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Mener sykehus brøt etiske regler2162

Universitetssykehuset Nord-Norge 
(UNN) har handlet i strid med etiske 
regler for leger, mener Rådet for lege-
etikk.

UNN får refs i forbindelse med at sykehuset 
mottok refusjon fra Rikstrygdeverket og 
helseforetakene for HPV-analyser av humant 
papillomavirus (HPV). Analysene ble utført 
av NorChip, produsenten av testen. UNN satt 
igjen med mellomlegget som utgjorde flere 
titalls millioner kroner i løpet av få år. Trond 
Markestad, leder av Rådet for legeetikk, 
understreker at man som lege har et klart 
ansvar for ikke å utnytte svakheter i takstsy-
stemet til egen eller institusjonens vinning.

UNNs praksis har ikke blitt vurdert 
å være lovstridig av sentrale myndigheter, 
men Markestad uttalte da rådets avgjørelse 
ble omtalt i TV 2-nyhetene, at det moralske 
ansvaret går lenger enn det juridiske.

Urimelig proporsjon
I rådets uttalelse heter det: «Det er på det 

rene at UNN har tjent flere titalls millioner 
kroner i løpet av få år for en relativt 
beskjeden innsats i form av administrasjon, 
rådgivning og kvalitetskontroll i forbindelse 
med denne analysevirksomheten. Etter 
Rådet for legeetikks oppfatning har dette 
hatt en urimelig proporsjon, og rådet mener 
at UNN har handlet i strid med Etiske 
regler, Kapittel I, paragraf 12».

I den aktuelle paragrafen heter det at leger 
skal ta tilbørlig hensyn til samfunnets øko-
nomi og ikke bruke unødige eller overflødig 
kostbare metoder. De skal heller ikke inngå 
forbindelse med farmasøytisk industri eller 
leverandører av medisinsk utstyr som kan 
føre til at tilliten til legens faglige vurde-
ringer svekkes. Til slutt i paragrafen heter det 
at legen må bidra til at medisinske ressurser 
fordeles i henhold til allmenne etiske normer.

Rådet har notert seg at takstene etter den 
aktuelle perioden er endret, og at UNN har 
avsluttet sitt samarbeid om HPV-testing 
med NorChip.

Faglig ansvar
Det var et Dokument 2-program på TV 2 
i fjor høst som viste praksisen til sykehuset. 
Rådet for legeetikk tok opp saken på eget 
initiativ. Norsk gynekologisk forening har 
stilt spørsmål ved bruken av den aktuelle 
HPV-testen og har også advart mot vill-
screening, som i tillegg til å være kostbart 
kan føre til unødvendige inngrep og engs-
telse hos kvinnen. Foreningen får i utta-
lelsen fra rådet ros for å ha tatt et klart 
faglig standpunkt og påpekt uheldige sider 
ved denne typen screening.

– Leger har gjennom sine faglige organer 
et ansvar for at undersøkelser er godt faglig 
begrunnet. Med knappheten på ressurser 
fremover vil de fagmedisinske foreningene 
få en viktig plass når det gjelder å gi råd om 
prioriteringer i helsevesenet til de beslut-
tende myndigheter, sier Markestad.
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Fikk medhold i å nekte blodprøve2162

En lege som nektet å ta blodprøve 
for politiet, har fått medhold av Helse-
tilsynet.

Politiet kom til kommunelegen i Buskerud 
med en aggressiv og truende mann som var 
mistenkt for promillekjøring. Mannen sa at 
han ville sette seg kraftig til motverge når 
legen skulle ta blodprøven. Politiet ville 
bruke makt, men legen sa nei fordi han 
mente det var fare for å påføre alle parter 
stor skade, og at det var risiko for blod-
smitte med HIV eller hepatitt på grunn av 
nålestikk eller søl med blod.

Helsepersonellovens §12 pålegger helse-

personell å ta blodprøve etter anmodning fra 
politiet, men plikten er begrenset av at det 
kan «skje uten fare». Lensmannen klaget til 
Helsetilsynet i Buskerud. Tilsynet konsta-
terer at politiet og legen hadde ulik oppfat-
ning av faregraden, men fant ikke å kunne 
overprøve legens vurdering av situasjonen. 
Ola Jøsendal, leder i Leger i samfunnsmedi-
sinsk arbeid, støtter avgjørelsen.

Les mer på: www.legeforeningen.no/
index.gan?id=102021
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Nyoppnevnelser
Professor Georg Sager, Tromsø er opp-
nevnt som Legeforeningens representant 
i Den norske lægeforening (Dnlf) og Lege-
middelindustriforeningens (LMI) Råd for 
legemiddelinformasjon for perioden 1.7. 
2006–31.12. 2008. Anette Fosse er valgt til 
første varamedlem, og assistentlege Elena 
Kvan, Rikshospitalet til nytt annet varamed-
lem for samme periode. Dr. juris Erik Friis 
Fæhn er valgt til ny nestleder.

Takk til streikende leger
Akademikerne Stat var i vår i streik etter 
brudd i forhandlingene med staten. Lege-
foreningen er medlem av Akademikerne og 
en gruppe statsansatte leger ble derfor 
også tatt ut i streik. Uttaket ble gjort på 
Folkehelseinstituttet i Oslo hvor 20–30 
leger streiket.

Legeforeningen vil i høst særlig følge 
opp legene i statlig sektor både på bak-
grunn av streiken og med tanke på frem-
tidig tillitsvalgt- og forhandlingsarbeid.

Streik er et sterkt virkemiddel men 
denne gangen var det helt nødvendig 
å bryte forhandlingene og gå til streik. For 
at en streik skal ha gjennomslagskraft må 
medlemmene stå samlet. Det er en spe-
siell belastning å streike og det er sjelden 
leger er involvert i streik.

Legeforeningen ved foreningens presi-
dent Torunn Janbu, vil gjerne rette en spe-
siell takk til de legene som solidarisk deltok 
i Akademikerstreiken i statlig sektor.
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