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Må si nei takk 
til sponsing av reiser?988

Helsepersonell kan ikke motta fag-
litteratur, malerier eller gratistur for 
partneren. Deltakelse på kurs og 
kongresser og sponsing av reise 
anses også som gaver i forslaget 
til ny forskrift om helsepersonells 
adgang til å motta gaver.

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker 
gjennom forskriftsforslaget å tydelig-
gjøre og konkretisere hva som er å anse 
for gave, tjeneste, provisjon eller annen 
ytelse for helsepersonell, og hva helse-
personell kan motta uten at det påvirker 
dem i tjenesten på en utilbørlig måte.

Gaver defineres som noe som har en 
selvstendig økonomisk verdi, enten det 
er gjenstander, tjenester eller penger. 
Også ytelser som ikke kan defineres 
i kroner og øre kan rammes av bestem-
melsen. Faglige hjelpemidler, deltakelse 
på kurs og kongresser og sponsing av 
reise eller ferieopphold for familiemed-
lemmer telles som gave.

I forskriftsutkastet heter det imidlertid 
at deler av den interaksjonen som er 
mellom helsepersonell og legemiddel-
industri, utstyrsleverandører eller andre, 
vil falle utenfor området for utilbørlig-
hetsvilkåret, da det dreier seg om faglig 
forsvarlig og produkt- og produsentuav-
hengig informasjon som har rent opplæ-
ringsformål, som eksempelvis større 
internasjonale vitenskapelige kongresser 
eller forskningssamlinger.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=7837

Klager, men får sjelden medhold988

Stadig flere leger klager saker inn for Statens helsepersonellnemnd, 
men bare et fåtall får medhold.

Statens helsepersonellnemnd er en uavhengig 
klageinstans for helsepersonell, og behandler 
klager på vedtak fattet av for eksempel Sta-
tens autorisasjonskontor, Statens helsetilsyn 
og Den norske lægeforening. I løpet av 2004 
behandlet nemnden 110 klagesaker, 29 færre 
enn året før. Av disse ble 91 stadfestet og 19 
omgjort, noe som betyr at 17% av klagene 
ble tatt til følge. Tidligere har langt flere 
klager blitt tatt til følge, de to foregående 
årene hele 25 % av klagene. Nemndens leder, 
Nina Mår, har ikke noe klart svar på hvorfor 
omgjøringsprosenten var så lav i fjor. – Det er 
det vanskelig å ha noen bestemt oppfatning 
om, men en forklaring kan være at vi etter 
noen års arbeid har tilrettelagt for en mer 
enhetlig praksis, sier Mår.

Nemnden behandlet blant annet 47 klager 
på vedtak fra Statens helsetilsyn, noe som 
er en økning på 25 % i forhold til året før. 
Økningen skyldes i stor grad at flere leger og 
annet helsepersonell mistet autorisasjonen 
eller fikk advarsel i 2004. Av de 47 klagene 
ble bare seks omgjort av nemnden. Ett av 
vedtakene som ble omgjort gjaldt en lege 
som hadde fått advarsel for uforsvarlig virk-
somhet. I forbindelse med legevakt fikk 
legen inn en mann på 78 år med symptomer 
som utslett, blekhet og lavt blodtrykk. Legen 
undersøkte pasienten, men måtte dra på 
sykebesøk til en annen pasient som ble vur-
dert som mer alvorlig syk. Den eldre pasien-
ten ble igjen for videre undersøkelser, men 
da legen kom tilbake etter rundt 30 minutter 
satt pasienten død på venterommet. Nemn-
den fant at legens brudd med helsepersonell-

oven likevel ikke var av så alvorlig karakter 
at det kvalifiserte for en advarsel, og dermed 
ble Helsetilsynets vedtak omgjort.

Et annet tilfelle gjaldt en lege som mistet 
autorisasjonen på grunn av rusmisbruk. 
Nemnden så svært alvorlig på legens mis-
bruk av sterke og delvis vanedannende lege-
midler, men mente at misbruket var situa-
sjonsbestemt, at det nå var tilbakelagt og at 
det ikke var grunn til å frykte gjentakelse. 
Også her ble Helsetilsynets vedtak omgjort.

I 2004 behandlet nemnden fem klager 
over tap av rekvireringsrett, og alle sakene 
gjaldt leger som hadde rekvirert betydelige 
mengder legemidler til pasienter som var 
kjente misbrukere av legemidler. Ingen av 
disse sakene ble omgjort. Også bare én av de 
tre klagene på vedtak fra Legeforeningen om 
avslag på spesialistgodkjenning ble omgjort.

Det var en betydelig nedgang i klager på 
avgjørelser fra Statens autorisasjonskontor, 
noe som blant annet skyldes utvidelsen av 
EU. 56 av klagene til Statens helseperso-
nellnemnd gjaldt vedtak om ikke å tildele 
autorisasjon eller lisens, og 34 av disse 
gjaldt personer med utenlandsk utdanning. 
Til sammen 12 av autorisasjonsklagerne 
fikk medhold i sin klage.

Avgjørelsene i nemnden kan ikke påkla-
ges, men vedtakene kan prøves i retten.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=7890
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Endrer behandling 
for brystkreftopererte
Brystkreftopererte postmenopausale kvinner 
som gjennomgår adjuvant endokrin terapi bør 
ikke utelukkende behandles med tamoxifen, 
ifølge Norsk brystkreftgruppe.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=7786

Afrika henger etter 
i tuberkulosekampen
Kampen mot tuberkulose går som planlagt 
i hele verden, med unntak av Afrika. Her øker 
fortsatt tallet på dødsfall som følge av tuber-
kulose og HIV.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=7865

Kakerlakker forverrer barns astma
Inneallergener fra kakerlakker ser ut til 
å forverre barns astmasymptomer mer enn 
allergener fra både støvmidd og husdyr.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=7764

Hedret heltene 
i tuberkulosearbeidet
Helsearbeidere og frivillige som til tross 
for vanskelige arbeidsforhold, lave lønninger 
og stor arbeidsmengde står på for tuberkulose-
pasientene, ble hedret på Verdens tuber-
kulosedag.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=7807


