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Rådet for legeetikk

Kvalitet og honorar 
for legeerklæringer2428

Legeerklæringer som ikke oppfyller kravene til objektivitet 
og nøytralitet, og urimelige honorarkrav, er i strid med etiske regler 
for leger og egnet til å svekke den allmenne tilliten til legene.

En psykiater med erfaring fra fylkestrygde-
kontorer, ba Rådet for legeetikk vurdere om 
mangelfull kvalitet og høye honorarkrav for 
spesialisterklæringer er i strid med etiske 
regler for leger. Det dreier seg om parts-
erklæringer i trygdesaker, enten rekvirert av 
medlemmet/søker selv, av advokater eller 
forskjellige interesseforeninger.

Han påpekte at erklæringene ofte har 
stort volum, men at innholdet preges av 
generelle formuleringer og avsnitt som på 
forhånd er lagt inn i en mal på PC, mens det 
som er spesifikt for søker utgjør noen linjer. 
Sluttdiskusjon og konklusjon likner ofte på 
et partsinnlegg fra en advokat uten avvei-
ning av argumenter i forskjellige retninger.

Psykiateren mente videre at honorarkra-
vene, som ikke sjelden er på rundt kr 20 000 
eller mer, ikke på noen måte står i forhold 
til det arbeidet som er nedlagt. Slike beløp 
er det mangedobbelte av hva tilsvarende 
erklæringer honoreres med dersom de er 
utarbeidet for trygdeetaten. En av partene 
vil ende opp med å betale honoraret, og 
hvis klager vinner fram, vil det være trygde-
etaten eller annen offentlig instans. Psykia-
teren har også tatt opp dette med Rikstryg-
deverket som mener at dette er forhold som 
trygdeetaten ikke lett kan tre inn i og 
reagere mot.

Rådet for legeetikk vedtok å uttale:
Klager påpeker to forhold, kvalitet og hono-
rarkrav for spesialisterklæringer. Rådet for 
legeetikk tar ikke stilling til medisinsk fag-
lige vurderinger i legeerklæringer, men 
minner om at Etiske regler for leger 
Kapittel IV inneholder krav om at en lege-

erklæring skal «..bygge på nødvendig inn-
hentet informasjon og på så omfattende 
undersøkelser som formålet tilsier» (§ 3) og 
«.. gi tilstrekkelig informasjon til å fylle sin 
hensikt og være objektiv og nøytral i sin 
form.» (§ 4).

Rådet har ikke kompetanse til å vurdere 
hva som er et passende honorar for en 
spesialisterklæring, men ser det som rimelig 
at en erklæring utarbeidet på bestilling fra 
en privat instans ikke honoreres vesentlig 
forskjellig fra tilsvarende erklæringer utar-
beidet for trygdeetaten. Ofte vil slike erklæ-
ringer allikevel til slutt måtte betales av det 
offentlige, enten fordi søker har fri retts-
hjelp eller fordi søker vinner fram med sitt 
krav. Et urimelig honorarkrav vil være 
i strid med Etiske regler for leger Kapittel I, 
§ 8: «En lege skal i sin virksomhet ta 
hensyn til pasientens økonomi og ikke 
beregne seg urimelige honorarer, og § 12: 
«En lege skal i sin virksomhet ta tilbørlig 
hensyn til samfunnets økonomi.»

Legeerklæringer som ikke oppfyller kra-
vene til objektivitet og nøytralitet, og uri-
melige honorarkrav, er begge i strid med 
Etiske regler for leger og er egnet til 
å svekke den allmenne tillit til legene. 
Rådet for legeetikk henstiller til Legefor-
eningens sentralstyre om å ta nødvendige 
skritt for å belyse sakens fakta og sette 
i verk tiltak dersom det er kritikkverdige 
forhold.
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Kunngjøring

Høstmøter
Norsk Kirurgisk forenings årlige høstmøte 
arrangeres på Holmenkollen Park Hotel 
Rica, Oslo fra 23. – 27.10. 2006. 
For ytterligere opplysninger, 
se: www.brataas.no/hostmotet/

Norsk anestesiologisk forening har høst-
møte på Grand Hotel Rica, Oslo fra 
25.–27.10. 2006. Høstmøtet arrangeres av 
Ullevål universitetssykehus. For ytterligere 
informasjon, se: www.legeforeningen.no/
index.gan?id=47130

Årsmøter
I forbindelse med kirurgisk høstmøte på 
Holmenkollen Park Hotel Rica avholder 
følgende foreninger årsmøter:

Norsk forening for reumakirurgi
Mandag 23. oktober kl 1100, Auditorium A

Norsk selskap for craniofacial kirurgi
Onsdag 25. oktober kl 1600, møterom 
Bergmann

Norsk karkirurgisk forening
Torsdag 26. oktober kl 1200, møterom 
Nobel

Norsk ortopedisk forening
Torsdag 26. oktober kl 1300, 
møterom Saga AB

Norsk urologisk forening
Torsdag 26. oktober kl 1330, Auditorium B

Norsk forening for gastroenterologisk 
kirurgi
Torsdag 26. oktober kl 1400, Auditorium A

Norsk forening for maxillofacial kirurgi
Torsdag 26. oktober kl 1400, styrerom 7–8

Norsk thoraxkirurgisk forening
Torsdag 26. oktober kl 1500, møterom 
Nobel

Norsk barnekirurgisk forening
Torsdag 26. oktober kl 1530, styrerom 5–6

Norsk kirurgisk forening
Torsdag 26. oktober kl 1700, 
møterom Saga AB

Norsk plastikkirurgisk forening
Torsdag 26. oktober kl 1700, 
møterom Saga C

Norsk Nevrokirurgisk forening
Torsdag 26. oktober kl 1700, møterom 
Bergmann

Norsk forening for håndkirurgi
Fredag 27. oktober kl 1200, 
møterom Saga C

Norsk forening for otorhinoralyngologi/
hode- & halskirurgi
Fredag 27. oktober kl 1330


