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Litt om meg
• Utdannet  Oslo 1976.

• Spesialist i arbeidsmedisin og i allmennmedisin.

• Erfaring som distriktslege/kommunelege fem år (Rauma  kommune)

• Flere år som bedriftslege ved forskjellige virksomheter

• Fra 1990 bydelslege, deretter  avtalelege og fra 2001  fastlege  bydel  
Nordre Aker i Oslo. Pensjonert fra februar 2020

• Mangeårig tillitsvalgt. Leder  Rådet for legeetikk fra 2014,  sist   
gjenvalgt 2021

• Lis-veileder



Etikk

• Etikk er læren, eller teorien, om hva som er «rett og galt», 
«godt eller dårlig» «hvordan bør man oppføre seg» 

• «systematisk refleksjon over moralsk atferd» 

• Ethos: skikk/vane, sedvane, moralsk holdning 

• «Norm til grunn for den enkeltes ord og handlinger» 



Etikk 

• «Hverdagsetikk»

• Profesjonsetikk/yrkesetikk

• Yrkesetiske retningslinjer

• Etiske regler for leger

• Uskrevne verdier og normer

• Internasjonale «etiske regler» (International Code of 
Medical Ethics, The Declaration of Tokyo)

https://www.wma.net/policies-post/wma-international-code-of-medical-ethics/
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-tokyo-guidelines-for-physicians-concerning-torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading-treatment-or-punishment-in-relation-to-detention-and-imprisonment/


Helserett og etikk 

• Nært forbundet

• «Helseretten kan ikke forstås uten 
etikken»
• Abort, dødshjelp, prioritering, tvang   

• Anerkjente og sentrale verdier og hensyn 

• Variasjon i etisk grunnsyn

• Rettsliggjøring av etiske problemer

• Samvittighetskonflikter 
– reservasjon, blodoverføring, dødshjelp 



Etikkens plass i lovgivningen 

• Pliktmessig avhold, hpl. § 8

• Rett til kopi av journal, pasrl. § 5-1
Loven er klar 

• Medvirkning til drap, strl. § 236

• Blodoverføring, pasrl. § 4-9
Lovgiver har bestemt 

løsningen på et etisk dilemma

• Øyeblikkelig hjelp, hpl. § 7Loven gir handlingsvalg 

Området er ikke regulert



Rådet for 
legeetikk 

 Den norske legeforenings sakkyndige organ i
legeetiske spørsmål, som skal

 utrede prinsipielle medisinsketiske og legeetiske
spørsmål

 Høringer, enkelthenvendelser

 rådgi foreningens sentrale organer og
medlemmer, samt delta i samfunnsdebatten om 
medisinsketiske og legeetiske spørsmål

 Artikler, seminar, debatter

 behandle klager på leger etter Etiske regler for 
leger

https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/legeforeningens-lover-og-andre-organisatoriske-regler/etiske-regler-for-leger/


Ikke skade Velgjørenhet Autonomi Rettferdighet  



Reglement
for 

Rådet for 
legeetikk

• Regler om sammensetning, oppgaver, 
saksbehandling, habilitet, 
offentlighet/taushetsplikt, plikt til å 
svare, reaksjoner ved brudd m.m.

• Vedtatt i 1997, endret 1999, 2008 og
mai 2018

• Reglement for Rådet for legeetikk 
(legeforeningen.no)

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


Rådet for legeetikk 1.  januar 2022 – 31. august 2025



Rådet for legeetikk 
• Etter valg på landsstyremøtet i Oslo i mai 2021 har 

Rådet for legeetikk slik sammensetning for perioden 
1.1.2022 – 31.08.2025:

• Leder Svein Aarseth, pensjonert allmennlege

• Nestleder Tilde Broch Østborg, overlege gyn/obst.

• Medlemmer:

• Siri Brelin, overlege lindrende behandling

• Tina Shagufta Kornmo, overlege urologi

• Olav Gunnar Ballo, rådgivende lege NAV

• Sekretær: Ida Øygard Haavardsholm



Legeforeningens  etiske regler

• Reglene ble først vedtatt og Rådet opprettet 1961, sist 
revidert i 2021

• Kapittel I Alminnelige bestemmelser

• Kapittel II Regler for legers forhold til kolleger og 
medarbeidere

• Kapittel III  Markedsføring og annen informasjon om 
legetjenester

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



Legeforeningens  
etiske regler Kap I § 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 forhold til pasient og 
samfunn.



Legeforeningens  
etiske regler Kap I § 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.



Legeforeningens  
etiske regler Kap I § 3

Pasienten har rett til informasjon om 
egen helsetilstand og behandling og i 
alminnelighet rett til innsyn i eget 
journalmateriale. 

Pasienten skal informeres i den 
utstrekning pasienten ønsker det. 
Opplysninger som kan tenkes å være 
særlig belastende, skal gis med 
varsomhet.



Legeforeningens etiske 
regler Kap I § 5

(Vedtatt av 
Landsstyret 2021)

Leger skal ikke utføre dødshjelp, det vil si 
eutanasi eller assistert selvmord, som 
begge er handlinger hvor legen med 
hensikt bidrar til å framskynde 
dødstidspunktet. Begrensning av 
livsforlengende eller nytteløs behandling 
er ikke å regne som dødshjelp fordi 
pasienten da dør av sin underliggende 
sykdom. Det samme er tilfellet ved 
lindrende sedering i livets sluttfase, der 
hensikten er kontroll med symptomer som 
ikke lar seg lindre på annen måte.



Legeforeningens 
etiske regler 

Kap I § 9

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

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.



Legeforeningens 
etiske regler 
Kap I § 12

En lege skal i sin virksomhet ta tilbørlig 
hensyn til samfunnets økonomi. Unødige 
eller overflødig kostbare metoder må ikke 
anvendes.

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.



Hva har ELF sagt om etiske utfordringer?

• Da Rådet for legeetikk   2016 spurte foreningsleddene om  hva  man  
tenkte om etiske utfordringer – nå og i framtiden svarte man:

• Vurdering av samtykkekompetanse

• Samvalg og forhåndssamtaler

• Overbehandling og overutredning

• Behandlingsbegrensning





SAMTYKKEKOMPETANSE



Samvalg



Forhåndssamtale



Temaer i forhåndssamtale

Forberedende samtaler i norske sykehjem | Tidsskrift for Den 
norske legeforening (tidsskriftet.no)

https://tidsskriftet.no/2017/03/originalartikkel/forberedende-samtaler-i-norske-sykehjem


Nasjonal veileder
• «Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende 

behandling» https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/67/IS-2091-Beslutningsprosesser-ved-

begrensning-av-livsforlengende-behandling.pdf

• 1. gang utgitt 2009

• Revidert 2013

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/67/IS-2091-Beslutningsprosesser-ved-begrensning-av-livsforlengende-behandling.pdf


Behandlingsbegrensning

• Medisinsk begrunnet behandlingsbegrensning av livsforlengende 
behandling

• Ikke å sette i gang eller å avslutte livsforlengende behandling hos en 
alvorlig syk pasient fører til at pasienten dør av sin grunnlidelse 

• Det er ikke aktiv dødshjelp (eutanasi og hjelp til selvmord) der det er 
”behandlingen” som forkorter livet

• Når livsforlengende behandling avsluttes, skal lindrende behandling 
videreføres, eller trappes opp



Respekt for liv og verdighet

• Menneskeverdet er knyttet til eksistens, ikke til funksjon eller 
egenskaper

• Alle har samme krav på å få bekreftet sitt verd og bli møtt med 
respekt i alle livets faser 

• Å teknifisere og forlenge en lidelsesfull dødsprosess kan krenke 
menneskers verdighet 

• Respekten for livet inkluderer respekt for en verdig død



Når bør begrensing av livsforlengende behandling vurderes?

• Når pasienten ber om det 
• Pasientens ønske kan også bli formidlet av pårørende. 

• Behandlingen forlenger en plagsom dødsprosess
• Behandlingen kan kanskje utsette døden noen timer, dager eller uker, men 

smerte og plager kan ikke lindres fullgodt. 
• Noen ganger kan aktiv behandling være til hinder for en god avslutning på 

livet. 

• Behandlingen forlenger et liv med store plager 
• Behandlingen kan kanskje føre til overlevelse, men de fysiske og/eller 

mentale konsekvensene av sykdommen, eller av behandlingen, er svært 
alvorlige og plagsomme.

• Varig opphør av høyere mentale funksjoner

• Koma



Behandlingsbegrensning 
samtykkekompetanse
• Dersom pasienten mangler samtykkekompetanse, har 

behandlingsansvarlig lege et selvstendig ansvar for å vurdere hva som 
sannsynligvis ville vært pasientens ønske. 

• Det skal legges stor vekt på pålitelig og relevant informasjon fra 
pårørende, et gyldig livstestament, eller helsepersonell som kjenner 
pasienten, om at pasienten ikke ville ha ønsket livsforlengende 
behandling. 

• Dokumentasjon på pasientens ønske bør skrives i elektroniske 
pasientjournal (EPJ). 



Overbehandling og overutredning

• Kloke valg-kampanjen:



Norsk forening for geriatri:









ELDRE OG DIGITALE FERDIGHETER
befolkningens_digitale_kompetanse_og_deltakelse.pdf (kompetansenorge.no)

https://www.kompetansenorge.no/contentassets/7ff3779ea51b49ab81cc5fdbb769aa61/befolkningens_digitale_kompetanse_og_deltakelse.pdf


E-konsultasjoner  hos fastlegen


