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Høringsnotat om forslag til forskrift om helsepersonells adgang til å motta 
gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse i tjenesten 

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om 
helsepersonells adgang til å motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse i 
tjenesten, jf. helsepersonelloven § 9 tredje ledd. 
 
Forskriften skal tydeliggjøre og konkretisere helsepersonelloven § 9 første og andre 
ledd. Nærmere bestemt vil dette innebære en tydeliggjøring og konkretisering av hva 
som i bestemmelsens forstand kan være å anse for ”gave, tjeneste, provisjon eller annen 
ytelse”.  
 
Det er nødvendig med allmenn tillit til at helsepersonell opptrer ut fra pasientens 
interesser for å gi helsefaglig og samfunnsøkonomisk forsvarlig helsehjelp og ikke ut 
fra andre utenforliggende hensyn eller hensynet til egen vinning. En forskrift som 
tydeliggjør og konkretiserer hvilke ytelser helsepersonell kan motta, vil bidra til økt 
tillit blant befolkningen til helsepersonell og helsetjeneste. Samtidig vil forskriften 
kunne bidra til økt tillit til at nødvendig samhandling mellom helsepersonell og 
legemiddelindustri, utstyrleverandører/- produsenter o.a., ikke skjer på en utilbørlig 
måte. 
 
Høringsforslaget gir et klart signal om myndighetenes holdning, og vil bidra til økt 
oppmerksomhet og fokus på hva helsepersonell kan motta av gaver mv. Gjennom 
høringen ønsker departementet særlig å få generell tilbakemelding i forhold til 
forskriftsforslaget, samt mer spesielle tilbakemeldinger i form av innspill og eksempler 
på hva som bør være lov/forbudt, hvor grensen mellom tilbørlige og utilbørlige gaver 
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bør trekkes, osv.  
 
Det bes om eventuelle merknader til høringsnotatet innen 20. juni 2005 til: 
 
Helse- og omsorgsdepartementet 
Postboks 8011 Dep.  
0030 Oslo 
 
Merknader kan også sendes elektronisk til: postmottak@hod.dep.no  
 
Høringsnotatet er lagt ut på Helse- og omsorgsdepartementets internettside på følgende 
adresse: http://odin.dep.no/hod/norsk/dok/hoeringer    
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Elisabeth Salvesen e.f. 
avdelingsdirektør 
 Kjetil Jonsbu 
 seniorrådgiver 


