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Legeetikkens forpliktelser 
foran nasjonal lovgivning4

World Medical Association understreker at legeetikkens forpliktelser 
må gå foran nasjonal lovgivning når lovverket åpner for en atferd som er 
i strid med legeetikken.

Bakgrunnen for at World Medical Associ-
ation (WMA) har utarbeidet sin uttalelse, 
er legers bekymring over at medisinsk etikk 
er blitt underordnet nasjonal lovgivning, 
blant annet i land som tillater aktiv døds-
hjelp.

En resolusjon, vedtatt i WMAs etiske råd 
på et møte i Frankrike 18. mai i år, fastslår 
at når nasjonal lovgivning er på kollisjons-
kurs med medisinsk etikk, bør enkeltleger 
og legeforeninger i de landene der dette er 
tilfelle arbeide for å endre lovgivningen. 
I tilfeller der slike konflikter oppstår, vil 
legeetikkens forpliktelser gå foran nasjonal 
lov, mener WMA. Resolusjonen er publisert 
på organisasjonens nettsider 
(www.wma.net).

– For øyeblikket eksisterer det en lov 
i Belgia som tillater aktiv dødshjelp, og det 
er krefter som arbeider for å tilpasse de 
etiske reglene til nasjonal lovgivning. 
Tilsvarende påtrykk ser man i andre land. 
Dette er helt uakseptabelt i forhold til den 
medisinske profesjonens etiske regler, sier 
Dr. Yoram Blachar, leder for det etiske rådet 
i Verdens legeforening.

– Ved å utarbeide erklæringen om legers 
etiske forpliktelser, uttrykker WMA sin 
støtte til belgiske leger som vil innrette seg 
i henhold til legeetiske normer og som 
avviser å underlegge seg den nye loven.

Det heter videre i erklæringen at WMA 
anerkjenner at leger av samvittighets-

grunner må ha rett til å reservere seg mot 
å utføre handlinger som er i strid med 
anerkjent legeetikk.

Les hele saken: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=19189

Lise Berit Johannessen

lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Informasjonsavdelingen

Medlemstilbud

Internett-abonnement
Telenor Plus tilbyr Online-abonnement for 
medlemmer i Legeforeningen til kun kr 894 
for 12 måneder.

Ved bruk av dette spesialtilbudet vil du 
få 50 % rabatt på ditt Online-abonnement. 
En forutsetning for rabatten er imidlertid at 
du binder deg til dette abonnementet for 
minimum 12 måneder. Når tilbudsperioden 
løper ut, vil abonnementet automatisk fak-
tureres etter ordinær pris hvis tilbudet ikke 
fornyes ved ny innsending av bestillings-
skjema. Abonnementet blir fakturert for-
skuddsvis per kvartal. Vær derfor tidlig ute 
med en eventuell oppsigelse eller for-
nyelse. Ytterligere informasjon om tilbudet 
finner du på: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=16

Statoil-avtalen
Den norske lægeforening og Statoil har inn-
gått en avtale som gir medlemmer fordel-
aktige priser på blant annet bensin og 
diesel hos Statoil. Avtalen ble gjort gjeld-
ende fra 1.1. 1999.

Det er to alternativer å velge mellom: 
Statoil Personkort (for tiden 36 øre/liter 
i rabatt på pumpepris) for privatpersoner og 
Statoil Firmakort (for tiden 40 øre/liter ben-
sin og 44 øre/liter diesel i rabatt på pumpe-
pris) for firmaer registrert i Brønnøysund. 
Les mer om avtalen på: www.legeforenin-
gen.no/index.db2?id=16

Enighet om ny rammeavtale 
for fastlegeordningen
Etter forhandlinger er det oppnådd enighet om 
endringer av rammeavtalen for fastlegeordnin-
gen med virkning fra 1. juli 2003. Legeforenin-
gen og Kommunenes Sentralforbund er enige 
om at avtaleverket i hovedsak fungerer tilfreds-
stillende, og endringene som ble foretatt er 
mindre omfattende.
Les hele saken: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=19255

Globalt nettverk for leger?
World Medical Association ønsker å etablere et 
verdensomspennende nettverk for leger som 
kan bidra til mer effektiv formidling av informa-
sjon om SARS og andre smittsomme sykdom-
mer til enkeltleger.
Les hele saken: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=19188

En adresse for DRG-tilbakemelding
Det er nå etablert et system for tilbakemeldinger 
om systemet for diagnoserelaterte grupper (DRG) 
og innsatsstyrt finansiering (ISF). Systemet er 
etablert som et resultat av et seminar der Lege-
foreningen stod som arrangør. Alle henvendelser 
om DRG /ISF kan nå sendes til drginfo@sintef.no, 
og vil bli besvart i løpet av 14 dager.
Les hele saken: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=19225

Nytt styre i Vestfold legeforening
Bess Frøyshov ble gjenvalgt som leder da Vest-
fold legeforening hadde årsmøte 5. juni. Liv 
Marit Smedstad, ble også gjenvalgt. Nytt styre-
medlem er Ivar Haagaas. Øvrige medlemmer 
av styret, utpekt av yrkesforeningene, er 
Susanne Prøsch (Aplf), Gunnar Klæboe (PSL), 
Ole Johan Bakke (OLL), Josef Kleven (Of) og 
Espen Møller-Hansen (Ylf).
Les hele saken: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=19309

Belgisk lovgivning tillater aktiv dødshjelp. Tilsva-
rende påtrykk ser man i andre land. Dette er 
helt uakseptabelt i forhold til den medisinske 
profesjonens etiske regler, mener Verdens 
legeforening. Foto EPA/SCANPIX


