Klager fikk 25.5.21 informasjon om at Volvat er helprivat, og hun tok da kontakt med innklaget igjen 

og ba på nytt om at han skulle sende henvisning til Oslo Øre Nese Hals. Innklaget sendte 28.5.21 slik 

henvisning, og klager fikk betalingskrav for også denne henvisningen.  

Innklaget har i epost 11.10.21 uttalt til Rådet for legeetikk at: "Jeg står til fulde ved mine handlinger, i 

dette tilfælde at tage betaling for en epost konsultasjon."  

Rådet for legeetikk vedtok å uttale at det gis kritikk for brudd på kapittel I §§ 2 og 8. 

Det fremgår av Etiske regler for leger kapittel I § 8 at 

En lege skal i sin virksomhet ta hensyn til pasientens økonomi og ikke beregne seg urimelige 

honorarer.  

Det understrekes at Rådet for legeetikk ikke avgjør tvister om pengekrav, og at rådets beslutning 

derfor kun er en påpekning av brudd på etiske regler, og ikke en rettslig vurdering av de kravene som 

er sendt til klager. Rådet for legeetikk tar ikke stilling til om takstbruken er i tråd med regelverket, da 

dette anses å ligge utenfor rådets virkeområde.  

En næringsdrivende lege vil i enhver situasjon kunne vurdere om det er rimelig overfor pasienten at 

man skal måtte betale. I dette tilfellet mener Rådet for legeetikk vurderingen burde vært at man ikke 
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skulle ta seg betalt for de ekstra henvisningene som skyldes at innklaget ikke i tilstrekkelig grad 

hadde gjort seg kjent med tidligere kommunikasjon mellom fastlegen og klager. 

Det fremgår av Etiske regler for leger kapittel I § 2 at  

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. 

Rådet for legeetikk vil understreke viktigheten av at leger har en god kommunikasjon med både 

pasienter og andre. Det bemerkes her at måten innklaget kommuniserte også med Rådet for 

legeetikk på, var på en slik måte at rådet mener det gir risiko for fremtidige problemer.  

Rådet for legeetikk bemerker at digitale hjelpemidler vanskeliggjør den dialogen som en lege bør ha 

med sine pasienter, og at det er legens ansvar å sikre rammer for god kommunikasjon. Fysiske 

konsultasjoner ansikt til ansikt er gullstandarden for konsultasjoner.  E-konsultasjoner bør primært 

brukes når lege-pasientforholdet er etablert.  Det er legens ansvar å bidra til at e-konsultasjonen blir 

så god som mulig, og uten ekstra kostnad for pasienten.  Dette skjer best i real-time, ved 

videokonsultasjon eller telefonkonsultasjon. Når det benyttes skriftlig kommunikasjon, kan det ofte 

være  krevende for legen å få tilstrekkelig  informasjon i en ordveksling, og dermed bli nødvendig 

med gjentatte meldinger frem og tilbake mellom partene.   

 
Sak 39_2021 Klage vedr betalingskrav 

Rådet for legeetikk mottok 21.6.21 en klage. Klager reagerer på at hun måtte betale egenandel for 

konsultasjon når hun kun mottok svar på en prøve og beskjed om at det var skrevet ut resept. 

Rådet for legeetikk vedtok 31.8.21 å ta saken til behandling etter Etiske regler for leger kapittel I § 8. 

Dette er saken:  

Klager var til konsultasjon hos innklaget 2.6.21 på grunn av øyeplager. Det var mistanke om at 

plagene skyldtes allergi og det ble derfor tatt blodprøver for å avklare dette. Klager tok 10.6.21 

kontakt med innklaget for å høre om det var kommet svar på prøvene. Hun fikk da prøvesvar, resept 

og regning for ny konsultasjon. Dette synes klager er urimelig. 

Innklaget har i sitt svar til Rådet for legeetikk blant annet skrevet: 

"Pasienten oppgir til Rådet for legeetikk at årsaken til legebesøket var ***plager. I slike tilfeller må 

legen kartlegge situasjonen, vurdere mulige årsaker, undersøke, vurdere henvisning til spesialist, 

starte behandling ved behov, o.l. Ofte sendes også prøver til analyse. Hvis det ikke er behov for videre 

behandling eller oppfølging etter at legen har fått svar på prøver, så kan pasienten få en kort 

tilbakemelding om dette. Dette er kostnadsfritt for pasienten. Hvis det er behov for videre oppfølging 

eller behandling, resepter og rådgivning relatert til nye legemidler, o.l., så er dette en egen 

konsultasjon. Konsultasjoner prises etter riktig takst." 

Rådet for legeetikk vedtok å uttale at Etiske regler for leger kapittel I § 8 oppfordrer leger til et 

økonomisk måtehold i møte med pasientene. Det fremgår her: 
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En lege skal i sin virksomhet ta hensyn til pasientens økonomi og ikke beregne seg urimelige 

honorarer. 

Rådet for legeetikk tar ikke stilling til om takstbruken er i tråd med regelverket, da dette anses å ligge 

utenfor rådets virkeområde. Rådet vil likevel bemerke at allergisk konjunktivitt primært er en klinisk 

diagnose, slik at prøvesvar ikke er nødvendig for å iverksette tiltak. Rådet vil påpeke at resept kunne 

vært skrevet ved første konsultasjon. Rådet for legeetikk gir altså ikke kritikk til innklaget, men mener 

likevel dette kunne vært håndtert på en måte der pasienten unngikk denne utgiften. 

Rådet for legeetikk registrerer en økning i klager vedrørende egenandel etter e-konsultasjoner. 

Fysiske konsultasjoner ansikt til ansikt er gullstandarden for konsultasjoner. E-konsultasjoner bør 

primært brukes når lege-pasientforholdet er etablert. Det er legens ansvar å bidra til at e-

konsultasjonen blir så god som mulig, og uten ekstra kostnad for pasienten. Dette skjer best i real-

time, ved videokonsultasjon eller telefonkonsultasjon. 

 

Sak 40_2021 Klage vedr kontroll etter svangerskap 

Rådet for legeetikk mottok en klage 23.6.21. Klager reagerer på måten vekt og vektreduksjon ble 

omtalt da hun var til seksukerskontroll etter svangerskap. Hun reagerer også på måten innklagede 

har ordlagt seg i etterfølgende korrespondanse.  

Rådet for legeetikk vedtok 31.8.21 å ta saken til behandling etter Etiske regler for leger kapittel I §§ 1 

og 2. 

Dette er saken: 

Klager var til seksukerskontroll etter fødsel hos innklagede, som var hennes fastlege. Klager reagerte 

på måten innklaget uttalte seg om vektreduksjon. Klager beskriver det som at "det eneste legen min 

fokuserte på var min "ideale" BMI." Det hadde også blitt uttalt at dersom hun ammet ville hun gått 

fortere ned i vekt, noe pasienten reagerte kraftig på fordi hun hadde forsøkt å få til amming uten å 

lykkes. Etter det klager har forklart ble timen avsluttet etter at kommunikasjonen etter hvert ble så 

dårlig at hun begynte å gråte. I etterkant av timen skrev klager en epost til innklaget, der hun ga 

uttrykk for at hun reagerte på måten vekt hadde blitt omtalt på i konsultasjonen. Innklaget svarte 

samme kveld. I dette svaret gav hun uttrykk for at hun har god kompetanse på vektreduksjon, at hun 

står ved de vurderingene hun gjorde i konsultasjonen tidligere på dagene og at klager står fritt til å 

bytte fastlege dersom hun ønsker en annen. Hun skrev også at hun ikke vil sette inn spiral på en 

pasient som ikke har tillit til henne.  

I uttalelse av 7.9.21 beklager innklaget at hun besvarte eposten samme ettermiddag. Hun var opprørt 

og innser at hun burde ha ventet til dagen etter. Hun gir uttrykk for at samtaler om vekt og 

vektreduksjon vanligvis er noe hun opplever å være god på, men at kommunikasjonen mellom henne 

og pasienten denne gangen ble dårlig.  

Klager gir i e-post 15.11.21 uttrykk for at hun særlig reagerer på eposten fra innklaget samme dag 

som konsultasjonen. Hun forklarer at hun i etterkant av timen fortsatt tenkte at hun ville 

gjennomføre den neste timen der spiral skulle innsettes. Det fremstår som at hun endret mening 

etter nevnte epost. Hun reagerer på at innklaget i sitt brev skriver at hun trodde klager ville "klage og 

hevne", og hun mener det sier noe om innklagedes innstilling til pasienter.  
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Rådet for legeetikk vedtok å gi kritikk for brudd på Etiske regler for leger § 2, der det fremgår i første 
ledd: 

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. 

 
Rådet for legeetikk anerkjenner at kommunikasjon er en vanskelig kunst. Det må likevel understrekes 
at det er legens ansvar å sikre at kommunikasjonen med pasienten skjer på en god måte, og i tråd 
med prinsippene i denne bestemmelsen.  
 
Rådet for legeetikk reagerer på måten legen her har kommunisert med pasienten på. Rådet er enig 
med klager i at innklagedes tone er krass, og vil bemerke at denne måten å kommunisere på fort vil 
gjøre at det oppstår konflikter. Innklagede bør derfor reflektere over sin kommunikasjon med 
pasienter med tanke på å unngå denne typen konflikter i fremtiden. Rådet bemerker at man reagerer 
på formen og tonen både i det som er lagt frem av kommunikasjon med pasienten, men også i det 
innsendte svaret til Rådet for legeetikk. Det bemerkes også at beklagelser med fordel kan gis direkte 
til den det gjelder.  
 

Sak 43_2021 Uttalelser i sosiale medier 

Rådet for legeetikk mottok en klage 30.7.21. Klager reagerer på innklagedes uttalelser i sosiale 

medier vedrørende koronavaksine. 

Rådet for legeetikk vedtok å ta saken til behandling 30.8.21 etter Etiske regler for leger kapittel I § 11. 

Dette er saken:  

I et innlegg på Facebook som er underskrevet med innklagedes navn gis det uttrykk for at det ikke 

egentlig finnes koronasmitte. Det står at vaksinene ikke er vaksiner, men gjør folk syke og at de har 

forårsaket et stort antall dødsfall både i Europa og USA. Det oppfordres til ikke å ta vaksinen. 

Klagen går ut på at dette er rene konspirasjonsteorier og at det må være i strid med Etiske regler for 

leger at en lege uttaler seg på denne måten.  

Innklagede har i brev 30.9.2021 uttalt seg i saken. Han forklarer at denne saken også har vært 

behandlet av Statsforvalter, og har lagt ved svaret han sendte dit. Der fremgår det at han mener han 

ikke har skrevet det som står i innlegget, og at han mener hans konto må ha blitt hacket eller i hvert 

fall at noen har skrevet i hans navn.  

Rådet for legeetikk vedtok å uttale at vi tar til etterretning at innklaget mener seg hacket og at det 
ikke er han som har skrevet dette. Slike utsagn som fremgår av innlegget ville vært i strid med 
kapittel I § 11 som sier: 

En lege bør etter sine forutsetninger medvirke til at almenheten og myndigheter får saklig 

informasjon om medisinske spørsmål. En lege som avgir uttalelse om medisinske spørsmål til 

media, bør sikre seg adgang til å kontrollere hvordan uttalelsen blir offentliggjort. 
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4.2. Kap II Regler om legers forhold til kollegaer og medarbeidere 
 

Sak 3_2021 Klage på kollega 

Rådet for legeetikk mottok 16.12.2020 en klage. Klager reagerer på måten hennes tidligere kollega 

behandlet henne da de arbeidet ved samme legekontor. Klager var nokså nyutdannet og trengte 

veiledning. Hun oppfattet innklagede som nedlatende og trakasserende. 

Rådet vedtok 20.1.21 å ta saken til behandling etter Etiske regler for leger kapittel II § 1.  

Innklaget har uttalt seg i epost 10.3.21 til Rådet for legeetikk. Her fremgår det blant annet at han er 

uenig i måten hans oppførsel og uttalelser er beskrevet av klager. Han er ikke enig i at han har uttalt 

seg nedlatende eller trakasserende. Han har ment å gi råd og veiledning, men påpeker at han ikke 

hadde noen formell veileder-rolle overfor henne. 

Klager har i epost 23.3.21 kommentert innklagedes uttalelser. Hun gir her uttrykk for at hun ikke er 

overrasket over hans fremstilling, at hun ikke er enig i det han skriver, men at hun ikke ønsker å gå 

videre med saken.  

Rådet for legeetikk vedtok å uttale at: 
 
Etiske regler for leger kapittel II omhandler forholdet til kollegaer og medarbeidere. Rådet vil her 

trekke frem at kapittel II § 1 lyder: 

En lege skal vise kolleger og medarbeidere respekt og skal hjelpe, råde og veilede dem. 

 
Rådet for legeetikk vil understreke viktigheten av god kommunikasjon kollegaer imellom, og særlig 

der en lege er ny i et kontorfellesskap. Som ny lege vil man ha behov for veiledning og ivaretakelse i 

det daglige arbeidet. Tilstedeværende leger ved kontoret må sikre at nye kollegaer ivaretas på en god 

måte.  

 

 

4.3. Kap III Markedsføring og annen informasjon om legetjenester 
 

Sak 37_2020 Markedsføring av gratis tjenester 

Fra protokoll fra møte i Rådet for legeetikk 20.1.2021: 

"Rådet for legeetikk hadde mottatt en klage på legetjenesten Dr.Dropin (…). Klagen er basert 

på et brev (…) til DnB i forbindelse med en kampanje de hadde i samarbeid med Dr.Dropin. 

Hun reagerer på at de tilbød gratis celleprøvetakning hos Dr.Dropin for kvinner i DnBs Saga-

program. Hun mener dette faglig sett er et dårligere tilbud enn dersom kvinnene går til sin 

fastlege. Videre mener hun at slike tilbud bidrar til å fragmentere fastlegeordningen, noe 

som er uheldig. 

Rådet for legeetikk vedtok å ta saken til behandling etter kapittel I § 12 og kapittel III § 1. 
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Innklagede har i brev 17.1.2021 uttalt seg i saken. 

Dr.Dropin mener deres tilbud er like godt faglig som det man vil få hos fastlegen. De peker 

her på at de benytter de samme prosedyrene og de samme laboratorietjenestene som andre. 

Videre påpekes det at bakgrunnen for samarbeidet var at 25000 færre kvinner enn vanlig 

hadde tatt celleprøve i 2020 på grunn av koronapandemien og at de derfor ønsket å bidra til 

at flere tok slik prøve. 

Rådet for legeetikk vedtok: 

DrDropin tilbød gratis celleprøver til en gruppe kvinner basert på deres bankforhold. Det 

fremgår av Etiske regler for leger Kapittel I §12: 

(…) 

Legen må bidra til at medisinske ressurser fordeles i henhold til allmenne etiske 

normer. En lege må ikke på noen måte søke å skaffe enkeltpasienter eller grupper en 

uberettiget økonomisk, prioriteringsmessig eller annen fordel. Ved mangel på 

ressurser innen sitt ansvarsområde bør legen melde fra. 

Bestemmelsen gir uttrykk for et prinsipp om rettferdig fordeling av helseressurser. Det å tilby 

en selektert gruppe kvinner, basert på deres kundeforhold til en bank, en gratis 

undersøkelse, står i skarp kontrast til dette prinsippet. Rådet for legeetikk gir kritikk for brudd 

på bestemmelsen. 

Saken har også en klar medisinskfaglig side ved at det stilles spørsmål om håndteringen av 

screeningprogrammer, og oppfølging av pasienter i disse. Rådet for legeetikk vil innhente 

vurderinger fra de relevante fagmedisinske foreningene på dette punktet." 

Rådet for legeetikk har mottatt tilbakemelding fra Norsk forening for allmennmedisin (NFA) og fra 

Norsk forening for patologi ved deres underforening Norsk forening for klinisk cytologi. 

NFA fremhever viktigheten av at celleprøve tas av lege med tilgang på tidligere prøvesvar. De skriver 

blant annet: 

"Ved innsending av prøven er det viktig at informasjon om tidligere konisering eller tidligere 

funn av atypiske celler føres på rekvisisjonen. Dette er informasjon som ikke er tilgjengelig 

for private helseaktører, og det er også vanskelig for kvinnen selv å gjengi informasjon om. 

Det er f.eks relevant å informere om tidligere funn av ASCUS (irregulære plateepitelceller 

med forandringer av usikker betydning) eller LSIL (lavgradig skvamøs intraepitel lesjon) med 

negativ HPV-test (medfører anbefaling med ny cytologi om tre år – som i vanlig 

screeningprogram) eller tilsvarende forandringer med pos HPV test (ikke 16 eller 18) som 

medfører anbefaling om ny test etter ett år. Det er en klar fordel at dette følges opp av en 

behandler som har tilgang på tidligere sykehistorie og prøvesvar." 

Foreningen for klinisk cytologi uttaler seg på vegne av Norsk forening for patologi. De påpeker i sitt 

svar at screening har både positive og negative sider, og fremhever viktigheten av at screening 

gjennomføres på riktig måte. De skriver blant annet: 
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"Deltakelse i screening har to klare fordeler: Forebygging av livmorhalskreft og redusert 

bekymring for dem som har negativ celleprøve. Ulempene er mange: Henimot 10% blir 

innkalt til etterkontroll med den bekymring det kan skape. En positiv HPV-test kan skape 

usikkerhet i parforhold. Biopsitaking og konisering kan gi bivirkninger (blødning, smerte, 

utflod, infeksjon). Der kvinnene blir gravide etter konisering, er det økt risiko for senaborter 

og prematur fødsel. Avveining av alle fordeler og ulemper kan få noen kvinner til å takke nei 

til å delta i screening selv om det medfører økt risiko for livmorhalskreft. Selv om taking av 

celleprøver og HPV-tester er teknisk sett nokså enkelt, er hele screeningprogrammet meget 

komplisert med bruk av ulike tester (celleprøve, HPV-test, kolposkopi, biopsi). Et ikke 

ubetydelig antall kvinner blir gående til gjentatte celleprøver, HPV-tester og biopsier fordi de 

har økt risiko for livmorhalskreft. Det gir best kontinuitet, høyest kvalitet på prøvene, og 

lavest risiko for både overbehandling og underbehandling, dersom samme kvinne går til en 

fastlege som sender prøvene til ett laboratorium der alle parter har tilgang til både 

prøvehistorikk og nasjonale retningslinjer. Det er uheldig at Dr. Dropin gir tilbud om å ta 

livmorhalsprøver innimellom celleprøvene som blir tatt av fastlegen." 

Rådet for legeetikk viser til uttalelsene fra de relevante fagmedisinske foreningene, og mener dette 

gir grunnlag for å være kritiske til tilbudet Dr.Dropin markedsførte høsten 2020. Rådet for legeetikk 

vil bemerke at uttalelsene understreker viktigheten av at screening gjøres på best mulig måte, og at 

ikke er slik at flere screeningundersøkelser alltid er bedre. 

 

 
21_2021 Klage på markedsføring av eksklusiv helsesjekk  

Rådet for legeetikk hadde i april 2021 blitt oppmerksom på Aleris’ markedsføring av «Executive 

helseundersøkelse». Utfra informasjonen tilgjengelig på Aleris’ nettsider så det ut til at dette var 

et tilbud om en årlig omfattende helsesjekk der pasienten gjennomgår en rekke undersøkelser hos 

spesialister i løpet av én dag.  

Det fremgikk da av nettsidene blant annet at: 

«Formålet med helseundersøkelsen er å etablere en oversikt over helsetilstand, tidlig oppdagelse av 

potensielle risikofaktorer, som kreftsykdom og hjerte-/karsykdom, og legge grunnlaget for 

forebyggende tiltak eller iverksette aktuell behandling.»  

Videre sto det at:  

«Inkludert i Aleris Executive Health har vi et bredt spekter av spesialister som dekker de fleste 

medisinske fagfelt. I løpet av dagen gjennomgår pasienten opptil ti ulike spesialistundersøkelser, 

blant annet hos kardiolog, hudlege og øyelege.» 

Det fremgikk også av nettsiden at man eksempelvis kunne forvente legeundersøkelse hos kardiolog, 

øyelege, hudlege og henholdsvis gynekolog/urolog. Det var imidlertid ikke mulig, utfra beskrivelsen 

på nettsiden, å lese hvorvidt allmennlegen ville kansellere for eksempel MR av prostata, eller 

kardiologisk undersøkelser, dersom pasienten i den innledende samtalen skulle oppgi å ikke ha 

relevante plager fra disse organene. 
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Det ble også listet opp ulike undersøkelser som ofte var inkludert en slik dag; Spirometri, audiometri, 

koloskopi, MR av henholdsvis prostata eller bryster, ultralyd av abdomen, ultra-lavdose CT av lunger, 

blodprøver inkludert lipidprofil. 

Rådet for legeetikk vedtok 30.4.21 å be Aleris gi en tilbakemelding på hvorvidt dette tilbudet er i tråd 

med Etiske regler for leger kapittel I § 9. Rådet for legeetikk ba om en tilbakemelding på hvorvidt det 

gjøres individuelle vurderinger av indikasjon for å gjennomføre de ulike undersøkelsene og 

understreket at generelle helsesjekker kan innebære en form for villscreening, og vil kunne være i 

strid med den nevnte bestemmelsen.   

Rådet for legeetikk ba også om en tilbakemelding på hvorvidt man mente deres markedsføring er i 

overensstemmelse med Etiske regler for leger kapittel III § 1. Rådet for legeetikk ba da særlig om at 

man vurderte om man hadde informasjon om forventede resultater eller tjenestens kvalitet og 

om opplysninger i markedsføring reflekterer vitenskapelig dokumenterte metoder.   

Rådet for legeetikk mottok svar 25.5.21 fra Aleris. De svarer at undersøkelsene ikke er ment som 

villscreening, og mener det gjøres en vurdering av hvilke undersøkelser som skal gjennomføres for 

den enkelte pasient. De uttaler også at de etterstreber at informasjonen på nettsiden «skal være 

nøktern og gi en objektiv fremstilling av tjenestens innhold, kvalitet og forventninger pasienten kan 

ha».  

Rådet for legeetikk vedtok å uttale at man er kritiske til generelle helsesjekker hos friske mennesker. 

Rådet mener dette kan være i strid med Etiske regler for leger kapittel I § 9. Det å undersøke uten 

medisinsk indikasjon ligner på screening. Det er svært begrenset hva man har evidens for å drive 

screening på. Ved å undersøke i utgangspunktet friske personer vil man oppdage en rekke 

variasjoner som dermed må utredes videre, med de konsekvenser det har både for bruken av 

spesialisthelsetjenester og for den enkelte pasient.  

På nettsiden skriver Aleris: «Aleris Executive Health baserer seg på prinsippet om forebygging. 

Potensielle helserisikoer kan oppdages tidlig og håndteres før de blir mer omfattende problemer som 

påvirker både arbeids- og livssituasjonen negativt.» Rådet for legeetikk viser i denne forbindelsen til 

«Gjør kloke valg» der ett av de faglige rådene fra Norsk forening for allmennmedisin er: 

• Unngå å oppfordre friske mennesker til regelmessig helseundersøkelse uten symptomer eller 

kjent risikotilstand | Gjør kloke valg (legeforeningen.no) 

Det redegjøres fra Aleris for at det gjøres individuelle vurderinger av hver enkelt med tanke på hvilke 

undersøkelser som skal gjøres. Ut fra navnet på tjenesten «helseundersøkelse» fremstår det 

imidlertid som at pasientene i utgangspunktet er friske. Rådet for legeetikk bemerker at prisen på 

denne tjenesten må anses å være svært høy. Med en så høy pris har det formodningen mot seg at 

man etter en samtale med allmennlegen blir sendt hjem igjen uten videre undersøkelser. Det ligger 

en forventning, både gjennom prisen og markedsføringen, om at man skal bli undersøkt av ulike 

spesialister årlig – uavhengig av om det er grunn til å tro at vedkommende har sykdom som bør 

undersøkes av spesialist eller ikke. Det fremstår derfor som at det legges til rette for villscreening, og 

Rådet for legeetikk er svært kritisk til denne formen for helsetjeneste. Inntrykket Rådet for legeetikk 

sitter igjen med er at dette er et system rigget for overforbruk av helsetjenester. 

Når det gjelder markedsføringen av tjenesten registrerer Rådet for legeetikk at det er gjort endringer 

på deres nettsider som omtaler helsesjekken. Vi kan ikke lenger gjenfinne alle sitatene som er 

gjengitt over. Omtalen fremstår nå mer nøktern og gir ikke like mye informasjon om hvilke ulike 

https://www.legeforeningen.no/kloke-valg/anbefalinger/fagmedisinske-anbefalinger/norsk-forening-for-allmennmedisin/ikke-oppfordre-friske-mennesker-til-regelmessig-helseundersokelse-uten-symptomer-eller-kjent-risikotilstand/
https://www.legeforeningen.no/kloke-valg/anbefalinger/fagmedisinske-anbefalinger/norsk-forening-for-allmennmedisin/ikke-oppfordre-friske-mennesker-til-regelmessig-helseundersokelse-uten-symptomer-eller-kjent-risikotilstand/
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undersøkelser man kan forvente at blir gjennomført i løpet av dagen man er til helsesjekk. Det er 

uklart om endringene kun er endringer av omtalen av tjenesten, eller om selve innholdet i tjenesten 

også er endret.  

Rådet ser positivt på at markedsføringen på denne måten tones ned, men samtidig må det 

understrekes at det er svært strenge krav som oppstilles i Etiske regler for leger når det gjelder 

markedsføring av legetjenester. Vi minner derfor om kapitel III § 1 (se våre understrekinger): 

Markedsføring og annen informasjon om legetjenester, uavhengig av medium, kan bare inneholde 

opplysninger om: 

• virksomhetens lokalisering, åpningstid og administrasjon 

• praksistype, spesialitet og tittel (kfr. § 4 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 eller spiller på 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 oppfatter utsagnet om at "potensielle helserisikoer kan oppdages tidlig og 

håndteres før de blir mer omfattende problemer…" som en påstand om forventede resultater av 

tjenesten, noe som er i strid med denne bestemmelsen. Rådet for legeetikk ber om at Aleris endrer 

markedsføringen slik at den ikke er i strid med de nevnte regler. 

 

Sak 14_2021 Klage på markedsføring av legetjenester  

Rådet for legeetikk hadde mottatt en klage på markedsføring av Stamcelleklinikken. Klagen er datert 

12.5.20, men mottatt og registrert 11.3.21. Klager mener innklagede markedsfører en metode som 

ikke har tilstrekkelig vitenskapelig evidens. I tillegg reagerer han på at de beskriver behandlingens 

effekt og omtaler de behandlende legenes egenskaper.   

Rådet for legeetikk vedtok 30.4.21 å ta saken til behandling etter kapittel I § 9 og kapittel III § 1. I 

tillegg til klagen ba Rådet for legeetikk Stamcelleklinikken vurdere påstander om effekt og kvalitet på 

deres nettsider opp mot Etiske regler for leger.  

Innklagede har uttalt seg i brev 10.8.21 til Rådet for legeetikk. Her fremgår det blant annet at 

markedsføringen av deres tjenester allerede har vært gjenstand for behandling i tilsynssystemet. Det 

ble gjort endringer i tråd med pålegg fra Fylkesmannen i 2020. Innklagede uttaler at deres leger har 

betydelig erfaring og er godkjente spesialister. De er interessert i å tilby trygg behandling og nøktern 

og god informasjon. Innklagede stiller spørsmål om hvorvidt denne saken er innenfor rådets 

virkeområde etter Reglement for Rådet for legeetikk § 2. 
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Rådet har også fått tilsendt et brev som er et svar på en henvendelse klager tidligere har sendt 

Stamcelleklinikken som reaksjon på en annonse i Teknisk Ukeblad. Avsender av brevet arbeider ved 

Stamcelleklinikken og beskriver i brevet en faglig uenighet. Han mener det er godt faglig grunnlag for 

den typen behandling de tilbyr. 

Rådet for legeetikk vedtok å uttale at det fremgår av Reglement for Rådet for legeetikk i § 2 fjerde 

ledd at (vår understreking): 

"Rådet behandler som hovedregel ikke saker som er, eller skal til, rettslig eller offentlig administrativ 

behandling."  

Hensynet bak regelen er å unngå en samtidig dobbeltbehandling av et og samme forhold. Når en sak 

er ferdig behandlet, slik som i dette tilfellet, har Rådet for legeetikk full anledning til å vurdere om 

praksisen er i tråd med Etiske regler for leger.  

Vi vil understreke at Etiske regler for leger er å anse som en bransjestandard, vedtatt av landsstyret i 

Den norske legeforening. Det er dette regelverket Rådet for legeetikk er satt til å håndheve. Statens 

helsetilsyn og Statsforvalter fører tilsyn etter helsepersonelloven. Etiske regler for leger må i noen 

tilfeller kunne anses som strengere enn helsepersonelloven. Det er altså ikke gitt at en vurdering fra 

Helsetilsynet er førende for vurderingen av om en praksis er i tråd med Etiske regler for leger.   

De etiske reglene knyttet til markedsføring av legetjenester fremgår av Etiske regler for leger 

kapittel III. Her står det i § 1 at (våre understrekinger): 

"Markedsføring og annen informasjon om legetjenester, uavhengig av medium, kan bare 
inneholde opplysninger om: 
 

• virksomhetens lokalisering, åpningstid og administrasjon 

• praksistype, spesialitet og tittel (kfr. § 4 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 eller spiller på 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." 

 
Som dere vil se av vår første understreking i bestemmelsen, er det et krav om at de medisinske 

metoder som markedsføres må være allment aksepterte eller vitenskapelig dokumenterte. Videre 

følger det av kapittel I § 9 at: 



   

34 
Årsberetning Rådet for legeetikk 2021 

"En lege skal ved undersøkelse og behandling kun ta i bruk metoder som forsvarlig 
legevirksomhet tilsier. Metoder som setter pasienten i unødig fare, må ikke benyttes. Dersom 
legen selv ikke behersker en metode, skal han/hun sørge for at pasienten kommer under 
annen kyndig behandling. 
 
Legen må ikke gjøre bruk av eller anbefale metoder som savner grunnlag i vitenskapelige 
undersøkelser eller tilstrekkelig medisinsk erfaring. En lege må ikke la seg presse til å bruke 
medisinske metoder legen finner faglig ukorrekte. 
 
Ved utprøving av nye metoder skal hensynet til forsøkspersonen være det primære." 

 
For å kunne vurdere om deres markedsføring og praksis er i tråd med disse kravene, sendes 

markedsføringen til Fagstyret i Legeforeningen. De gjør en vurdering av hvilke av de fagmedisinske 

foreningene de ønsker en uttalelse fra i saken. Denne delen av saken kommer vi tilbake til når vi har 

mottatt svar fra de relevante fagmedisinske foreningene.  

 
Mulige eller forventede resultater 

Som det fremgår av kapittel III § 1 tredje ledd (gjengitt over) skal markedsføring av legetjenester 

"ikke omtale mulige eller forventede resultater av definerte tjenester, eller tjenestenes kvalitet."  

 

I deres markedsføring som klager har sendt inn til Rådet for legeetikk (fra Teknisk ukeblad 

aprilutgaven i 2020) finner vi utsagn som: 

• "Unik behandling for leddsmerter" 

• "En revolusjon" 

• "Gode resultater"  

På deres nettsider finner vi utsagn som: 

• "Kom raskere tilbake etter idrettskader!" 

• "En revolusjon i behandling av artrose og seneskader" 

Etter Rådet for legeetikks vurdering er disse påstandene i klar strid med kapittel III § 1 tredje ledd ved 

at dette er å anse som en omtale av forventede resultater og tjenestenes kvalitet. Rådet for legeetikk 

gir kritikk for brudd på kapittel III § 1 og ber om at alle påstander om mulige eller forventede 

resultater og omtale av tjenestenes kvalitet fjernes fra deres nettsider. Det bes også om at det i 

fremtidig markedsføring tas hensyn til den nevnte bestemmelsen, og at markedsføring utformes i 

tråd med denne.  

 
Sak 36_2021 Koronatest hos privat legevakt 

Rådet for legeetikk mottok 15.6.21 en klage på Legevakt Vest ved medisinsk ansvarlig lege. Klager 

reagerer på at deres markedsføring ikke i tilstrekkelig grad tydeliggjør at de er en privat tilbyder av 

koronatester, og hvilke priser som gjelder for testing hos dem. 

Morten Horn deltok ikke i behandlingen av saken. 
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Rådet for legeetikk vedtok 31.8.21 å ta saken til behandling etter Etiske regler for leger kapittel III § 1. 

Dette er saken:  

Klager hadde 23.3.21 bestilt timer til koronatesting for sine to sønner. Hun trodde hun hadde bestilt 

time ved det kommunale testsenteret, men det viste seg å være ved Legevakt Vest, som er en privat 

aktør uten offentlig avtale. Klager møtte opp og utførte test ved det kommunale testsenteret. Hun 

fikk i etterkant betalingskrav fra innklaget for ikke-møtt gebyr for den bestilte test-timen. 

Klager mener det ikke kommer godt nok frem at de er private og at man måtte betale for 

koronatester der.  

Innklaget har i brev 11.10.21 gitt uttrykk for at det ikke er noe krav om at man må oppgi 

prisinformasjon i enhver markedsføring av legetjenester. Videre har hun skrevet at "utgangspunktet 

for tjenesteytelser i det norske samfunnet er at de ytes mot betaling, eller i medhold av vedtak fra 

offentlig myndighet. Klagers bestilling av tester har ikke skjedd i medhold av noe vedtak fra offentlig 

myndighet. Utgangspunktet er følgelig at testing skjer mot det vederlag tilbyderen krever for å yte 

tjenesten." 

Rådet for legeetikk vedtok å uttale at det gis kritikk for brudd på Etiske regler for leger kapittel III § 1 

(vår understreking):  

§1 
Markedsføring og annen informasjon om legetjenester, uavhengig av medium, kan bare 
inneholde opplysninger om: 

• virksomhetens lokalisering, åpningstid og administrasjon 

• praksistype, spesialitet og tittel (kfr. § 4 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 eller spiller på 

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 mener Legevakt Vests markedsføring av koronatester, på tidspunktet da klager 

bestilte time, fremstår som villedende fordi pris på tjenesten ikke fremkommer tydelig. Vi baserer vår 

vurdering på hvordan markedsføringen fremstår for pasientene som oppsøker deres tjenester. Rådet 

legger i vurderingen vekt på at navnet "Legevakt Vest" kan fremstå som en offentlig tjeneste fordi en 

legevakt oftest er kommunal og er et navn befolkningen kjenner godt til. Videre legges det vekt på at 

det under hele koronapandemien har vært uttalt fra myndighetene at koronatesting er gratis. Mange 

private aktører, som normalt driver helprivate legetjenester, har i denne perioden utført 
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koronatesting på vegne av kommunen. Dette bidrar til å skape en uklar situasjon for pasientene. 

Begge disse forholdene skjerper derfor kravene til tydelighet i markedsføringen for ikke å villede 

pasienter.  

I den konkrete situasjonen der det for pasientene er uklart hva som er gratis offentlige tjenester, bør 

prisinformasjonen være tydelig og lett tilgjengelig ved enhver markedsføring av tjenesten. Rådet for 

legeetikk ber om at fremtidig markedsføring av koronatester inneholder tydelig prisinformasjon. 

Rådet for legeetikk har forståelse for at klager i en noe hektisk situasjon der hun var bekymret for 

helsen til barnet sitt, misforsto deres markedsføring og trodde det hun bestilte time til var en gratis 

offentlig koronatest. Rådet ser positivt på at man etter en konkret vurdering kom til at 

betalingskravet ble slettet. 

 

Sak 45_2021 Vurdering av informasjonsskriv  

Rådet for legeetikk mottok 17.8.21 en forespørsel fra en lege. Han ønsket en vurdering av om et 

informasjonsskriv om deres behandling av Hallux Valgus var i tråd med Etiske regler for leger.  

Rådet for legeetikk vedtok å uttale at man ikke gir forhåndsgodkjenning av annonser, men 

understreker likevel at man ser svært positivt på at rådet kontaktes i forkant av publisering slik som 

her.  

Vi viser til Etiske regler for leger kapittel III som omhandler markedsføring.  

Når rådet vurderer markedsføringen opp mot disse etiske reglene merker vi oss fem punkter, som 

etter vår vurdering ser ut til å være i strid med disse: 

• Det er gjengitt en pasientuttalelse (jf. § 1; "mulige og forventede resultater") 

• Er dette vitenskapelig basert og en allment anerkjent metode? (jf. § 1; "allment aksepterte 

og/eller vitenskapelig dokumenterte") 

• Vi finner ingen info om risiko (jf. § 1; "uriktig eller villedende") 

• Vi finner ingen prisinformasjon eller informasjon om hvorvidt dette dekkes av det offentlige (jf. § 

1; "uriktig eller villedende") 

• Navnet, Fot- og ankelspesialisten, er problematisk fordi dette fremstår som en tittel, men det er 

ikke en egen spesialitet (jf. § 4; "Kun tittel knyttet til godkjente norske spesialiteter og 

kompetanseområder kan benyttes.") 

 

Sak 56_2021 Markedsføring av legetjenester 

Rådet for legeetikk hadde blitt oppmerksom på markedsføring av Maja.no og Hanshelse.no. Rådet 

reagerte på at legetjenestene ble markedsført sammen med andre tjenester, at det ble benyttet 

påstander knyttet til kvaliteten på tjenestene og fremstillingen av legenes titler på nettsiden. Det var 

også uklarheter knyttet til hvem som skulle anses å ha ansvaret for markedsføring i bedriften.  

Rådet for legeetikk vedtok 27.10.21 å ta saken til behandling etter kapittel III §§ 1, 2, 3 og 4. 

Rådet for legeetikk reagerte også på brukervilkårene på nettsiden, og varslet at man ville sende en 

klage til Statsforvalter på disse.  

https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/legeforeningens-lover-og-andre-organisatoriske-regler/etiske-regler-for-leger/
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Innklaget, ved medisinskfaglig ansvarlig, har svart rådet i uttalelser 19. og 25.11.21.  

Dette er saken: 

Maja.no og Hanshelse.no er nettbaserte legetjenester med et særlig fokus på seksuell helse, 

herunder både prevensjon og seksuelt overførbare sykdommer. De har en tydelig 

markedsføringsprofil rettet mot yngre voksne. På nettsidene markedsføres blant annet en fornøyd-

garanti, det fremlegges kundeomtaler og fremlegges påstander om tjenestenes kvaliteter. 

Legetjenesten er ved reklameplakater i det offentlige rom markedsført sammen med 

leveransetjenesten "Wolt".  

Legetjenestene er nettbaserte på den måten at pasienten kontakter legene gjennom å fylle ut et 

web-skjema. Tjenesten er algoritmestyrt og vil i en del tilfeller føre til at man pasienten automatisk 

mottar helsehjelp basert på informasjonen som legges inn.  

Brukervilkårene angir i punkt 2.2 blant annet at pasienten selv er ansvarlig for å sette seg inn i hva 

legen kan gjøre og ikke under en konsultasjon. Man avgrenser også tydelig hvilket ansvar 

legetjenesten har, slik at man for eksempel ikke har ansvar for oppfølging av pasienten. 

Innklaget har gjennom sine uttalelser gitt uttrykk for at man ikke er enig i at det markedsførte 

samarbeidet med "Wolt" er i strid med Etiske regler for leger. Når det gjelder bruken av 

kundeomtaler vises det til at dette er innenfor markedsføringslovens regler og at mange andre 

aktører også gjør det, og de mener dette er med på å skape åpenhet og transparens rundt deres 

tjenester og arbeidsmetoder. De mener deres fornøydgaranti bidrar til åpenhet og tilgjengelighet. 

Det presiseres "at det aldri vil bli aktuelt å tilby fornøydgaranti eller lignende garantier for tjenester 

der en slik garanti vil gi pasienten et incentiv for å svare uærlig, ved forskrivning av antibiotika, eller i 

andre tilfeller der dette kan føre til ulemper for pasienten eller samfunnet." Det gis videre uttrykk for 

at formuleringene "raskt" og "trygt" benyttes for å forklare at tjenestene har kort svartid og at de 

ivaretar både personvern og medisinske retningslinjer. Det vurderes om disse skal endres eller 

fjernes. Når det gjelder legenes titler har de gjort en gjennomgang og endret disse i tråd med Etiske 

regler for leger kapittel III § 4.  

Innklaget har videre informert om at de har utarbeidet en sjekkliste som skal gjennomgås i forkant av 

publisering av enhver markedsføring. Det er også informert om at brukervilkårene gjennomgås med 

tanke på revisjon og man ber om innspill fra Rådet for legeetikk på de konkrete vilkårene det 

reageres på. 

Rådet for legeetikk vedtok å uttale innledningsvis at man registrerer at det er gjort endringer på 

nettsidene knyttet til titler på legene tilknyttet virksomheten, og at det nå fremgår tydeligere hvem 

som er medisinskfaglig ansvarlig. Rådet gjør oppmerksom på at medisinskfaglig ansvarlig lege har 

ansvar for at markedsføringen følger Etiske regler for leger.   

Markedsføring 

Rådet for legeetikk er kritisk til den måten selskapet markedsfører seg på. Gjennom uttalelsene fra 

innklaget fremstår det for rådet som at man her har forholdt seg kun til markedsføringslovens regler 

og de generelle veiledningene fra forbrukermyndighetene. Rådet for legeetikk vil innledningsvis 

derfor bemerke at Etiske regler for leger gjelder for all markedsføring av legetjenester og kommer i 

tillegg til de nevnte regler og veiledninger. Rådet antar at Etiske regler for leger av enkelte kan 
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oppfattes som strenge, men vil understreke at reglene om markedsføring ble endret (en ytterligere 

innskjerping) av et enstemmig landsstyre i Legeforeningen i 20211. Det fremgår av kapittel III § 1, 

innledningsvis at: 

Markedsføring og annen informasjon om legetjenester, uavhengig av medium, kan bare 

inneholde opplysninger om: 

• virksomhetens lokalisering, åpningstid og administrasjon 

• praksistype, spesialitet og tittel (kfr. § 4 nedenfor) 

• diagnostiske og terapeutiske metoder 

• priser. 

Dette er en uttømmende liste. Markedsføring av legetjenester skal altså ikke inneholde informasjon 
om annet enn dette. Det fremgår også avslutningsvis i samme bestemmelse at: 
 

Markedsføring og informasjon om legevirksomhet må være i overensstemmelse med de 
intensjoner som fremgår av foranstående. 

 
Dette legger en tydelig føring om at man ved markedsføring av legetjenester skal legge en svært 
streng norm til grunn. Det er også utdypet i selve bestemmelsen, med eksempler på typer 
markedsføring som ikke skal forekomme:  
 

Markedsføring eller annen informasjon skal ikke omtale mulige eller forventede resultater av 
definerte tjenester, eller tjenestenes kvalitet. 

 
Dette er en vid formulering som omfatter det meste av uttalelser som beskriver en tjeneste. Rådet 
for legeetikk mener at bruk av kundeomtaler, og bruk av uttrykk som "trygt" og "raskt" er i strid med 
denne bestemmelsen, og gir kritikk for brudd på Etiske regler for leger. Det bemerkes for øvrig at det 
at tjenestene ivaretar personvern og medisinske retningslinjer uansett må kunne legges til grunn. 
Dette er forpliktelser enhver som tilbyr legetjenester har. Ved å fremheve dette fremstår det som at 
man tilbyr noe mer eller annet enn andre, noe som ikke er tilfellet. Det fremstår på den måten 
villedende.  
 
Rådet for legeetikk ber om at man avstår fra enhver form for påstand om kvalitet eller forventede 
resultater i fremtidig markedsføring. 
 
Ved å forholde seg til den uttømmende listen i kapittel III § 3 vil man være sikker på at 
markedsføringen i tråd med Etiske regler for leger. 
 
Selskapet har hatt en omfattende markedsføringskampanje i samarbeid med Wolt. Det fremgår 
tydelig av Etiske regler for leger kapittel III § 3 første ledd at:  
 

Legetjenester skal kun markedsføres alene eller som del av andre helsetjenester. 
 

Dette er en selvstendig bestemmelse, som i seg selv gir føringer for markedsføring av legetjenester. 
Det er ikke noe i veien for at en legetjeneste har et samarbeid med en leverandør, men det er 
synliggjøringen av dette ut mot publikum som vil være i strid med Etiske regler for leger. Rådet for 
legeetikk gir kritikk for brudd på Etiske regler for leger og ber om at man ikke markedsfører seg 
sammen med andre typer tjenester igjen.  
 

 
1 Legetjenester skal markedsføres uten lokkemidler - Debatt og kronikk - Dagens Medisin 

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2021/11/18/legetjenester-skal-markedsfores-uten-lokkemidler/
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Når det gjelder deres fornøydgaranti anser Rådet for legeetikk dette som en form for tilleggsfordel 
som er i strid med kapittel III § 3 annet ledd. Det fremgår her at: 
 

Ved markedsføring av legetjenester skal det ikke tilbys tilleggsfordeler eller mulighet for å 
oppnå slike fordeler, eksempelvis i form av rabatter, gaver eller gratis konsultasjoner. 

 
Rådet for legeetikk gir kritikk for brudd på Etiske regler for leger og ber om at man avstår fra denne 
typen markedsføring i fremtiden. 
 
Algoritmer 
Rådet for legeetikk er kritisk til at nettbaserte legetjenester benytter algoritmer på den måten 

Maja.no og Hanshelse.no gjør. Dette har en side mot den medisinskfaglige vurderingen av om 

tjenestene man tilbyr er faglig forsvarlige. De rene medisinskfaglige vurderingene faller utenfor 

virkeområdet til Rådet for legeetikk. Likevel fremgår det av Etiske regler for leger kapittel I § 9 blant 

annet at: 

Legen må ikke gjøre bruk av eller anbefale metoder som savner grunnlag i vitenskapelige 

undersøkelser eller tilstrekkelig medisinsk erfaring. 

Og kapittel III § 1 sier om markedsføring at:  

Opplysningene må reflektere medisinsk allment aksepterte og/eller vitenskapelig 

dokumenterte indikasjonsstillinger og/eller metoder. 

Rådet for legeetikk vil derfor legge ved en uttalelse fra Norsk forening for allmennmedisin som etter 

Rådets mening viser at det kan settes spørsmålstegn ved om metoden med bruk av algoritme kan 

sies å være i tråd med de nevnte etiske bestemmelsene. 

Brukervilkår 

Rådet for legeetikk vil innledningsvis bemerke at brukervilkårene ikke fremstår som tilpasset det at 

man yter helsetjenester. Det er flere forhold i vilkårene som fremstår underlig sett opp mot de 

reglene helsepersonell er underlagt. Vi vil her bemerke at man naturligvis ikke kan avtale seg bort fra 

de pliktene som følger av helsepersonelloven og de rettighetene pasienten har etter pasient- og 

brukerrettighetsloven.  

 

Rådet for legeetikk har ikke kompetanse til å vurdere hvorvidt vilkårene er i strid med 

bestemmelsene i helsepersonelloven og pasient- og brukerrettighetsloven, og vil derfor sende en 

henvendelse til Statsforvalter og be om en slik vurdering.  

 

Rådet for legeetikk vil likevel gjøre oppmerksom på at det er særlig punkt 2.2 og 3 man reagerer på, 

fordi det fremstår som ansvarsfraskrivelser og som at man pålegger pasienten både ansvar og plikter. 

I tillegg nevnes at det fremstår som uklart om måten man håndterer journalopplysninger på (punkt 4 

og 5.6) er i tråd med reglene for dette. 
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4.4. Kap IV Regler for legers utstedelse av attester og andre legeerklæringer 
 

Sak 40_2020 Klage på fastlege i foreldrekonflikt 

Rådet for legeetikk hadde 19.11.2020 mottatt klage, fra advokat K.H.N. på vegne av hennes klient. 

Klager reagerer på en bekymringsmelding som innklagede lege har sendt til barnevernet. Hun mener 

det er i strid med Etiske regler for leger fordi legen har videreformidlet informasjon fra den ene 

parten i en barnefordelingssak, og på den måten latt seg bruke i konflikten. 

Rådet for legeetikk vedtok å ta saken til behandling 2.12.2020 etter Etiske regler for leger kapittel IV 

§§ 3 og 4. 

Tilde Broch Østborg fratrådte ved behandlingen av saken. 

Dette er saken: 

Innklaget sendte 15.10.2020 en bekymringsmelding til barnevernet. Denne baserer seg på en samtale 

legen har hatt med far. Det fremgår av meldingen at informasjonen stammer fra samtale med far, og 

at hun ikke har gjort ytterligere undersøkelser. 

Klager står i en foreldrekonflikt med far, og oppfatter bekymringsmeldingen slik at innklagede lege 

her lar seg benytte av den ene parten i konflikten.  

Innklagede har i brev av 15.1.2021 uttalt seg i saken. Hun redegjør her for hvilke vurderinger 

Helsedirektoratet legger til grunn ved mulig bekymringsmeldinger fra helsepersonell til barnevernet. 

Det fremgår av disse retningslinjene når helsepersonell bør melde fra til barnevernet at terskelen skal 

være lav. Det fremgår også at det ikke kreves at helsepersonellet har sikker kunnskap om forholdene 

som utløser bekymring. Hun forklarer at hun hadde, og har, en oppriktig bekymring for barnet, og at 

det var bakgrunnen for meldingen til barnevernet. Hun opplever ikke å ha tatt side i konflikten, men 

at hun mottok informasjon som gjorde henne bekymret og som hun ønsket at barnevernet skulle 

undersøke nærmere med tanke på om barnet var utsatt for omsorgssvikt. Innklagede tilbakeviser at 

hun har diskutert klager med far. 

Rådet for legeetikk vedtok å uttale: 

Det fremgår av Etiske regler for leger kapittel IV §§ 3 og 4 krav til innholdet i legeerklæringer. 

§3 

En lege skal bygge sine erklæringer på nødvendig innhentet informasjon og på så omfattende 

undersøkelser som formålet tilsier. 

§4 

En legeerklæring skal gi tilstrekkelig informasjon til å fylle sin hensikt og skal være objektiv og 

nøytral i sin form. Relevante opplysninger må ikke forties eller fordreies. Erklæringen skal 

ikke inneholde informasjon som går utover formålet. Når medisinske dokumenter laget for 

andre formål brukes som vedlegg, skal det i særlig grad tas hensyn til taushetsplikten. 
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Formålet med meldingen til barnevernet er å gi tilstrekkelig informasjon til at barnevernet kan foreta 

eventuelle videre undersøkelser. Innklagede hadde en bekymring som hun mente det var riktig å 

gjøre barnevernet oppmerksom på. Det fremgår tydelig av bekymringsmeldingen at den baserer seg 

på samtale med far. Rådet for legeetikk mener det ikke foreligger brudd på Etiske regler for leger.  

 

 

 

 


