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Dansk debatt om sex 
mellom lege og pasient
Sex mellom lege og pasient er strengt forbudt ifølge Legeforeningens 
etiske regler. Danske leger derimot har ingen klare etiske regler, noe 
den danske legeforeningen nå vurderer å gjøre noe med.

Etter en del presseoppslag den siste tiden 
mener det etiske utvalget i den danske lege-
foreningen det er på tide å drøfte innføring 
av en ny etisk bestemmelse som entydig 
forbyr sex mellom pasient og lege, skriver 
Ugeskrift for læger. Slike forbud finnes 
allerede i Norge og Sverige.

Ifølge lederen for det etiske utvalget, 
Hans Buhl, har 10 % av den danske psykia-
terstanden har hatt sex med pasienter, mens 
tallet for leger generelt er 5 %. Statens 
helsetilsyn bekrefter at dette også er et 
problem i Norge til tross for klare regler.

I Norge er Legeforeningens Etiske regler 
for leger utvetydige, der § 7 sier at en lege 
ikke må utnytte en pasient verken seksuelt, 
økonomisk, religiøst eller på annen måte. 
En pasients samtykke fritar ikke legen for 
ansvar. En lege må ikke innlede et seksuelt 
forhold til en person han/hun er lege for. 
Helsepersonelloven er litt mindre klar. Den 
sier at helsepersonell skal utføre sitt arbeid 
i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet 
og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut 
fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbei-
dets karakter og situasjonen for øvrig. 
I denne setningen skjuler det seg et krav om 
å avstå fra seksuell omgang med pasienter.

Helsetilsynet bruker betegnelsen seksuelle 
overgrep om alle seksuelle forhold mellom 
lege og pasient, uavhengig av om pasienten 
har samtykket eller ikke. Ifølge underdi-
rektør Kristin Cordt-Hansen i Helsetilsynet 

gjelder loven uavhengig av om det er «ekte 
forelskelse» inne i bildet, og uavhengig av 
om pasientforholdet er avsluttet eller ikke. 
Det er opp til legen å sette grensen. Ved 
overtredelse av loven kan Helsetilsynet 
reagere med enten en advarsel, eller ved at 
autorisasjonen, lisensen eller spesialistgod-
kjennelsen kalles tilbake.

I perioden 2001–03 var det til sammen 
17 saker der helsepersonell mistet autorisa-
sjonen etter å ha innledet et seksuelt forhold 
til en pasient, ifølge Helsetilsynet. Åtte 
saker førte til advarsler. Alle de 17 forhol-
dene gjaldt menn.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4912
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Tar fra og gir til helse 
i revidert budsjett
Høyere egenandeler, mer penger til 
behandling av rusavhengige og gratis 
smertebehandling for kreftpasienter. Det 
er noen av regjeringens forslag til revidert 
nasjonalbudsjett. Medikamentet Plavix, 
en trombocyttaggregasjonshemmer for 
forebygging av hjerteinfarkt og hjerne-
slag, foreslås å inngå i blåreseptord-
ningen. Til utbyggingsprosjekter i syke-
hussektoren foreslås det å øke bevilg-
ningen med 750 millioner kroner i 2004. 
Helsedepartementet foreslår at det 
opprettes et nytt nasjonalt meldings-
system for uheldige hendelser.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=4985

Husdyr og søsken 
forebygger allergi
Barn som har flere søsken, husdyr, 
vokser opp på gård eller begynner 
tidlig i barnehage har mindre risiko for 
å utvikle allergi enn andre barn. Infek-
sjoner i tidlig alder derimot, øker risi-
koen for å utvikle atopisk eksem. Det 
viser en dansk kohortstudie, publisert 
i BMJ, der over 24 000 mødre deltok. 
Tidligere studier har vist at risikoen for 
å utvikle allergi er mindre for barn som 
har mer kontakt med bakterier. Den 
danske studien bekreftet dette.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4899

Nytt redskap for kirurger
Et nyutviklet norsk hodefølgingssystem 
for å styre robotholdt kamera kan bidra til 
å forbedre brukergrensesnittet, og gjøre 
robotkirurgi tilgjengelig for flere kirurger.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=5007

Enklere å sende inn manuskripter
1. april ble Manusnett – Tidsskriftets Internett-
baserte redaksjonelle system lansert. Det skal 
bli enklere å sende inn, vurdere og bearbeide 
manuskripter og den redaksjonelle prosessen 
skal bli raskere og mer oversiktlig.
Les mer: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pdoc.printdoc?vp_doc=manus-
nett&vp_mappe=root&vp_id=55

170 millioner har diabetes
Hvert minutt dør seks personer som følge av 
diabetes eller diabetesrelaterte sykdommer. 
Dette tallet er tre ganger så høyt som tidligere 
beregninger har vist, ifølge en ny publikasjon 
fra Verdens helseorganisasjon.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4960

Nettsted om DRG-systemet
SINTEF Helse har etablert et nytt nettsted om 
diagnoserelaterte grupper (DRG) og innsats-
styrt finansiering (ISF). Adressen til nettstedet 
er www.drginfo.info.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=5002
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