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Særregulering av kosmetisk kirurgi1056

Legeforeningens sentralstyre vil 
opprettholde forskrift som regulerer 
hvem som kan utøve kosmetisk 
kirurgi.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår 
i et høringsnotat at gjeldende forskrift om 
tillatelse til å utføre kosmetisk kirurgi opp-
heves. Begrunnelsen er at forsvarlighetskra-
vet er tilstrekkelig ivaretatt i helseperso-
nelloven § 4. Det vises også til at lovens 
§ 51 Vilkår for spesialistgodkjenning sikrer 
at enkelte grupper helsepersonell har sær-
skilt kompetanse for yrkesutøvelse.

Rent prinsipielt ser Legeforeningen at det 
er argumenter som taler for å oppheve for-
skriften. Forsvarlighetskravet er ivaretatt av 
helsepersonelloven. Ikke innenfor noe annet 
medisinsk-faglig område er det forskrifter 
som regulerer hvilke ulike spesialistgrupper 
som kan utføre hvilke type behandling eller 
inngrep. Legeforeningen mener likevel det 
vil være tjenlig å opprettholde forskriften 
ennå en tid. Etter Legeforeningens vurde-
ring har forskriften bidratt til opprydding og 
klargjøring av krav til faglig kompetanse 
for utøvelse av kosmetisk kirurgi, noe som 
igjen har ført til at antall klager på denne 
type virksomhet har vært svært få etter at 
forskriften trådte i kraft. Legeforeningen 
peker videre på at fagmiljøet innen kosme-
tisk kirurgi har jobbet aktivt for å bedre fag-

lig kompetanse og etiske forhold, bl.a. ved 
å utarbeide egne etiske retningslinjer for 
utøvelse av kosmetisk kirurgi.

Departementet foreslår videre å innføre 
en forskrift for å tydeliggjøre bestemmel-
sene om hva og hvordan man kan markeds-
føre kosmetisk kirurgi. Hensikten er å bidra 
til å forhindre at potensielle kunder påvir-
kes til å få utført kosmetisk kirurgiske inn-
grep på basis av feilaktig, mangelfull eller 
usaklig informasjon. Forslaget innebærer en 
innstramming av dagens regelverk, og støt-
tes av Legeforeningen.
Les hele høringsuttalelsen: www.legefor-
eningen.no/index.gan?id=56710
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Vil oppheve godkjenningsordning1056

Gjeldende godkjenningsordning for 
medisinske laboratorier og røntgen-
virksomheter er ikke et effektivt virke-
middel for en nasjonal fordeling av 
ressursene.

Dette skriver Legeforeningen i et hørings-
svar til Helse- og omsorgsdepartementet.

Departementet har foreslått å erstatte 
godkjenningsordningen for frittstående 
laboratorie- og radiologitjenester med en 
forskrift som skal sikre faglig forsvarlige 
virksomheter ved at det stilles opp nærmere 
kompetanse- og kvalitetskrav.

Etter Legeforeningens vurdering er det 
ikke tungtveiende grunner for å opprett-
holde godkjenningsordningen. Legefor-
eningen anser at lovens forsvarlighetskrav 
er tilstrekkelig, og dessuten at det neppe er 
særlige grunner til at laboratorie- og rønt-
genvirksomheter skal ha særlig forskrifts-
messig regulering ulikt annen spesialist-
virksomhet. Legeforeningen er imidlertid 
sterkt opptatt av kravet om at ansvaret skal 
være forankret i relevant medisinsk spesia-
listkompetanse, og at spesialist derfor skal 

være tilknyttet, og fortrinnsvis ansatt i virk-
somheten der det er naturlig.

– Vi innser derfor at en forskriftsregule-
ring inntil videre kan være hensiktsmessig 
her, skriver foreningen i høringssvaret. 
Legeforeningen skriver videre at behovet 
for forskrift bør revurderes, når ordninger 
med offentlig akkreditering eller ISO-serti-
fisering omfatter alle virksomheter.
Les hele høringsuttalelsen: www.legefor-
eningen.no/index.gan?id=56710
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Nye medlemmer 
i spesialitetsrådet
Olav Lund oppnevnes som ny representant 
i spesialitetsrådet for resten av perioden 
2002–05, med Bjørn Bergholtz som per-
sonlig vararepresentant.

Ny representant 
til likestillingsutvalget
Inger Kristin Aase, Norsk overlegeforening 
(Of), oppnevnes som ny representant i Like-
stillingsutvalget etter Camilla Arnesen.

Nytt utvalg
I møtet 19.1. 2005 vedtok sentralstyret 
å nedsette et rådgivende utvalg som skal 
rådgi sentralstyret i arbeidet med pasient-
sikkerhet. Følgende oppnevnes for 2005: 
Espen Huldt-Nystrøm, Norsk overlegefor-
ening (leder), Ellen Deilkås, Yngre legers 
forening, Inger Lise Fjellanger, Norsk arbeids-
medisinsk forening, Tor Carlsen, Norsk sel-
skap for allmennmedisin og Hans M. Waaler, 
Alment praktiserende lægers forening.

Overgangsregler
Sentralstyret vedtok å opprettholde vedtak 
fra 16.2. 2005 om overgangsordning for 
lånefondets nye retningslinjer. Vedtaket 
innebar bl.a. at de leger som har foretatt 
investeringer eller fått lånetilsagn i 2004 
etter retningslinjene med beløpsgrense på 
kr 400 000/kr 600 000, ville oppnå lån etter 
nye retningslinjer også etter at ettårsfristen 
for å søke lån var utgått. Sekretariatet har 
vurdert konsekvensene av å utvide tidsram-
men og utvidelse av lånerammen frem til 
2004. Konklusjonen er at de økonomiske 
konsekvensene ikke gjør dette tilrådelig.

Professorater 
i medisinsk genetikk
Sentralstyret vedtok å sende et brev der 
det oppfordrer de medisinske fakulteter om 
å ansette leger i vitenskapelige stillinger 
innenfor medisinske fagområder. Dette bør 
være leger med tilstrekkelig klinisk erfaring 
og dokumentert kompetanse i de disipliner 
hvor man skal undervise, forske og fremstå 
som en ledende fagperson.

Innkjøp av kunst
Blomqvist Kunsthandel har tilbudt kjøp av 
Theodor Kittelsens maleri Soria Moria, malt 
i 1909. Maleriet har tidligere vært tilbudt, 
men den gang ble prisen vurdert som alt 
for høy. Prisen er nå halvert, og ligger 
innenfor en prisramme som samsvarer 
med en vurdering av Hans Richard Elgheim 
i Grev Wedels Plass Kunsthandel AS. Sent-
ralstyret vedtok at maleriet kjøpes inn av 
lånefondet og plasseres på egnet sted på 
Soria Moria, Senter for bærekraft. Det lages 
en skriftlig avtale med Soria Moria som 
klargjør eierforhold o.l. Vedtaket ble fattet 
mot én stemme.
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