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Endring i kosmetikkforskriften2711

Legeforeningen er positiv til et forslag 
om å oppnå bedre kontroll med reak-
sjoner på kosmetiske produkter, og 
mener at det helt klart er en under-
rapportering av slike reaksjoner.

Legeforeningen stiller seg imidlertid tvi-
lende til om meldeplikt for det enkelte hel-
sepersonell vil være et hensiktsmessig vir-
kemiddel, og kan heller ikke se at dette er 
tilstrekkelig utredet. Det skriver foreningen 
i et høringssvar til Mattilsynet. Etter Lege-
foreningens vurdering er det ikke foretatt 
tilstrekkelige vurderinger av hvilke opplys-
ninger meldingen skal inneholde og for-
holdet til lovbestemt taushetsplikt.

Foreningen mener dessuten at det under 
enhver omstendighet bør på plass et stan-
dardisert, elektronisk skjema som kan tas 
inn i elektroniske journalsystemer før plik-
ten trer i kraft.

Det er Mattilsynet som på vegne av depar-
tementet har sendt ut høring om endring 
i kosmetikkforskriften og fire nye forskrifter 
med hjemmel i kosmetikkloven. I alle for-
skriftene er det tatt inn forslag om å innføre 
en bestemmelse som pålegger helsepersonell 
å rapportere til tilsynsmyndigheten når man 
får mistanke om en uønsket bivirkning som 
nærmere angitt i vedlegg til forskriftene.

Legeforeningen mener at det må antas at 
de fleste pasienter som får en bivirkning fra 
et kosmetisk produkt vil være interessert i at 
dette meldes til produsent, og at det eventuelt 
foretas videre undersøkelser. Det er likevel 
her tale om en type informasjonsformidling 
som må være underlagt pasientens samtyk-
kerett. Kosmetikkloven gir ikke hjemmel for 
unntak fra lovbestemt taushetsplikt, men 
under enhver omstendighet er det ikke så 
sterke hensyn som taler for meldingsplikten 
at dette er tilstrekkelig til å begrunne en uthu-
ling av helsepersonells taushetsplikt. I den 
grad det vil være nødvendig å oppgi person-
identifiserbar informasjon må derfor pasien-
tens samtykke være en forutsetning for at 
melding gis. Dette bør innarbeides 
i forskriften, understreker Legeforeningen.

– Oppfølgingen av den informasjon som 
gis gjennom meldingene fra helsepersonell 
vil være helt avgjørende for verdien av mel-
deplikten. Dersom det ikke skjer en tilstrek-
kelig oppfølging på rett kompetansenivå vil 
et slikt meldingssystem fort kunne gi en 
falsk trygghet, skriver Legeforeningen som 
mener at en slik plikt derfor bør ledsages av 
ressurser til oppfølgingen.

Lars Duvaland

lars.duvaland@legeforeningen.no
Forhandlings- og helserettsavdelingen

Aksepterer ikke tilbakeholdelse2711

Legeforeningen aksepterer ikke at 
turnusplasser holdes tilbake når det 
er overskudd av turnusleger.

Turnustjenesten er en del av legeutdan-
ningen og ikke et distriktspolitisk virke-
middel. Legeforeningen har derfor bedt 
Helse- og omsorgsdepartementet omgjøre 
Sosial- og helsedirektoratets (Shdir) vedtak 
om å holde tilbake turnusplasser når antall 
søkere er høyere enn det er tilgjengelige 
turnusplasser.

Statens Autorisasjonskontor for helseper-
sonell (SAHF) bestemte første gang ved 
trekning til utplassering i turnus 15.2. 2005 
å holde tilbake 30 plasser i sentrale strøk 
for å sikre at utkantstrøkene fikk det antall 
turnusleger de ønsket. Begrunnelsen var 
at det var for få kandidater i forhold til tur-
nusplasser. SAFH viste til gjeldende ret-
ningslinjer for administrering av turnustje-
nesten vedtatt av Shdir. Her åpnet man 
for å holde tilbake et visst antall sentrale 
plasser ved et uventet frafall av turnusleger 
fra påmelding til turnusstart. Virkemiddelet 
skapte sterke reaksjoner fra Legefor-
eningen, og fra turnusleger som deltok 
i fordelingen.

Med et økende antall kandidater fra 
norske fakulteter og fra utlandet som hadde 
søkt om å få turnustjeneste i Norge, sprakk 
det maksimumsantallet (398 plasser) som 
Shdir hadde vedtatt for tildeling av turnus-
plasser for turnusstart 15.8. 2003. For første 
gang fikk man venteliste for å komme 
ut i turnustjeneste. I ettertid har man hatt 
venteliste for tildeling av turnusplass medio 
august. Nå viser det seg at antall kandidater 
er høyere enn antall turnusplasser også 
ved tildelingen for oppstart 15.2. 2007. 
Legeforeningen tok som en selvfølge at 
man ikke vil holde igjen plasser med et 
«overskudd» på mer enn 100 kandidater. 
536 kandidater hadde søkt om turnusplass 
til 391 plasser.

SAFH har med aksept fra Sosial- og 
helsedirektoratets besluttet fortsatt å holde 
tilbake 50 sentrale turnusplasser. Legefor-
eningen protesterte på vedtaket i brev til 
direktoratet, men ble i tilsvar informert om 
at ordningen skulle opprettholdes som et 
distriktspolitisk virkemiddel.

Åse Brinchmann-Hansen

ase.brinchmann-hansen@legeforeningen.no
Medisinsk fagavdeling

Representant til Akademikerne – 
Stat
Seniorrådgiver i Sosial- og helsedirektoratet 
Jan Eilert Fuglesang, oppnevnes som 
Legeforeningens representant i forhand-
lingsutvalget i Akademikerne – Stat.

Representanter til seksjons-
organene i Akademikerne
Legeforeningen fremmer forslag om gjen-
valg av Torunn Janbu som nestleder i Aka-
demikerne-Helse. Siri Tau Ursin oppnevnes 
som nytt medlem i Akademikerne-Helse fra 
det tidspunkt Lars Eikvar trer ut av utvalget. 
Tidspunktet fastsettes av presidenten i for-
hold til forhandlingsforløpet. Som nytt vara-
medlem oppnevnes Anne Kjersti Befring.

Representasjon 
i Akademikernes styre
Legeforeningen foreslår Torunn Janbu som 
styremedlem og Per Meinich som vara-
medlem i Akademikernes styre.

Budsjett for Akademikerne
Sentralstyret tok forslag til budsjett for 
Akademikerne til etterretning. Forslaget 
innebærer en medlemskontingent for Lege-
foreningen på vel 2,8 millioner kroner. Det 
er forutsatt at budsjettet for 2007 gjøres til-
svarende gjeldende for 2008, likevel slik at 
Akademikernes styre får fullmakt til å jus-
tere inntekter og utgifter for lønns- og pris-
stigning og eventuelle aktivitetsendringer 
som måtte følge av vedtak i ekstraordinære 
møter i rådet i perioden.

Evaluering av 
kursretningslinjene
Sentralstyret har tidligere vedtatt å gjen-
nomføre en evaluering av konsekvensene 
av de endrede kursretningslinjene basert 
på landsstyrevedtak i 2004 og i 2005. 
Evalueringen gjennomføres høsten 2006. 
Sentralstyret vil bruke resultatet av evalue-
ringen som grunnlag for forberedelse av 
sak for landsstyret 2007. Det bevilges inntil 
kr 40 000 fra Utdanningsfond I til dekning 
av Forskningsinstituttets utgifter ved gjen-
nomføring av evalueringen.

Økonomisk støtte til seminar
Sentralstyret bevilget kr 50 000 til gjennom-
føring av seminar i regi av Norsk psykiatrisk 
forening, for leger som har annet morsmål 
enn norsk og som arbeider i psykiatrien.

Retningslinjer for Internett-sider
Legeforeningenes tilbud til og retningslinjer 
for Internett-sider, ble drøftet i sentralstyrets 
møte 16.8. 2006. På bakgrunn av disse drøf-
tingene og en undersøkelse om underforen-
ingenes behov for publiseringshjelp, vedtok 
sentralstyret at retningslinjer for Internett-
sider i regi av Legeforeningen revideres 
i henhold til forslag fra sekretariatet. De revi-
derte retningslinjene sendes ut til nettredak-
tører og ledere i alle underforeningene.

sentralstyret


