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1 Innledning 
Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift 
om helsepersonells adgang til å motta gave, provisjon, tjeneste eller andre ytelser i 
tjenesten. Forskriften foreslås gitt med hjemmel i helsepersonelloven § 9 tredje 
ledd. 

Høringsfrist er 20. juni 2005. 

2 Bakgrunn for forslaget 
Helsepersonell har etter helsepersonelloven § 4 en plikt til å drive forsvarlig 
virksomhet, herunder holde seg faglig oppdatert. Blant annet av den grunn skjer 
det i dag ulike former for samarbeid og samhandling mellom helsepersonell og 
legemiddelindustri, utstyrsleverandører og -produsenter, for eksempel når det 
gjelder faglig oppdatering, etter- og videreutdanning, helsefaglig forskning og 
utvikling av legemidler og annet medisinsk utstyr eller materiell. 

På den annen side følger det bl.a. av helsepersonellovens formålsbestemmelse i § 
1, forsvarlighetsplikten etter § 4 og bestemmelsen om mottak av gaver mv. i § 9, at 
helsepersonells tjenestelige handlinger ikke skal la seg utilbørlig påvirke av 
legemiddelindustri, utstyrsleverandører eller andre. Av lovens § 6 følger videre en 
plikt til å sørge for at helsehjelpen ikke påfører pasienter, helseinstitusjon, trygden 
eller andre unødvendig tidstap eller utgift.  

Forholdet mellom helsepersonell og legemiddelindustri/utstyrsleverandører 
belyses jevnlig i media. I løpet av de drøyt fire år helsepersonelloven har vært i 
kraft, har det gjennom flere medieoppslag blitt tydeligere at helsepersonells 
oppfatning av hva som påvirker den enkelte varierer betydelig. Noen leger har 
stått frem og forsikret at legemiddelprodusentenes ulike fremstøt ikke påvirker 
deres handlinger, for eksempel hvilke legemidler de senere skal velge til sine 
pasienter. Andre leger hevder derimot det stikk motsatte, og har i sine uttalelser 
gått langt i retning av å betegne forholdet mellom mange leger og 
legemiddelindustrien for korrupt, jf. aksjonen ”Leger mot økt kommersialisering 
og korrupsjon” som hadde en helsides annonse i Dagbladet 8. mai 2004.  

Lignende aksjoner har man også sett i andre land. I USA er det opprettet en 
organisasjon kalt ”No Free Lunch”. Organisasjonen har fått medlemmer og 
søsterorganisasjoner i flere land, og via sin hjemmeside1 gis det bl.a. informasjon 
om litteratur omkring effekten av markedsføring på legemiddelområdet.  

Dels etter inspirasjon fra den amerikanske organisasjonen er det i Danmark nylig 
opprettet et nettverk som heter ”Læger uden Sponsor”. Fra nettverkets 
hjemmeside2 fremgår at nettverkets medlemmer ”ønsker at fremme debatten om den 
tiltagende kommercialisering og om lægers forhold til medicinprodusenter, både i fagkredse og i 
det offentlige rum. Hensigten med netværksinitiativet er tillige at øge den politiske ansvarlighed 
for at sikre uafhængig finansiering af lægers fagudvikling og forskning.” 

                                                 
1 www.nofreelunch.org  
2 www.laegerudensponsor.dk  
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Det har til nå særlig vært fokus på legenes forhold til legemiddelindustrien. 
Industrien har imidlertid i økende grad begynt å samhandle også med andre 
helsepersonellgrupper. Dette innebærer at nye grupper kan bli utsatt for påvirkning 
og at det også for disse kan oppstå spørsmål om uheldig samhandling med 
industri/leverandører. Til illustrasjon var det for kort tid tilbake et medieoppslag 
om en gruppe sykepleiere ved et sykehus som i forbindelse med et faglig 
arrangement i regi av et legemiddelfirma mottok penger som senere skal ha blitt 
brukt til å arrangere julebord. Sykepleierforbundet sentralt tok avstand fra dette og 
uttalte at forbundet ville utarbeide regelverk for å unngå slike tilfeller i fremtiden.  

Som nevnt viser medieoppslagene at helsepersonells oppfatning av hva som 
påvirker den enkelte varierer. Uavhengig av eventuelle medieoppslag er det 
naturlig at det kan stilles spørsmål ved i hvilken grad helsepersonell lar seg 
påvirke av legemiddelindustrien, utstyrleverandører eller andre aktører. 
Industriens finansielle styrke, kombinert med stor grad av involvering i 
helsepersonells daglige virke, kan gi opphav til spekulasjoner om gjenytelser som 
gagner kommersielle interesser på bekostning av riktig helsehjelp eller 
legemiddelbruk.  

Etter departementets oppfatning er det grunnleggende at pasienter og andre har 
tillit til helsetjenesten og helsepersonell. Den helsehjelp som gis skal være basert 
på en helsefaglig og samfunnsøkonomisk forsvarlig vurdering. Dersom 
helsepersonell fra industri, leverandører eller andre mottar gaver eller tjenester 
som er egnet til å påvirke deres yrkesutøvelse på en utilbørlig måte, kan det danne 
seg en oppfatning om at den helsehjelp som gis er utilbørlig påvirket av 
helsepersonellets kontakt eller samhandling med slike aktører. Dersom det skulle 
danne seg en utbredt oppfatning om at det er industrien som gjennom sin 
markedsføring og påvirkning styrer helsehjelpen, for eksempel legers forskrivning 
av legemidler eller tannlegers valg av materialer og utstyr, vil dette svekke 
tillitsforholdet mellom pasient og helsepersonell. Selv om en slik oppfatning 
skulle vise seg å være grunnløs, vil det like fullt være alvorlig for tillitsforholdet 
mellom pasient og helsepersonell og for samfunnets tillit til helsepersonell og 
helsetjeneste.  

Relevante bestemmelser vedrørende samhandling eller samarbeid mellom 
helsepersonell og legemiddelindustrien eller utstyrsprodusenter/-leverandører, er 
fordelt på en rekke lover og forskrifter. Noe regelverk retter seg spesifikt mot 
helsetjeneste, helsepersonell og/eller legemiddelindustri/utstyrprodusenter. Dette 
regelverket er det redegjort for i høringsnotatets kapittel 3. I denne sammenheng 
vil de mest sentrale bestemmelsene være helsepersonelloven § 9 om 
helsepersonells adgang til å motta gaver mv., samt forsvarlighetsplikten som 
følger av lovens § 4 og plikten etter § 6 til å sørge for at helsehjelpen ikke påfører 
pasienter, helseinstitusjon, trygden eller andre unødvendig tidstap eller utgift. 

Det finnes også regelverk av mer generell eller overordnet karakter som kan være 
relevant. Dette vil typisk være regelverk som gjelder for arbeidstakere generelt, for 
eksempel tjenestemannslovens bestemmelser om arbeidstakeres adgang til å motta 
gaver mv. Loven vil bare unntaksvis komme til anvendelse overfor helsepersonell, 
men reguleringen av tjenestemenns adgang til å motta gave, kan være av 
betydning for forståelsen av helsepersonelloven § 9. En annen type regelverk som 
regulerer beslektede problemstillinger, vil være straffelovens bestemmelser om 
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korrupsjon. Fordi den forslåtte forskrift må sees i sammenheng med annet relevant 
regelverk, er det i høringsnotatets kapittel 3 også redegjort for dette regelverket. 

En forskrift med hjemmel i helsepersonelloven § 9 vil bare kunne regulere 
helsepersonell, altså mottakersiden. Regelverk for legemiddelindustriens 
reklameaktivitet er basert på et detaljert og strengt regelverk innenfor EØS-
samarbeidet. Dersom det likevel skulle vise seg å være behov for ytterligere 
regulering for avgiversiden, vil departementet vurdere dette innenfor rammen av 
de EØS-rettslige forpliktelsene.  

En forskrift som utdyper og konkretiserer lovens forbud mot gaver mv., vil ikke 
utelukke eller overflødiggjøre bransjefastsatt regelverk. Flere 
helsepersonellorganisasjoner har fastsatt etiske retningslinjer eller regelverk som 
regulerer medlemmenes adgang til å motta gaver fra eller samhandle/samarbeide 
med legemiddelindustri, utstyrsleverandører/-produsenter, pasienter og andre. 
Også legemiddelindustrien og utstyrsleverandører/-produsenter har fastsatt slikt 
regelverk. Selv om bransjeregelverket varierer hva angår detaljeringsgrad og 
strenghet, er departementet av den oppfatning at dette regelverket, samt bransjens 
overholdelse og håndheving av det, vil være viktig for å sikre korrekt samhandling 
eller samarbeid mellom helsepersonell og industri/leverandører. Av den grunn er 
det i høringsnotatets kapittel 4 redegjort for slikt regelverk. En forskrift som skal 
gjelde for alt helsepersonell vil nødvendigvis måtte bli mer overordnet og generell 
enn det regelverk helsepersonellorganisasjonene selv kan fastsette for sine 
medlemmer. I samsvar med forskriftens rammer kan eventuelt den enkelte 
organisasjon deretter fastsette regelverk som mer spesifikt retter seg mot sine 
medlemmer og de problemstillinger disse særlig stilles overfor i sin virksomhet.  

En forskrift som i større grad utdyper helsepersonelloven § 9 vil gjøre det lettere 
for helsepersonell å forstå regelverkets grenser, samt bidra til en mer ensartet 
oppfatning av hvor grensene går. Offentlig fastsatt regelverk må antas å ha større 
legitimitet enn private avtaler/retningslinjer, og de nevnte forskjeller i 
personellorganisasjonenes interne regelverk taler også for at det ved forskrift 
fastsettes overordnede regler som vil gjelde for alt helsepersonell. Helsepersonell 
som ikke er medlem av noen utøverorganisasjon, vil heller ikke være underlagt 
bransjefastsatt regelverk. Forskriften vil derimot gjelde for alt helsepersonell, 
uavhengig av om de er medlem av en utøverorganisasjon eller ikke.  

I høringsnotatets kapittel 5 har departementet diskutert enkelte sentrale 
problemstillinger knyttet til forskriften. Tiltak i form av at lovens § 9 foreslås 
utdypet ved forskrift, må videre sees i sammenheng med andre tiltak på feltet. I 
den nylig fremlagte Stortingsmelding nr. 18 (2004-2005) ”Rett kurs mot riktigere 
legemiddelbruk”, har departementet redegjort for ytterligere tiltak som skal bidra 
til å sikre korrekt samhandling eller samarbeid mellom industri/leverandører og 
helsepersonell. I høringsnotatet er det i kapittel 5 også inntatt en kort redegjørelse 
for disse tiltakene. Som det vil fremgå vil departementet bl.a. følge opp at det 
etableres retningslinjer og systemer på RHF-nivå og foretaksnivå som regulerer 
forholdet mellom legemiddelindustrien og legene på en tydeligere måte enn i dag. 

I kapittel 6 er det redegjort for administrative og økonomiske konsekvenser av 
forslaget. Spesielle merknader til forskriftsforslaget er inntatt i kapittel 7. 
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I arbeidet med høringsnotat har departementet avholdt møter med 
helsepersonellorganisasjoner, legemiddelindustri- og leverandørforeninger, 
representanter for pasienter/brukere og berørte offentlige etater. Gjennom disse 
møtene har departementet mottatt viktige synspunkter i forhold til fremtidig 
regulering, fått redegjørelser for bransjens eget regelverk på området, samt fått 
inntrykk av de ulike aktørenes holdninger til problemstillingene. 

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 bør trekkes, osv.  

3 Gjeldende rettslig regulering 

3.1 Innledning 
Det finnes ingen enkelt lov eller forskrift som uttømmende regulerer alle aspekter 
vedrørende samhandling eller samarbeid mellom helsepersonell på den ene side og 
legemiddelindustrien og utstyrsprodusenter/-leverandører på den andre side. 
Bestemmelser om dette er fordelt på en rekke lover og forskrifter.  

En del av regelverket retter seg spesifikt mot helsetjeneste, helsepersonell og/eller 
legemiddelindustri/utstyrprodusenter. De mest sentrale bestemmelsene vil være 
helsepersonelloven § 9 om gaver mv., samt forsvarlighetsplikten som følger av § 4 
og plikt til forsvarlig ressursbruk etter § 6. Videre vil legemiddelloven med 
forskrifter som regulerer deler av avgiversiden være sentral. 

I tillegg finnes regelverk av mer generell eller overordnet karakter som også vil 
kunne ramme mottaker- og/eller avgiversiden. Dette vil typisk være regelverk som 
gjelder for arbeidstakere generelt, for eksempel tjenestemannslovens bestemmelser 
om arbeidstakeres adgang til å motta gaver mv. Tjenestemannsloven vil bare 
unntaksvis komme til anvendelse overfor helsepersonell, men lovens regulering av 
tjenestemenns adgang til å motta gave, kan være av betydning for forståelsen av 
helsepersonelloven § 9. En annen type regelverk som regulerer beslektede 
problemstillinger, vil være straffelovens korrupsjonsbestemmelser. Også slikt 
regelverk vil det bli redegjort for i det videre. 

3.2 Helsepersonelloven 
Lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) inneholder 
som nevnt flere bestemmelser av betydning for samhandlingen eller relasjonen 
mellom helsepersonell og legemiddelindustri, utstyrsleverandører eller -
produsenter, herunder helsepersonells adgang til å motta gaver mv. fra industri, 
leverandører og andre. 

Allerede lovens formålsbestemmelse i § 1 indikerer at det må gjelde visse 
begrensninger eller krav til relasjonene eller samhandlingen mellom helsepersonell 
og legemiddelindustri/utstyrsleverandører. Det fremgår at lovens formål er å bidra 
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til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helsetjenesten samt tillit til helsepersonell 
og helsetjeneste. Slik sett vil det kunne være i strid med lovens formål dersom 
relasjonene eller samhandlingen mellom helsepersonell og industri/leverandører er 
av en slik art eller et slikt omfang at det undergraver befolkningen eller pasientens 
tillit til helsepersonell eller helsetjeneste. Et eksempel på dette vil være dersom 
pasienten opplever det slik at valg av helsehjelp styres av legemiddelindustriens 
påvirkning og ikke legens uavhengige medisinskfaglige vurdering av hva som i det 
konkrete tilfellet fremstår som best og mest kostnadseffektiv helsehjelp.  

Loven inneholder imidlertid også bestemmelser som mer direkte regulerer 
relasjonen mellom helsepersonell og legemiddelindustri, utstyrsleverandører og 
andre.  

Forsvarlighet 
Etter § 4 er helsepersonell pålagt en plikt til å utøve sin virksomhet forsvarlig, jf. 
særlig bestemmelsens første ledd hvor det heter at ”(H)elsepersonell skal utføre sitt 
arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra 
helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.” Av lovens § 11 
fremgår at retten til å rekvirere reseptbelagte legemidler som hovedregel er 
forbeholdt leger og tannleger, og forsvarlighetsplikten etter § 4 vil gjelde også for 
slik rekvirering. Rekvirering av legemidler skal altså skje i samsvar med det som 
etter en konkret vurdering fremstår som faglig forsvarlig i forhold til den aktuelle 
pasient. Helsepersonellets lovpålagte plikt til å drive forsvarlig yrkesutøvelse vil 
være overordnet en eventuell arbeidsgivers eller andres styrings- og 
instruksjonsrett. Den enkelte lege kan således ikke instrueres om å rekvirere 
bestemte legemidler eller gjennomføre utprøving av et legemiddel dersom dette 
ansees for uforsvarlig eller i strid med andre lovpålagte plikter.  

I tillegg til at forsvarlighetskravet innebærer en plikt for det enkelte helsepersonell 
til å opptre i samsvar med faglige normer og lovbestemte krav for yrkesutøvelsen, 
innebærer forsvarlighetskravet også en plikt til å holde seg faglig oppdatert, jf. 
lovens forarbeider (Ot.prp. nr. 13 (1998-99) Om lov om helsepersonell m v) hvor 
det på side 38 bl.a. uttales: 

”Forvarlighetskravet innbefatter bl a en plikt til faglig ajourhold. Hvilke krav som stilles til å holde 
seg faglig à jour vil blant annet være avhengig av i hvilken grad man har hatt mulighet og 
oppfordring til å gjøre seg kjent med nyere forskningsresultater. Plikten må videre sees i relasjon 
til om en ny behandlingsmetode e l gir økte muligheter for helbredelse i forhold til den 
tradisjonelle. (…).” 

At helsepersonell har en plikt til å holde seg faglig oppdatert, fremheves også som 
en konsekvens av lovens autorisasjonsordning. På side 178 i Ot.prp. nr. 13 er det i 
den forbindelse bl.a. uttalt: 

”Med autorisasjonsinstituttet stilles det krav til at helsepersonell utøver virksomhet som holder et 
visst faglig nivå innenfor forsvarlige rammer. I dette ligger det et krav til helsepersonell om å 
vedlikeholde sine kunnskaper og være oppdatert med henblikk på fagutviklingen innenfor sitt 
fagområde. Det stilles imidlertid ingen spesifikke krav om etterutdanning og kurs.” 

Ressursbruk 
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Lovens § 6 vil være sentral når det gjelder helsepersonells relasjoner til eller 
samhandling med andre aktører. Det fremgår her at helsepersonell ”skal sørge for at 
helsehjelpen ikke påfører pasienter, helseinstitusjon, trygden eller andre unødvendig tidstap eller 
utgift.”  

I bestemmelsens forarbeider er det presisert at denne plikten ”gjelder ved organisering 
av virksomheten, herunder prioritering av pasienter i tillegg til ved diagnostisering, behandling og 
oppfølging av den enkelte pasient”, jf. Ot.prp. nr. 13 side 77. Selv om en konkret 
medikamentell behandling i seg selv er forsvarlig i henhold til § 4, kan 
behandlingen være i strid med § 6 dersom behandlingen påfører pasienten eller 
andre unødvendig tidstap eller utgift. Dersom en lege rekvirerer eller anbefaler en 
unødvendig kostbar behandling eller behandling som er mer tidkrevende enn 
annen likeverdig behandling, vil dette altså kunne være i strid med § 6. Såfremt 
det er snakk om å foreta et valg mellom to eller flere likeverdige legemidler, og 
hvor kostnadene i tid eller penger er tilnærmet de samme, vil imidlertid § 6 ikke 
ramme den situasjon at en lege rekvirerer legemidler fra et bestemt firma som 
legen kjenner godt eller har en eller annen forbindelse med, for eksempel fordi 
legen får forskningsmidler fra eller prøver ut legemidler for firmaet. 

Gaver mv. 
I lovens § 9 er det oppstilt et forbud for helsepersonell mot å motta gaver mv. som 
er egnet til å påvirke deres tjenestelige handlinger på en utilbørlig måte. 
Herværende forslag til forskrift foreslås gitt med hjemmel i bestemmelsens tredje 
ledd. I bestemmelsens forarbeider er det vist til at begrunnelsen for å regulere 
helsepersonells yrkesutøvelse bl.a. vil være hensynet til befolkningens tillit til 
helsepersonell, jf. for så vidt ovenfor om lovens formålsbestemmelse. Det vises til 
at det er nødvendig med allmenn tillit til at helsepersonell opptrer ut fra et ønske 
om å gi pasienten adekvat helsehjelp og ikke ut fra andre utenforliggende hensyn 
eller hensynet til egen vinning. Mer generelt om begrunnelsen for lovens § 9 
fremgår det av Ot.prp. nr. 13 side 64-65 bl.a.: 

”I den direkte og personlige markedsføring legemiddelindustrien benytter og i det nære 
tilknytningsforholdet mellom industrien og leger og tildels tannleger, foreligger det en vedvarende 
fare for utilbørlig påvirkning fra industriens side, med den følge at legen/tannlegen handler på 
bakgrunn av relasjonen og informasjonen til bransjen som sådan eller til et enkelt selskap. I tillegg 
til leger som i vanlig praksis rekvirerer legemidler, vil leger og andre med ansvar for større innkjøp 
være særlig utsatt for legemiddelprodusenters forsøk på påvirkning, slik at visse legemidler 
foretrekkes fremfor andre. 

Bruk av legemidler er av sentral betydning ved pasientbehandling. Samtidig som faren for 
utilbørlig påvirkning er tilstede må leger få kunnskap om - og bistå i - utviklingen av nye 
legemidler for å kunne gi pasienter adekvat helsehjelp. Legemiddelindustrien er avhengig av leger 
i forbindelse med forskning og ved klinisk utprøving av nye og forhåpentligvis forbedrede 
legemidler. Leger har på sin side behov for informasjon om eksisterende produkter fra 
legemiddelindustrien, og drar nytte av legemiddelindustriens faglige kompetanse vedrørende 
legemidler. Tilknytningen mellom leger og legemiddelindustrien er i dette henseende en 
forutsetning for forbedring av legemidler og legers behandlingstilbud - et gjensidig nytte- og 
avhengighetsforhold. Av denne grunn mener departementet at ekstern sponsing av kurs, 
konferanser, forskning m v ikke bør forbys, men at det må stilles krav til faglig innhold og 
uavhengighet, og de vilkår som stilles i forbindelse med finansieringen. 
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Det er i høringsuttalelsene påpekt at en streng fortolkning av det foreslåtte forbudet kan gå ut over 
helsepersonells og da særlig legers tilbud om etterutdanning og faglig oppdatering samt 
forskningen. Departementet vil understreke at deler av den interaksjonen som er mellom 
helsepersonell og legemiddelindustri vil falle utenfor området for utilbørlighetsvilkåret, da det 
dreier seg om faglig forsvarlig og produkt- og produsentuavhengig informasjon som har rent 
opplæringsformål, som eksempelvis større internasjonale vitenskapelige kongresser eller 
forskningssamlinger. Slike vitenskapelige arrangement vil ofte være sponset av 
legemiddelindustrien, men kan etter departementets oppfatning normalt ikke tenkes å kunne 
rammes av utilbørlighetskriteriet. Det kan på den annen side tenkes at sponsingen mer eller 
mindre åpenlyst har til hensikt å påvirke helsepersonell til å bruke et bestemt produkt i sin 
behandling og at bruk av slikt produkt er et vilkår for ytelsen. Dette vil klart rammes av 
utilbørlighetskravet. Det vil også være en del gråsonetilfeller, for eksempel reiser, med noe faglig 
innhold, men hvor det sosiale fremstår som det sentrale, og hvor reise, opphold, bevertning og 
underholdning blir dekket av legemiddelprodusenten.” 

Bestemmelsens første ledd innebærer et forbud mot at helsepersonell mottar gaver 
e l som er egnet til å påvirke deres tjenstlige handlinger på en utilbørlig måte. I 
forarbeidene til bestemmelsen er det presisert at utrykket ”egnet til” inneholder en 
objektiv standard, jf. Ot.prp. nr. 13 side 221. Det uttales bl.a. at dersom 
”helsepersonellet gjennom ytelser påvirkes til tjenstlige handlinger de ellers ikke ville gjort og som 
er egnet til å føre til usaklig forskjellsbehandling av pasienter eller behandling som ikke er 
helsefaglig begrunnet, vil departementets forslag forby mottak av slike ytelser. For ansatt 
helsepersonell vil det også være av betydning om arbeidsgiver er informert om forholdet, og har 
samtykket. Generelt vil det være av betydning at det er åpenhet om disse forhold, slik at det i 
relevante sammenhenger opplyses om man har interaksjon med aktører med økonomisk interesse 
på området.” 

I forarbeidene er det også på side 63-64 bl.a. uttalt at ”(Y)telser som ikke er egnet til å 
påvirke helsepersonells tjenstlige atferd faller derfor utenfor bestemmelsens anvendelsesområde. 
Videre behøver påvirkning ikke i seg selv være negativt og til fare for helsepersonells 
troverdighet. Påvirkning kan være en følge av adekvat kunnskapsoverføring. Et forbud er kun 
ment å ramme utilbørlig påvirkning. Med ”utilbørlig” menes her en påvirkning som er egnet til å 
påvirke helsepersonell på en slik måte at andre vurderinger enn de faglige og 
samfunnsøkonomiske ligger til grunn. Med andre vurderinger menes f eks hensynet til 
kommersielle interesser eller egen vinning.” 

Som eksempler på forhold som vil kunne rammes av forbudet etter § 9 første ledd, 
er det vist til betaling av reise- og oppholdsutgifter av en hovedsponsor til 
arrangement som hovedsakelig har markedsføringsformål. Det presiseres at 
bestemmelsen i utgangspunktet ikke vil ramme internasjonale kongresser, 
forskningssamlinger og kurs som helsepersonell har faglig utbytte av, selv om kun 
en eller noen få legemiddelprodusenter står som sponsorer. På proposisjonens side 
64 uttales det bl.a.: 

”Forbudet bør ikke bare ramme utilbørlig påvirkning i form av gaver, tjenester og andre ytelser 
rettet mot helsepersonell selv, men også mot andre personer. Mest praktisk er ytelser som også 
tilgodeser helsepersonells familie eller andre nærstående, for eksempel i forbindelse med 
feriereiser tilknyttet kongresser eller konferanser. Betaling av helsepersonells egne reise- og 
oppholdsutgifter vil kunne rammes av forbudet. Denne betalingen må avveies i forhold til 
formålet med reisen, faglig innhold og nytte for mottaker. Det vil lettere kunne ansees som 
utilbørlig påvirkning hvis det faglige utbyttet er lavt og en enkelt sponsor står for opplegget. 



 11

Finansiering av helsepersonells reiser m v vil være mindre betenkelig dersom det foreligger flere 
uavhengige sponsorer, eller dersom midlene kanaliseres via helsepersonells arbeidsgiver eller 
gjennom et offentlig organ eller fond. (…).” 

Bestemmelsens andre ledd fastslår at helsepersonell fra en pasient bare kan motta 
gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse, såfremt denne er av ubetydelig verdi. 
Bestemmelsen er nærmere drøftet i forarbeidene, jf. Ot.prp. nr. 13 side 65 hvor det 
bl.a. er uttalt: 

”Departementet understreker at på den ene siden vil hensynet til myndige personers handlefrihet 
tilsi at pasienter står fritt til å disponere over sine eiendeler, og at helsepersonell på denne måten 
bør kunne belønnes for omsorgsfull innsats overfor pasienter. På den annen side kan en si at krav 
til helsepersonells profesjonalitet skal innebære et skille mellom profesjonelle og private relasjoner 
og disposisjoner. En klarhet og åpenhet om disse forhold vil dessuten kunne motvirke at 
helsepersonell utnytter pasienters avhengighetsforhold. Det vil også gjøre det lettere for 
helsepersonell å si nei til gavetilbud ved å henvise til forbudet. 

En bestemmelse som kategorisk forbyr helsepersonell å motta gaver etc fra pasienter, vil 
imidlertid være lite praktisk og dessuten vanskelig å håndheve. Det kan likevel være behov for en 
bestemmelse som synliggjør det etiske ansvar helsepersonell har også på dette området. En slik 
bestemmelse vil således først og fremst bli en etisk norm for adferd. (…).” 

Helsepersonell kan altså fra en pasient bare motta gave, provisjon, tjeneste eller 
annen ytelse, såfremt denne er av ubetydelig verdi. Hvor grensen skal gå må 
vurderes konkret, men i lovens forarbeider er det antydet en grense på tusen 1998 
kroner, jf. Ot.prp. nr. 13 side 221. Det presiseres imidlertid at dette ikke er ment 
som noen absolutt verdigrense. I konkrete situasjoner vil det kunne godtas gaver 
av høyere verdi, samtidig som også gaver og lignende av lavere verdi vil kunne 
være i strid med forbudet. Gaver fra pasienter til helsepersonell vil også kunne 
rammes av forbudet i første ledd dersom de er egnet til utilbørlig påvirkning.  

Med hjemmel i bestemmelsens tredje ledd kan departementet gi nærmere 
bestemmelser om hvilke ytelser som er omfattet av bestemmelsens første og annet 
ledd. Som nevnt innledningsvis er herværende forslag til forskrift hjemlet i denne 
bestemmelsen. 

Informasjon  
Etter lovens § 10 er helsepersonell forpliktet til å gi informasjon til den som har 
krav på dette etter pasientrettighetsloven. Dette regelverket kan også være av en 
viss betydning for relasjonen mellom helsepersonell og legemiddelindustri eller 
utstyrsleverandører. Helsepersonells plikt til å gi informasjon henger nært sammen 
med pasientens rett til medvirkning og informasjon, som er lovfestet i 
pasientrettighetsloven. Det vises til nærmere redegjørelse for loven i pkt. 3.3. 

Rekvirering av legemidler 
Av lovens § 11 fremgår at det som hovedregel er forebeholdt leger og tannleger å 
rekvirere reseptbelagte legemidler. Som nevnt ovenfor forutsettes lovens plikt til 
forsvarlig virksomhet etter § 4 og plikt til sparsommelighet etter § 6, å ligge til 
grunn for legens/tannlegens valg av legemiddel.   

Markedsføring 
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Av lovens § 13 første ledd fremgår at markedsføring av helsetjenester skal være 
forsvarlig, nøktern og saklig. Bestemmelsen gjelder i hovedsak helsepersonellets 
markedsføring av egen virksomhet, og vil være mindre aktuell for forholdet 
mellom helsepersonell og legemiddelindustri eller utstyrsleverandører. Imidlertid 
vil bestemmelsen kunne anvendes overfor et helsepersonells markedsføring 
dersom personellet markedsfører bestemte former for legemidler eller 
behandlingsformer, og særlig dersom personellet mottar økonomisk kompensasjon 
eller andre fordeler som betaling for markedsføringen. I hovedsak vil imidlertid 
legemiddelloven med forskrifter være mer relevant for denne type markedsføring, 
jf. nærmere om dette i pkt. 3.4. 

Bierverv 
Etter lovens § 19 plikter helsepersonell å melde fra til arbeidsgiver om bierverv og 
andre engasjementer i annen virksomhet. I bestemmelsens forarbeider, Ot.prp. nr. 
13 side 73, er det vist til at det særlig blant offentlig ansatte har vært vanlig å ha 
bierverv, men at det er stor variasjon i arten og omfanget. Det fremheves at slike 
bierverv kan ha flere positive virkninger. Slikt ekstraarbeid kan innebære en mer 
effektiv utnyttelse av det enkelte helsepersonells ressurser og offentlig ansatt 
helsepersonell vil gjennom bierverv kunne få erfaring som vil være til nytte i 
hovedervervet. I forlengelsen av dette understrekes det imidlertid at bierverv også 
kan ha negative konsekvenser, bl.a. i form av at omfattende bierverv kan gå ut 
over hovedervervet, at helsepersonellet som følge av bierverv kan havne i 
interesse- eller lojalitetskonflikter med hovedarbeidsgiver og i form av at bierverv 
kan være egnet til å svekke tilliten til at offentlig ansatte treffer avgjørelser på 
grunnlag av rent faglige og samfunnsøkonomiske vurderinger. 

Bestemmelsens første ledd pålegger helsepersonell en plikt til av eget tiltak å 
melde fra til arbeidsgiver der de har bierverv av en slik art som vil kunne innebære 
en interessekonflikt med arbeidsgiver. Av merknadene til bestemmelsen, jf. 
Ot.prp. nr. 13 side 225-226, fremgår at vurderingen er objektiv, og at det ikke er 
den enkeltes subjektive oppfatning av om det foreligger et potensiale for en 
interessekonflikt som er avgjørende. I § 19 andre ledd er det inntatt en 
bestemmelse om meldeplikt som kan aktiveres av arbeidsgiver hvis denne har 
behov for opplysninger om de ansattes bierverv. Personellets egen plikt etter første 
ledd til å melde fra om bierverv som kan medføre interessekonflikter, vil gjelde 
uavhengig av om arbeidsgiver benytter muligheten i annet ledd eller ikke.  

Sanksjoner 
Lovens kapittel 11 inneholder ulike sanksjoner som kan komme til anvendelse 
overfor helsepersonell som opptrer i strid med loven. Det vises i den forbindelse 
til pkt. 5.4.4 og kapittel 7 hvor det er redegjort nærmere for dette.  

3.3 Pasientrettighetsloven 
Lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven) fastsetter 
hvilke rettigheter den enkelte pasient har overfor helsetjenesten eller det enkelte 
helsepersonell. Imidlertid vil slike pasientrettigheter også kunne være av indirekte 
betydning for relasjonen eller samhandlingen mellom helsepersonell og 
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legemiddelindustri/utstyrsleverandører. Dette gjelder særlig bestemmelser om 
pasientens rett til informasjon og samtykke til helsehjelp. 

At pasienten har rett til nødvendig informasjon fremgår av pasientrettighetsloven § 
3-2, jf. særlig bestemmelsens første ledd hvor det fremgår at ”(P)asienten skal ha den 
informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. 
Pasienten skal også informeres om mulige risikoer og bivirkninger.” Bestemmelsen må sees i 
sammenheng med helsepersonelloven § 10 om helsepersonells plikt til å gi 
informasjon. 

Basert på uttalelser i lovens forarbeider, jf. Ot.prp. nr. 12 (1998-99) Om lov om 
pasientrettigheter side 129 og 132, vil pasientens rett til informasjon også kunne 
omfatte rett til opplysninger om helsepersonellets relasjoner til industri og/eller 
utstyrsleverandører. Selv om helsefaglig forskning som utgangspunkt ikke 
reguleres i pasientrettighetsloven, må imidlertid loven antas å komme til 
anvendelse der hvor en utprøvende behandling skjer som ledd i behandlingen av 
pasienten. Hvor langt innformasjonsplikten vil strekke seg vil måtte vurderes etter 
en konkret helhetsvurdering. At det i nevnte tilfelle må opplyses om at det er 
snakk om utprøving av et nytt legemiddel, synes klart. I hvilken utstrekning legen 
er forpliktet til også å opplyse om de nærmere forhold knyttet til finansiering eller 
relasjon til selskapet, er det vanskeligere å si konkret. Informasjonsomfanget må 
også sees i sammenheng med forsvarlighetsplikten etter helsepersonelloven § 4.  

3.4 Legemiddelloven med tilhørende forskrifter 
Lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. (legemiddelloven), med 
tilhørende forskrifter, regulerer bl.a. markedsføring og bruk av legemidler.  

Reklame for legemidler reguleres bl.a. av lovens § 19 som fastslår at ”reklame for 
legemidler skal være nøktern og sann”. I lovens § 21 er det fastsatt at det i reklame ved 
tekst eller bilder eller på annen måte, ikke må ”direkte eller indirekte gis uriktige, 
misvisende eller villedende opplysninger om en vares medisinske virkning eller egenskaper.” 
Nærmere regler om markedsføring er med hjemmel i lovens § 19 gitt i forskrift 22. 
desember 1999 nr. 1559 om legemidler (legemiddelforskriften). 

Forskriftens kapittel 13 inneholder en rekke regler om reklame for legemidler. Av 
forskriftens § 13-1 fremgår at bestemmelsene om reklame som hovedregel vil få 
anvendelse ”ved alle former for markedsføring mellom produsent/leverandør og helsepersonell 
eller allmennhet, herunder konferanser, møter og andre salgsfremmende tiltak samt støtte til 
produksjon av trykksaker, filmer eller annet materiale.”  

I forskriftens §§ 13-5 og 13-6 er det gitt nærmere bestemmelser om reklame til 
allmennheten, mens det i §§ 13-7 – 13-12 er gitt regler om reklame til 
helsepersonell og regler som ellers regulerer forholdet mellom helsepersonell og 
legemiddelindustri. I § 13-7 første til fjerde ledd er det gitt detaljerte regler om 
reklame til helsepersonell, herunder hvem reklamen kan rettes mot, hvordan 
reklamen skal være utformet og hvilke opplysninger slik reklame skal og kan 
inneholde. Bestemmelsens femte ledd regulerer i hvilken utstrekning det i 
reklamesammenheng er anledning til å utdele gaver, tjenester eller andre ytelser av 
økonomisk verdi, idet det her heter: 
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”Reklame til helsepersonell må ikke være forbundet med utdeling av gjenstander, gaver, tjenester, 
premier eller noen annen form for ytelser av økonomisk verdi. Helsepersonell må heller ikke 
anmode om eller motta slike ytelser. Dette forbud er ikke til hinder for utdeling av gjenstander 
med ubetydelig verdi som står i forbindelse med utøvelse av vedkommende helsepersonells 
virksomhet. Representasjon ved salgsfremmende arbeid for legemidler skal alltid holdes på et 
rimelig nivå og være underordnet hovedformålet med møtet. Den må ikke omfatte andre personer 
enn helsepersonell.”  

I § 13-8 er det oppstilt nærmere krav til utdeling av gratisprøver og i § 13-9 er det 
oppstilt krav til salgsrepresentanter. Av § 13-10 første og andre ledd fremgår at 
Statens legemiddelverk skal overvåke reklame for legemidler, og kan kreve 
stoppet en konkret reklame som er i strid med regelverket. Av bestemmelsens 
tredje ledd fremgår at legemiddelbransjen uavhengig av første og andre ledd, selv 
kan etablere et eget kontrollorgan for legemiddelreklame, og at overtredelser kan 
behandles i dette organet, jf. nærmere om dette i pkt. 4.3. 

Med hjemmel i legemiddelloven § 3 er det fastsatt forskrift 24. september 2003 nr. 
1202 om klinisk utprøving av legemidler til mennesker. Av forskriftens § 1-5 
fremgår at forut for klinisk utprøving igangsettes, skal utprøvingen ha vært 
forelagt en regional komite for medisinsk forskningsetikk (REK), og studien kan 
ikke igangsettes før det foreligger en positiv vurdering fra REK. Av 
bestemmelsens bokstav k) – m) fremgår at REK blant annet skal vurdere størrelsen 
av eventuelt honorar eller kompensasjon til utprøverne eller forsøkspersonene, 
eventuell kontrakt mellom sponsor og utprøvingssted og hvordan forsøkspersoner 
rekrutteres. Etter søknad kan Statens legemiddelverk godkjenne klinisk utprøving, 
jf. særlig forskriftens kapittel 2 og 3. Slik søknad skal blant annet inneholde 
meldingen til REK, kopi av den skriftlige informasjon som er planlagt gitt 
pasientene eller forsøkspersonene og informasjon om den kliniske utprøvingens 
finansiering, jf. § 2-1 

I forskriftens kapittel 4 er det gitt nærmere regler om samtykke, informasjon og 
personvern. Av § 4-1 følger at forsøkspersonen må ha gitt sitt skriftlige samtykke 
til å delta før studien kan igangsettes. Det fremgår at slikt samtykkeformular blant 
annet skal inneholde informasjon om hvem som står bak utprøvingen og hvem 
som er ansvarlig for å gjennomføre utprøvingen. 

3.5 Apotekloven 
I lov 2. juni 2000 nr. 39 om apotek (apotekloven) er det inntatt enkelte 
bestemmelser om utlevering/salg og markedsføring av legemidler i lovens kapittel 
6. Markedsføringen må uansett også være i samsvar med annet relevant regelverk, 
jf. særlig ovenfor om legemiddelloven med forskrifter. 

3.6 Spesialisthelsetjenesteloven 
Lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjeneste m.m. 
(spesialisthelsetjenesteloven) inneholder ingen bestemmelser som spesifikt gjelder 
forholdet mellom helsepersonell og legemiddelindustri/utstyrsleverandører. 
Imidlertid følger det av lovens § 3-8 at sykehus i tillegg til pasientbehandling, 
også skal ivareta utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter 
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og pårørende. Det finner sted ulike former for samarbeid mellom det enkelte 
sykehus og legemiddelindustrien, særlig når det gjelder forskning, men også 
videreutdanning av helsepersonell. Om slik samhandling eller økonomisk støtte 
skjer direkte med den enkelte lege eller et eget forskningsutvalg eller -avdeling 
ved sykehuset, varierer. 

Videre følger det av § 3-10 at virksomheter som yter spesialisthelsetjeneste ”skal 
sørge for at ansatt helsepersonell gis slik opplæring, etterutdanning og videreutdanning som er 
påkrevet for at den enkelte skal kunne utføre sitt arbeid forsvarlig.” 

I lovens forarbeider (Ot.prp. nr. 10 (1998-1999) Om lov om 
spesialisthelsetjenesten m m) er det nærmere redegjort for virksomhetens ansvar 
når det gjelder å sørge for at ansatte gis påkrevet opplæring, etterutdanning og 
videreutdanning, jf. bl.a. proposisjonens side 124 om de spesielle merknadene til 
bestemmelsen (opprinnelig foreslått som § 2-7). 

3.7 Kommunehelsetjenesteloven 
I likhet med hva som gjelder for spesialisthelsetjenesten, er det også for 
kommunehelsetjenesten fastsatt bestemmelser om arbeidsgivers plikter når det 
gjelder helsepersonells undervisning, opplæring, videreutdanning mv.  

Etter §§ 6-1 og 6-2 i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i 
kommunene (kommunehelsetjenesteloven) er kommunen forpliktet til å medvirke 
til undervisning og praktisk opplæring av helsepersonell. Kommunen skal også 
sørge for at dens ansatte helsepersonell får påkrevet videre- og etterutdanning, 
samt medvirke til at privat helsepersonell innenfor kommunens helsetjeneste får 
adgang til nødvendig videre- og etterutdanning.  

3.8 Lov om medisinsk utstyr 
Lov 12. januar 1995 nr. 6 om medisinsk utstyr inneholder bestemmelser om 
produksjon, markedsføring, omsetning og bruk av medisinsk utstyr. Loven utdypes 
av forskrift 12. januar 1995 nr. 25 om medisinsk utstyr, som igjen henviser til 
omfattende EØS-regelverk. Lov og forskrift regulerer de krav som stilles til 
produsenter av medisinsk utstyr med hensyn til forsvarlig kvalitet og 
sikkerhetsnivå før utstyret kan selges og tas i bruk, samt inneholder regler om 
myndighetenes kontroll av medisinsk utstyr etter at det er kommet på markedet. 

Slik departementet vurderer det inneholder ikke loven eller forskriften 
bestemmelser som anses direkte relevant når det gjelder samhandling mellom 
helsepersonell og utstyrsindustri/-leverandører.  

3.9 Biobankloven  
Av lov 21. februar 2003 nr. 12 om biobanker (biobankloven) følger at det ved 
opprettelse av biobanker skal sendes melding til departementet (delegert Sosial- og 
helsedirektoratet). Slik meldeplikt gjelder både ved opprettelse av 
forskningsbiobanker og diagnostiske biobanker/behandlingsbiobanker, jf. 
henholdsvis lovens § 4 og § 5.  
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Av nevnte bestemmelser fremgår at slik melding blant annet skal inneholde 
opplysninger om finansieringen av biobanken. Den som i henhold til lovens § 7 er 
ansvarshavende for biobanken, vil således måtte opplyse om finansiering fra 
legemiddelindustri o.a. Av lovens § 5 andre ledd fremgår at departementet kan 
bestemme at biobanken ikke skal opprettes dersom ”etiske hensyn eller tungtveiende 
samfunnsmessige interesser tilsier det”. 

3.10 Tilsynsloven 
Lov 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten (tilsynsloven) 
fastslår at Statens helsetilsyn og Helsetilsynet i fylket skal føre tilsyn med landets 
helsetjeneste og helsepersonell, jf. lovens §§ 1 og 2. Tilsynsmyndighetene vil føre 
tilsyn med at helsetjenesten drives i samsvar med krav fastsatt i lov og forskrifter. 
Tilsynsmyndighetene vil således føre tilsyn med helsepersonellets etterlevelse av 
helsepersonellovens § 9, herunder forskrift fastsatt med hjemmel i bestemmelsens 
tredje ledd. Som nevnt tidligere er det i pkt. 5.4.4 og kapittel 7 redegjort nærmere 
for tilsynsmyndighetenes sanksjonsmuligheter. 

3.11 Tjenestemannsloven 
Lov 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m. (tjenestemannsloven) 
gjelder for arbeidstakere tilsatt i statens tjeneste. Begrepet ”arbeidstaker” brukes i 
loven som et samlebegrep for embetsmenn og tjenestemenn. I tjenestemannsloven 
§ 20 er det fastsatt en bestemmelse som i stor grad ligner på helsepersonelloven § 
9. 

I og med at tjenestemannsloven ikke kommer til anvendelse for ansatte i 
helseforetakene, jf. lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. § 5 tredje ledd, 
vil loven sjelden komme direkte til anvendelse overfor helsepersonell. For ansatte 
i helseforetak vil tilsettingsforholdet reguleres av arbeidsmiljøloven. Denne loven 
har ingen bestemmelse som tilsvarer tjenestemannsloven § 20. Dette forhindrer 
imidlertid ikke at det kan reageres mot urettmessig mottak av gaver, tjenester eller 
andre ytelser i forbindelse med tjenesten, for eksempel med oppsigelse eller 
avskjed.  

Tjenestemannslovens bestemmelse må også sees i sammenheng med straffelovens 
nye korrupsjonsbestemmelser, jf. pkt. 3.12 hvor det redegjøres for disse. I 
forarbeidene til korrupsjonsbestemmelsene (Ot.prp. nr. 78 (2002-2003) Om lov om 
endringer i straffeloven mv. (straffebud mot korrupsjon)) er det om den tidligere § 
112 i straffeloven (som de nye bestemmelsene erstatter) i den forbindelse blant 
annet uttalt på side 14: 

”I en rettsstridsvurdering er det naturlig å se hen til hvilke gaver og ytelser som rammes av 
tjenestemannsloven § 20, som forbyr embets- og tjenestemenn å motta ”gave, provisjon, tjeneste 
eller annen ytelse som er egnet til, eller av giveren er ment, å påvirke hans tjenestlige handlinger, 
eller som det ved reglement er forbudt å motta”. Slike gaver vil normalt rammes også av § 112. 
Det antas likevel at terskelen for straffbarhet er noe høyere, og at visse ytelser som rammes av 
tjenestemannsloven § 20, ikke gir grunnlag for straff etter straffeloven § 112.” 
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3.12 Straffeloven 
Fra 4. juli 2003 trådte det i kraft nye korrupsjonsbestemmelser i straffeloven (lov 
22. mai 1902 nr. 10 Almindelig borgerlig Straffelov), jf. §§ 276a – 276c. 
Straffebestemmelsen mot alminnelig (simpel) korrupsjon er inntatt som ny § 276 a 
i straffeloven og lyder: 

”For korrupsjon straffes den som 

a) for seg eller andre krever, mottar eller aksepterer et tilbud om en utilbørlig fordel i 
anledning av stilling, verv eller oppdrag, eller 

b) gir eller tilbyr noen en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag. 

Med stilling, verv eller oppdrag i første ledd menes også stilling, verv eller oppdrag i utlandet. 

Straffen for korrupsjon er bøter eller fengsel inntil 3 år. Medvirkning straffes på samme 
måte.” 

Det fremgår at bestemmelsen retter seg mot både aktiv og passiv korrupsjon. Med 
aktiv korrupsjon eller aktiv bestikkelse siktes det til korrupte handlinger som 
består i å gi eller tilby noen en utilbørlig fordel i anledning av vedkommendes 
stilling, verv eller oppdrag. Passiv korrupsjon eller passiv bestikkelse foreligger 
når en person i anledning av stilling, verv eller oppdrag krever, mottar eller 
aksepterer et tilbud om en slik fordel.  

Om begrepet ”stilling, verv eller oppdrag” uttales det på proposisjonens side 53 og 
54 bl.a.: 

”Begrepene ”stilling, verv eller oppdrag” favner vidt, og omfatter alle typer av ansettelsesforhold, 
verv og oppdragsforhold for offentlige og private arbeids- og oppdragsgivere. Bestemmelsen 
fanger ved dette opp korrupsjon begått av eller overfor en del persongrupper som faller utenfor 
straffebestemmelsene som i dag anvendes ved korrupsjon. Også offentlig ansatte som eventuelt 
faller utenfor tjenestemannsbegrepet, er dekket. Det samme gjelder privat ansatte og andre uten 
selvstendig avgjørelsesmyndighet, som ikke kan straffes etter straffeloven § 275 fordi de ikke 
«styrer eller har tilsyn med» en arbeids- eller oppdragsgivers anliggender.” 

Av bestemmelsen fremgår at det må være en viss sammenheng mellom fordelen og 
stillingen, vervet eller oppdraget. Om dette uttales det på proposisjonens side 54 
bl.a.:  

”Forslaget rammer bare fordeler som tilbys, kreves eller mottas ”i anledning av” den passive 
bestikkers stilling, verv eller oppdrag. I dette ligger et krav om sammenheng mellom fordelen og 
stillingen, vervet eller oppdraget. Fordelen vil normalt fremstå som en motytelse for noe den 
passive bestikker skal gjøre eller unnlate å gjøre i forbindelse med utføringen av stillingen, vervet 
eller oppdraget, eller for en handling eller unnlatelse som allerede har funnet sted. Det er imidlertid 
ikke noe vilkår for straff at bestikkelsen kan knyttes til en bestemt handling eller unnlatelse. Også 
rene tilfeller av ”smøring” er dekket, dersom fordelen er utilbørlig og det er på det rene at den har 
sammenheng med den passive bestikkers stilling, verv eller oppdrag (…).” 

Av proposisjonen fremgår at bestemmelsen kan komme til anvendelse uavhengig 
av om den som mottar en fordel ikke kunne handlet på noen annen måte og at 
straff også kan idømmes selv om fordelen er ment å komme andre enn den passive 
bestikker til gode. Videre fremgår at ”fordel” i bestemmelsens forstand kan 
omfatte mer enn ting som har økonomisk verdi, jf. proposisjonens side 54 hvor det 
bl.a. uttales: 
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”En ”fordel” i bestemmelsens forstand vil normalt ha en selvstendig økonomisk verdi, og en 
typisk bestikkelse vil trolig komme i form av penger eller gjenstander med en viss verdi. Tjenester 
kan også ha en økonomisk verdi. (…). 

Det gjelder likevel ikke noe krav om at fordelen må ha en selvstendig materiell verdi, og 
fordelsbegrepet er også ellers ment å ha samme innhold som i straffeloven §§ 112, 113 og 405 b. 
Alt den passive bestikker ser seg tjent med eller kan dra nytte av, er å anse som en fordel i lovens 
forstand. (…).” 

Av bestemmelsen fremgår at det er de ”utilbørlige” fordeler som vil kunne 
rammes. Dette er en rettslig standard, hvis nærmere innhold må fastlegges av 
domstolene. Om utilbørlighetsbegrepet uttales det på proposisjonens side 55 og 
56:  

”En fordel kan bare gi grunnlag for straff om den er ”utilbørlig”. Det må foreligge et klart 
klanderverdig forhold for at bestemmelsen skal kunne anvendes. (…). 

Dersom fordelen har en økonomisk verdi, vil denne verdien utgjøre et naturlig utgangspunkt for 
utilbørlighetsvurderingen. Mindre verdifulle gaver og andre fordeler som det vil stride mot den 
alminnelige rettsbevissthet å kriminalisere, er ikke å anse som utilbørlige. En fordel som må 
regnes som et naturlig uttrykk for anerkjennelse av utført arbeid, vil på ingen måte kunne anses 
utilbørlig. (…). Heller ikke vil det være utilbørlig å gi bort eller motta reklamegjenstander eller 
andre mindre verdifulle gaver. Det kan ikke gis noe generelt svar på hvor verdifull en gave eller en 
annen fordel kan være, uten at den må karakteriseres som utilbørlig. Utilbørlighetsterskelen kan 
variere fra virksomhetsområde til virksomhetsområde, fra bedrift til bedrift og fra etat til etat. (…). 

Formålet bak en ytelse vil stå sentralt i en utilbørlighetsvurdering. Dersom det lar seg bevise at 
fordelen var ment å påvirke den passive bestikkers utøvelse av en stilling, et verv eller et oppdrag, 
vil den normalt være utilbørlig. (…).  

Åpenhet i forhold til arbeids- eller oppdragsgiver vil ofte innebære at en fordel ikke kan betraktes 
som utilbørlig. I privat virksomhet vil det sjelden være naturlig å karakterisere selv en verdifull 
gave som utilbørlig, dersom arbeids- eller oppdragsgiver er gjort kjent med den. I offentlig sektor 
kan det lettere tenkes at en fordel må sies å være utilbørlig selv om mottakeren har gjort sine 
overordnede kjent med at den ytes, (…). 

Dersom en ansettelses- eller oppdragsavtale sier noe om hvilke gaver eller andre fordeler den 
ansatte eller oppdragstakeren kan motta, vil innholdet i avtalen måtte tillegges vesentlig betydning 
i en utilbørlighetsvurdering. Det samme gjelder for interne retningslinjer i den enkelte bedrift, 
organisasjon eller etat. Dette betyr likevel ikke at ethvert brudd på interne regler eller retningslinjer 
kan straffes etter § 276 a. Også i slike situasjoner må det foreligge et klart klanderverdig forhold 
for at bestemmelsen skal komme til anvendelse. (…). 

På områder hvor en bransjeorganisasjon har utarbeidet retningslinjer for hvilke gaver og andre 
fordeler som kan mottas, og under hvilke omstendigheter, er det grunn til å legge vekt på om disse 
retningslinjene er brutt. (…). 

Det kan ofte være vanskelig å trekke grensen mellom ulovlig smøring og lovlige aktiviteter, for 
eksempel i markedsføringsøyemed. For offentlig ansatte gjelder det en streng norm i slike 
sammenhenger. Legemiddelforskriften § 13-7 femte ledd, (…), er illustrerende. Selv offentlig 
ansatte må imidlertid kunne akseptere en invitasjon til en konsert, en middag eller et annet 
liknende arrangement betalt av andre enn arbeidsgiver, hvor også representanter for andre 
virksomheter eller etater er invitert, uten å stå i fare for å bli dømt for korrupsjon. Dette må gjelde 
selv om arrangementet ikke innebærer noe faglig opplegg. 
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I forretningslivet antar Straffelovrådet at det normalt ikke vil være utilbørlig med studiereiser, kurs 
og konferanser som bekostes av noen som ønsker å markedsføre et produkt, så lenge innholdet i et 
program ligger innenfor forsvarlige rammer og det foreligger åpenhet om forholdet, se NOU 
2002: 22 side 39. Departementet er enig i dette.” 

Grov korrupsjon er regulert i straffeloven § 276 b. Ved avgjørelsen av om en 
korrupsjonshandling er grov, skal det bl.a. legges vekt på om handlingen er forøvd 
av eller overfor en offentlig tjenestemann eller noen annen ved brudd på den 
særlige tillit som følger med hans stilling, verv eller oppdrag, om den har gitt 
betydelig økonomisk fordel, om det forelå risiko for betydelig skade av økonomisk 
eller annen art, eller om det er registrert uriktige regnskapsopplysninger, 
utarbeidet uriktig regnskapsdokumentasjon eller uriktig årsregnskap. Grov 
korrupsjon kan straffes med fengsel inntil ti år, mens simpel korrupsjon kan 
straffes med bøter eller fengsel inntil tre år.  

Lovens § 276 c retter seg mot såkalt påvirkningshandel. Bestemmelsen gjør det 
mulig å straffe personer som er eller hevder å være i stand til å påvirke en annens 
utføring av stilling, verv eller oppdrag (påvirkningsagenter), og som forsøker å 
utnytte denne posisjonen ved å kreve eller motta utilbørlige fordeler (passiv 
påvirkningshandel). Personer som gir eller tilbyr utilbørlige fordeler til slike 
påvirkningsagenter, kan etter forslaget straffes for aktiv påvirkningshandel.  

4 Bransjefastsatte retningslinjer, samarbeidsavtaler mv.  

4.1 Regelverk fastsatt av enkelte helsepersonellorganisasjoner 
Flere helsepersonellorganisasjoner har fastsatt etiske retningslinjer eller annet 
regelverk som regulerer medlemmenes adgang til å motta gaver fra eller 
samhandle/samarbeide med legemiddelindustri, utstyrsleverandører/-produsenter, 
pasienter og andre. I det videre skal det redegjøres for enkelte 
helsepersonellorganisasjoner og i hvilken utstrekning de har slikt regelverk. 

Forholdet mellom leger og legemiddelindustrien/utstyrsleverandører er omtalt 
enkelte steder i Den norske lægeforenings ”Etiske regler for leger”. Blant annet 
uttales det i Del I, § 12 første og andre ledd:  

”En lege skal i sin virksomhet ta tilbørlig hensyn til samfunnets økonomi. Unødige eller 
overflødig kostbare metoder må ikke anvendes.  

En lege må ikke inngå forbindelse med den farmasøytiske industri og/eller leverandører 
av medisinsk utstyr som kan føre til at tilliten til legens faglige vurderinger svekkes.”  

Videre heter det i Del III, § 5: 

”En lege må ikke drive reklame for medikamenter eller medisinske forbruksartikler. 
Omtale i faglig-medisinsk sammenheng i artikler, foredrag o. l., uten vinningsøyemed, er ikke å 
anse som reklame.”  

Legeforeningen har i tillegg inngått en egen samarbeidsavtale med 
Legemiddelindustriforeningen med retningslinjer for samhandling mellom leger 
og legemiddelindustri, jf. nærmere om denne i pkt. 4.4. 
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Den norske tannlegeforening har i sine etiske regler i § 13 første ledd inntatt en 
bestemmelse om annonsering som lyder: 

”En tannleges annonsering må ikke inneholde noe som er uriktig eller villedende. En tannlege må 
heller ikke reklamere for spesielle behandlingsmetoder, instrumenter eller utstyr på en slik måte at 
det kan være egnet til å villede publikum.” 

Utover dette er det i de etiske reglene ikke inntatt bestemmelser som mer spesifikt 
omhandler eller regulerer tannlegers forhold til legemiddelindustri eller 
utstyrsleverandører, eller tannlegers adgang til å motta gaver mv. 

I Norsk Sykepleierforbunds yrkesetiske retningslinjer er det inntatt enkelte 
bestemmelser som anses relevante i denne sammenheng. Bl.a. heter det i pkt. 5: 

”Sykepleieren opptrer på en måte som styrker pasientens og samfunnets tillit til profesjonen og 
respekten for sykepleietjenesten.” 

Dette konkretiseres ytterligere i retningslinjenes pkt. 5.6 hvor det heter: 

”Sykepleieren unngår å medvirke i markedsføring eller annen kommersiell virksomhet som kan 
påvirke pasientens og samfunnets tillit til sykepleierens uavhengighet overfor leverandører og 
produkter.” 

I møte med Helse- og omsorgsdepartementet har Sykepleierforbundet uttalt at man 
også vil utarbeide regelverk for sykepleieres samhandling med legemiddelindustri 
og/eller utstyrsleverandører.  

Norsk Fysioterapeutforbunds etiske retningslinjer inneholder ikke bestemmelser 
som mer spesifikt omhandler eller regulerer fysioterapeuters forhold til 
legemiddelindustri/utstyrsleverandører eller adgang til å motta gaver mv. 

Også Norges Farmaceutiske Forening har fastsatt etiske regler for sine 
medlemmer. Reglene er fastsatt i samarbeid med Norsk Farmaceutisk Selskap og 
Norges Apotekerforening. I reglenes pkt. 5 heter det:  

”Farmasøyten skal ikke la personlige eller kollegiale hensyn hindre en yrkesutøvelse preget av 
faglig integritet og profesjonalitet.” 

I en utfyllende kommentar til denne bestemmelsen har ”Etikkrådet for farmasøyter 
i Norge” uttalt:  

”Farmasøyten skal unngå situasjoner som kan påvirke den profesjonelle dømmekraft eller skape 
uheldige avhengighetsforhold.” 

Utover ovenstående inneholder de etiske reglene ikke bestemmelser som mer 
spesifikt omhandler eller regulerer forholdet til legemiddelindustri og/eller 
utstyrsleverandører eller adgangen til å motta gaver mv. 

4.2 Regelverk fastsatt av legemiddelindustri, utstyrsleverandører mv. 
Legemiddelindustriforeningen (LMI) er en bransjeforening for industrien. De aller 
fleste legemiddelfirma som er etablert i Norge er utenlandske og arbeider med 
import, leveranse og oppfølging av sine legemidler i Norge. LMI driver 
opplysnings- og undervisningsvirksomhet og yter bransjerelatert service. LMI har 
utarbeidet egne ”Regler for legemiddelinformasjon” (revidert senest 15. mars 
2004). Reglene er gitt et vidt anvendelsesområde, jf. pkt. 2.1 hvor det heter: 
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”Reglene dekker alle former for markedsføring. Med dette menes all informasjon og 
salgsfremmende virksomhet som foretas av, eller på oppdrag av, en legemiddelprodusent og som 
er utformet for å bevirke forskrivning, omsetning, salg og forbruk av bedriftens legemidler.  
Reglene kommer til anvendelse ved alle former for kommunikasjon mellom produsent/leverandør 
og helsepersonell eller allmennhet.  

De dekker alle former for markedsføring herunder annonsering i tidsskrifter og direkte 
markedsføring, legemiddelkonsulenters virksomhet, bruk av audiovisuelle systemer så som 
filmer, videoopptak, databasetjenester og lignende og utdeling av legemiddelprøver, gaver og 
dekning av kostnader. De har ikke til hensikt å hemme utvekslingen av medisinsk og 
vitenskapelig informasjon mens et produkt er under utvikling.” 

I reglene er det videre inntatt spesifikke bestemmelser om legemiddelindustriens 
adgang til å gi gaver og til å dekke helsepersonells kostnader. Av pkt 7.1 fremgår 
at gaver ikke må gis til leger og annet helsepersonell, unntatt når gaven er billig og 
har direkte sammenheng med medisinsk eller farmasøytisk praksis. Det presiseres 
at det ikke må tilbys noen økonomiske fordeler til leger eller annet helsepersonell.  

I retningslinjenes pkt. 7.2 er det gitt detaljerte regler om arrangementer i regi av 
industrien eller som er sponset av den. Det fremgår her bl.a. at legemiddelfirmaet 
bare kan dekke kostnader helt eller delvis i forbindelse med arrangementer for 
helsepersonell dersom målsetningen er faglig oppdatering av deltagerne. 
Arrangementet skal holde en nøktern standard. Enhver direkte eller indirekte 
økonomisk medvirkning i aktiviteter som gir tellende timer i legers videre- og 
etterutdannelse vil ikke være tillatt. Dette gjelder imidlertid ikke ved deltagelse på 
internasjonale kongresser, arrangert av internasjonale legeorganisasjoner. 

Ved reiser kan firmaet dekke utgifter tur/retur med hovedbefordringsmiddel samt 
tilslutningsutgifter. Når det gjelder reiser til utlandet skal arrangementet ha en 
reell faglig forankring til reisemålet, og firmaet kan dekke hotellutgifter med alle 
måltider. Det ikke tillatt for firmaet å la deltagerne dra nytte av billetten på en 
måte som innebærer at formålet med reisen blir endret. Når det gjelder ikke-
faglige aktiviteter, skal disse ikke direkte eller indirekte bekostes av firmaet.  

LMI har overfor departementet opplyst at ovenstående regelverk er under revisjon, 
bl.a. med sikte på at regelverket også skal ivareta eventuelle behov som vil følge 
av ”Code of Conduct” som er fastsatt av European Federation of Pharmaceutical 
Industries and Associations (EFPIA).  

Leverandørforeningen for helsesektoren (LFH) er en bransjeorganisasjon for 
leverandører av medisinsk utstyr som bl.a. omfatter medisinsk engangsutstyr, 
medisinsk teknisk utstyr, ulike tekniske hjelpemidler, kirurgisk og ortopedisk 
utstyr. Foreningen har drøyt 120 medlemsbedrifter og har fastsatt etiske regler for 
medlemmene. I reglenes pkt. 2.3 om påvirkning ved bruk av gaver o.a., heter det: 

”Økonomiske bidrag eller andre ytelser fra leverandøren til kunden, skal skje åpent. 
Bidragene/ytelsene bør fortrinnsvis skje til fagmiljøer fremfor til enkeltpersoner. 

Når leverandøren mottar muntlig forespørsel om bidrag/ytelser, skal leverandøren be om at 
henvendelsen skjer skriftlig og med kopi til kundens foresatte, f.eks. sykehusets administrasjon. 

Leverandøren må ikke søke å fremme avsetningen av varer eller tjenester ved å gi personlige 
fordeler i form av gaver, provisjon, tjenester eller andre ytelser som er egnet til å påvirke kundens 
tjenestelige handlinger på en utilbørlig måte.” 
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I pkt. 2.5 om informasjonsmøter, seminarer, reiser, middager, er det bl.a. uttalt: 

”For arrangementer i regi av leverandøren gjelder følgende: Invitasjon av fagpersonell skal skje 
skriftlig til den invitertes foresatte, eller med kopi til denne. Det forutsettes at det er samsvar 
mellom arrangementets kostnader og det faglige innholdet. 

Ved reiser som naturlig inngår i informasjonssamarbeidet mellom leverandør og fagpersonell, kan 
leverandøren dekke reiseutgifter tur/retur. Leverandøren kan også dekke hotellutgifter og utgifter 
til alle måltider. For faglige møter som er en del av en reise, bør det faglige program utgjøre minst 
6 timer på virkedager og minst 3 timer på lørdager. 

Møter, kongresser og lignende der lange reiser og/eller sosiale ytelser fra leverandørene står i 
misforhold til det faglige innhold, skal ikke forekomme.” 

Norsk Laboratorieleverandørers Forening (NLF) er en serviceorganisasjon for 
leverandører og produsenter av laboratorieutstyr og laboratorieprodukter til 
helsesektoren, industri, forskning/undervisning og kontrollaboratorier. NLF har 
drøyt 50 medlemmer. Foreningen har fastsatt etiske regler som i stor grad synes å 
være sammenfallende med LFH’s etiske regler. I reglenes pkt. 2.3 om påvirkning 
ved bruk av gaver og annet, heter det: 

”Det er ikke tillatt å gi personlige fordeler til kunder som kan betraktes som påvirkning av eller 
forsøk på påvirkning av denne/disse. Økonomisk bidrag eller andre ytelser fra leverandøren til 
kunden, skal skje åpent. Når leverandøren mottar muntlig forespørsel om bidrag/ytelser, skal 
leverandøren be om at henvendelsen skjer skriftlig.” 

I pkt. 2.4 om informasjonsmøter, seminarer, reiser, middager, heter det bl.a.: 

”For arrangementer i regi av leverandøren gjelder følgende: Invitasjon av fagpersonell skal skje 
skriftlig. Det forutsettes at det er samsvar mellom arrangementets kostnader og det faglige 
innhold.  

Ved reiser som naturlig inngår i informasjonssamarbeidet mellom leverandør og fagpersonell, kan 
leverandøren dekke reiseutgifter tur/retur. Leverandøren kan også dekke hotellutgifter og utgifter 
til alle måltider. Det faglige program skal utgjøre en vesentlig del av tiden på oppholdsstedet.  

Møter, kongresser og lignende der lange reiser og/eller sosiale ytelser fra leverandørene står i 
misforhold til det faglige innhold, skal ikke forekomme.” 

4.3 Legeforeningen og Legemiddelindustriforeningens ”Råd for 
legemiddelinformasjon” 

Legemiddelbransjen opprettet i 1975 et selvjustisorgan (Legemiddelindustriens 
informasjonsnemnd) for vurdering av legemiddelreklame. Senere har det vært en 
rekke endringer i nemndas sammensetning og retningslinjene for nemndas 
virksomhet. Med virkning fra 1. januar 2001 ble Legeforeningen og 
Legemiddelindustriforeningens ”Råd for legemiddelinformasjon” (Rådet) 
opprettet. Det ble samtidig inngått avtale med Statens legemiddelverk om at den 
daglige overvåkingen av legemiddelreklamen skulle overlates til Rådet, jf. ovenfor 
i pkt. 3.4 om legemiddelforskriften § 13-10 første og andre ledd.  

Rådet overvåker legemiddelreklamen i forhold til reglene fastsatt av 
Legemiddelindustriforeningen, jf. pkt. 4.2 hvor det er redegjort for disse reglene. 
Som det fremgår har Legemiddelindustriforeningen her fastsatt hvordan 
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legemidler kan markedsføres, hvordan det kan informeres om legemidler, hvilken 
adgang det er til å gi gaver til leger og annet helsepersonell, samt i hvilken 
utstrekning og på hvilke vilkår industrien kan dekke kostnader forbundet med 
arrangementer som er sponset av/i regi av industrien. 

4.4 Samarbeidsavtaler mellom industri og helsepersonell  
Legeforeningen og Legemiddelindustriforeningen har inngått avtale om 
retningslinjer for samarbeid og samhandling mellom leger og industrien. (”Avtale 
mellom Legemiddelindustriforeningen og Den norske lægeforening om 
retningslinjer for samarbeid og samhandling mellom leger, Legeforeningen og 
legemiddelindustrien”). Slik avtale ble først inngått i 1990 og siste revisjon fant 
sted desember 2004 med virkning fra 1. januar 2005. Det ble da innført strengere 
regler på en rekke punkter. 

Av avtalens innledning fremgår bl.a. at: 

”Hovedformålet med forpliktelsene er å bidra til at all samhandling mellom leger og 
legemiddelindustri skjer på en troverdig og tillitvekkende måte og at hensynet til god utvikling av 
legemidler og riktig bruk av legemidler ivaretas. 

Samarbeid mellom leger og legemiddelindustri skal skje i former og på måter som verken skaper 
avhengighetsforhold – eller er egnet til å så tvil om dette forhold. Dette krever at leger og 
legemiddelindustri er seg bevisst de integritetsproblemer som kan oppstå, og lar faglige, etiske og 
rettslige vurderinger være avgjørende for holdningen til ulike samarbeidsprosjekter og former for 
samhandling. All samhandling skal være preget av ryddighet, åpenhet og transparens.” 

Retningslinjene er detaljerte, og inneholder i kapittel 1 bl.a. bestemmelser om krav 
til dokumentasjon, åpenhet mv. Som hovedregel er det innført krav om skriftlighet 
i alle avtaler mellom industri og Legeforeningens organer eller grupper av leger, 
samt for enkeltleger som har konsulentoppdrag e.l. for legemiddelindustrien.  

Kapittel 2 inneholder bestemmelser om kurs, kongresser, faglige møter m.v., samt 
bestemmelser om informasjon og markedsføring. Legemiddelindustrien kan ikke 
medvirke ved arrangementer som er godkjent eller gir tellende timer i legenes 
videre- og etterutdanning. Reise- og oppholdsutgifter til kurs, kongresser m.v. som 
legen skal benytte som godkjent og tellende i videre- og etterutdanningen, kan 
heller ikke dekkes av legemiddelfirmaer. Når det gjelder arrangementer som ikke 
gir godkjente og tellende timer i legers videre- og etterutdanning, kan 
legemiddelfirmaer kun gi økonomisk støtte til deltagelse på faglig anerkjente 
arrangementer innenfor behandlingsområder hvor selskapet driver forskning og 
utvikling eller tilbyr legemidler. Leger som er ansatt ved sykehus eller i annen 
virksomhet, skal innhente arbeidsgivers samtykke for å være deltaker eller 
bidragsyter på arrangementer betalt av legemiddelindustrien.  

Det kan ikke gis støtte fra legemiddelfirmaer til deltakelse på arrangementer 
dersom reisemålet gjør at arrangementet klart assosieres med annet enn det faglige 
innhold. Det er videre fastsatt krav om at faglig program minst skal utgjøre et visst 
antall timer pr. dag og det er stilt krav til nøkternhet ved betaling for reise, kost og 
losji. Når et firma inviterer til faglig arrangement innenlands og utenlands, 
forutsettes det å være samsvar mellom dekning av kostnader og omfanget av det 
faglige innhold. Legemiddelfirmaet kan kun dekke deltakerens reiseutgifter 
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tur/retur og hotellutgifter med alle måltider. Ved reiser skal billetter ikke bestilles 
eller endres slik at formålet med reisen forandres, og firmaet plikter i invitasjonen 
å opplyse hvilke kostnader som dekkes i forbindelse med arrangementet. 

I kapittel 3 er det inntatt bestemmelser om annen samhandling mellom leger og 
industri. Det fremgår at det ikke er tillatt å gi eller motta økonomisk eller praktisk 
støtte til drift av legekontor og lignende. Gratis utdeling av gjenstander eller 
reklameartikler fra legemiddelindustrien skal følge reklamebestemmelsene i 
legemiddelforskriftens § 13, og må bare ha ubetydelig verdi. Faglige gaver skal ha 
en verdi som ikke overstiger kr 1000. Med faglige gaver menes faglitteratur eller 
faglige hjelpemidler som står i forbindelse med utøvelse av vedkommende 
helsepersonells virksomhet.  

Ved legemiddelfirmaers kjøp av tjenester fra leger skal det være et rimelig forhold 
mellom ytelse og motytelse. Kjøp av tjenester skal ikke tilbys eller imøtekommes 
som vilkår for samhandling mellom legemiddelindustrien og leger.  

Avtalens kapittel 4 omhandler bl.a. forsknings- og utviklingsprosjekter. 
Gjennomføring av prosjekt skal skje slik at det ikke kan tolkes som skjult 
markedsføring. Kapittelet inneholder også bestemmelser om krav til publisering 
eller offentliggjøring av prosjektet. Avtale om samarbeid om forsknings- og 
utviklingsprosjekter skal inngås skriftlig og forelegges en eventuell arbeidsgiver 
til godkjenning før prosjektet startes. Videre fremgår at økonomiske avtaler og 
administrering av utbetalinger så vidt mulig skal skje gjennom forskningsstiftelser 
eller aksjeselskap som er etablert til dette formål. Kliniske utprøvinger der 
deltagende lege får bistand fra annet ansatt helsepersonell, skal kun finne sted etter 
at legen har fått skriftlig tillatelse fra helsepersonellets arbeidsgiver.  

Avtalens kapittel 5 inneholder blant annet detaljerte bestemmelser om honorering 
for oppdrag. Det fremgår at når kliniske utprøvinger er initiert av et firma, skal 
firmaet etter avtale dekke ekstrautgifter som påløper i forbindelse med oppdraget 
(utstyr, litteratur, assistenthjelp, planlegging, presentasjon etc.). Utgifter til 
eventuelle reiser, kost og losji skal dekkes i samsvar med bestemmelsene i kapittel 
2, eventuelt etter kostpris (men ikke utover statens satser). Leger som er ansatt ved 
sykehus eller i annen virksomhet skal innhente arbeidsgivers samtykke for å kunne 
delta i oppdrag som omfattes av bestemmelsene i kapittel 5.  

Regler om habilitet er inntatt i avtalens kapittel 6 og det er presisert at industri og 
leger i størst mulig grad må sørge for å motvirke interessekonflikter. En lege som 
påtar seg oppdrag for et legemiddelfirma må selv vurdere om det oppstår 
habilitetsproblemer i forhold til andre oppdrag, arbeidsgiver, verv etc. som 
vedkommende har eller har hatt. 

Legemiddelindustriforeningen har også inngått avtale med Norges Farmaceutiske 
Forening om ”Retningslinjer for samarbeid mellom farmasøyter og farmasøytisk 
industri”. Retningslinjene ligner i stor grad på de retningslinjer som 
Legeforeningen og Legemiddelindustriforeningen hadde avtalt før revisjonen av 
avtalen i 2004. Farmasøytavtalen er dermed mindre detaljert på enkelte punkter. 
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5 Tiltak for å motvirke utilbørlig samarbeid eller samhandling - 
forskriftsregulering av adgang til å motta gaver mv. 

5.1 Innledning – ulike former for samhandling eller samarbeid 
På alle områder hvor det selges og kjøpes ytelser, vil det være en viktig strategi for 
leverandørene å oppnå gode relasjoner til de som har innflytelse på innkjøp og 
bruk. For helsetjenesten er dette spesielt aktuelt i forhold til legenes valg av 
legemidler. For å fremme bruk av sine produkter inngår legemiddelindustrien i et 
omfattende samarbeid og samspill med forskrivere og andre aktører. 

Tilsvarende vil det for produsenter eller leverandører være viktig å oppnå gode 
relasjoner til de som har innflytelse på innkjøp og bruk av medisinsk utstyr, 
medisinsk forbruksmateriale, diagnostiske hjelpemidler mv. Også her vil leger 
være en viktig målgruppe, men i motsetning til hva som gjelder i forhold til 
legemidler vil andre helsepersonellgrupper også kunne være vel så sentrale.    

Det er vanskelig å få oversikt over det totale omfang av industriens aktiviteter 
rettet mot helsepersonell. Helsepersonell, - og særlig leger, mottar store mengder 
skriftlig reklame hvert år, skriftlige henvendelser om praksisbesøk og invitasjoner 
til reiser. I tillegg til informasjon som sendes til leger, deles det ut skriftlig 
materiell ved legemiddelkonsulentenes besøk, på kveldsmøter og på andre møter.  

Legemiddelindustrien finansierer store deler av legemiddelforskningen, arrangerer 
kurs, betaler foredragsholdere, lar legemiddelkonsulenter følge opp den enkelte 
lege og gir fagtidsskrifter reklameinntekter. Legene deltar i kliniske forsøk, 
tilbakefører kunnskaper om legemidlers virkninger og formidler kunnskaper til 
kolleger. Også annet helsepersonell inviteres til deltagelse på kurs eller seminarer.  

Kliniske studier må gjennomføres for å fremskaffe dokumentasjon slik at et 
legemiddel kan komme på markedet. Samarbeidet med legemiddelfirmaene gir 
legene innsikt i hvordan en klinisk studie gjennomføres og førstehåndskjennskap 
til nye legemidler. Som et minimum dekker firmaene alle utgifter i forbindelse 
med studien. I de fleste tilfeller honoreres studiedeltakelse per pasient. I tillegg 
kan ledere av studien bli invitert til bl.a. å holde foredrag i inn- og utland som blir 
betalt særskilt. Ved sykehus er det i hovedsak forskningsstiftelser som tar seg av 
forhandlinger om kliniske studier og fordeler midlene. Betalingen som 
allmennlegene eller sykehuset får, skal oppgis til de regionale etiske komiteene.  

Det er mer enn økonomisk godtgjøring som skaper tett kontakt mellom 
helsepersonell og legemiddelindustrien/utstyrsleverandører. Samarbeid av ulike 
slag er en viktig bestanddel i det å forme positive holdninger hos andre mennesker. 
Dette tar industrien konsekvensene av i sin tilnærming til markedet. Mulighet for 
faglig oppdatering, karrierebygging, anseelse eller deltakelse i utviklingen av et 
fagfelt vil kunne skape bevisste eller ubevisste bindinger til en bestemt produsent.  

Industrien og leverandørene søker som nevnt å knytte bånd til helsepersonell som 
er i posisjon til å treffe valg om bruk av legemidler, medisinsk utstyr, medisinsk 
forbruksmateriell mv.  I mange tilfeller gir dette god informasjon til helsepersonell 
om medisinskfaglig utvikling og nye behandlingsalternativer. Det er således en 
kontakt som ut fra et samfunns- og pasientperspektiv i utgangspunktet er positiv.  
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Imidlertid kan en sterk påvirkningskraft være uheldig, for eksempel i de tilfellene 
hvor et legemiddelfirma er overbevist om sitt legemiddels helsegevinst, mens 
myndighetene eller uavhengige miljøer har et mer kritisk syn på legemidlets 
effekt. Samspillet mellom legemiddelindustrien og helsepersonell kan i en slik 
situasjon tenkes å være så sterkt at legemiddelfirmaets synspunkt får gjennomslag, 
til tross for at en mer kritisk og balansert vurdering viser at det mangler 
dokumentasjon for en påstått helsegevinst. Flertallet av helsepersonellet har et 
genuint og sterkt ønske om å hjelpe pasientene, men holdninger om hva som er 
riktig legemiddelbruk kan være formet ut fra en ensidig påvirkning. Et samspill 
som fungerer på en slik måte er uønsket. 

De fleste leger videreutdanner seg i en medisinsk spesialitet. Vilkårene for å bli 
godkjent som spesialist er detaljerte, både med hensyn til teoretisk utdanning og 
krav til tjeneste. Spesialistutdanning av leger er i stor grad offentlig organisert og 
finansiert ved statlige lønnsmidler til leger under spesialistutdanning på sykehus 
og statlige overføringer til de tre utdanningsfondene i regi av Legeforeningen.  

I tillegg til det offentliges finansiering har den farmasøytiske industri medvirket 
sterkt i finansieringen av legers videre- og etterutdanning. Dette skjer blant annet 
ved direkte finansiering av legers deltakelse på seminarer og indirekte ved 
sponsing av faglige arrangementer. Den økonomiske støtten til videre- og 
etterutdanning fra fondene og fra arbeidsgiver anses av mange leger som 
utilstrekkelig.  

Avtaler om deltakelse i arrangementer inngås som regel mellom den enkelte lege, 
evt. avdelingsoverlege, og det farmasøytiske firma. De fleste sykehus har ikke 
egne retningslinjer for samhandling mellom helsepersonell og farmasøytisk 
industri, men det forutsettes at legene følger de etiske reglene fastsatt av 
Legeforeningen og LMI.  

5.2 Forskriftsregulering av helsepersonells adgang til å motta gave, 
provisjon, tjeneste eller annen ytelse i tjenesten 

Som nevnt innledningsvis har helsepersonell etter helsepersonelloven § 4 en plikt 
til å drive forsvarlig virksomhet, herunder holde seg faglig oppdatert. Blant annet 
av den grunn skjer det i dag ulike former for samarbeid og samhandling mellom 
helsepersonell og legemiddelindustri, utstyrsleverandører og -produsenter, for 
eksempel når det gjelder faglig oppdatering, etter- og videreutdanning, helsefaglig 
forskning og utvikling av legemidler og annet medisinsk utstyr eller materiell. 

På den annen side følger det bl.a. av helsepersonellovens formålsbestemmelse i § 
1, forsvarlighetsplikten etter § 4 og bestemmelsen om mottak av gaver mv. i § 9, at 
helsepersonells tjenestelige handlinger ikke skal la seg utilbørlig påvirke av 
legemiddelindustri, utstyrsleverandører, pasienter eller andre. Av lovens § 6 følger 
videre en plikt til å sørge for at helsehjelpen ikke påfører pasienter, 
helseinstitusjon, trygden eller andre unødvendig tidstap eller utgift.  

Forholdet mellom helsepersonell og legemiddelindustri eller utstyrsleverandører 
belyses jevnlig i media. Slike medieoppslag tyder på at helsepersonells oppfatning 
av hva som påvirker den enkelte varierer betydelig, og indikerer i så måte at 
vilkåret i helsepersonelloven § 9 om at gaver m.v. ”er egnet til å påvirke helsepersonells 
tjenestlige handlinger på en utilbørlig måte” tolkes ulikt. Dersom det skulle danne seg en 
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utbredt oppfatning om at det er industrien som styrer helsehjelpen, herunder 
legenes forskrivning av legemidler, vil dette svekke tillitsforholdet mellom pasient 
og helsepersonell. Selv om en slik oppfatning skulle vise seg å være feil eller 
grunnløs, vil det like fullt være alvorlig for det tillitsforhold mellom pasient og 
helsepersonell som helsetjenesten er avhengig av, samt alvorlig for samfunnets 
tillit til helsepersonell og helsetjeneste. Etter departementets oppfatning vil det av 
den grunn være hensiktsmessig å fastsette en forskrift som i større grad utdyper 
virkeområdet og vilkårene i § 9. En slik forskrift vil gjøre det lettere for 
helsepersonell å forstå regelverkets grenser og kan slik sett virke preventivt.  

Frem til i dag har det særlig vært fokus på legers forhold til legemiddelindustrien. 
Ettersom industrien i økende grad har begynt å samhandle også med andre 
helsepersonellgrupper, vil en forskrift som gjelder for alle personellgrupper være 
særlig nyttig. I tillegg til at offentlig fastsatt regelverk må antas å ha større 
legitimitet enn private avtaler/retningslinjer, vil høringsforslaget gi et klart signal 
om myndighetenes holdning, samt bidra til økt oppmerksomhet og fokus på hva 
helsepersonell kan motta av gaver m.v. Økt oppmerksomhet er nyttig for at både 
aktører og allmennheten skal bli kjent med det regelverket som finnes og som 
foreslås utdypet i en forskrift. Regelverk, rutiner og andre interne retningslinjer, 
herunder etiske retningslinjer, krever høy grad av bevissthet og rolleforståelse hos 
aktørene. Høringsforslaget kan føre til en offentlig debatt som høyner bevisstheten 
omkring problemstillingene blant allmennheten, industrien og utøverne selv.  

Bestemmelser om samarbeid/samhandling mellom helsepersonell og 
legemiddelindustri eller utstyrsleverandører og bestemmelser om helsepersonells 
adgang til å motta gaver mv, er dels inntatt i offentlige fastsatt regelverk og dels 
inntatt i samarbeidsavtaler eller retningslinjer fastsatt av aktørene selv. Store 
forskjeller i helsepersonellorganisasjonenes eget interne regelverk taler for at det 
ved forskrift fastsettes overordnede regler som vil gjelde for alt helsepersonell, 
uavhengig av medlemskap i yrkesorganisasjon, og uavhengig av denne 
organisasjonens eget regelverk på området. En forskrift kan bidra til en mer 
ensartet oppfatning av hvor grensene går, og særlig effektivt vil dette naturlig nok 
være overfor helsepersonell som i dag ikke er underlagt retningslinjer fra egen 
yrkesorganisasjon.  

En forskrift kan også være til støtte for helsepersonell som ønsker å avslå 
deltakelse i uønskede tilbud fra industri/leverandører. Dette kan særlig tenkes 
dersom personellet er medlem av en utøverorganisasjon som ikke har egne interne 
regler om samhandling eller adgang til å motta gaver mv., eller der hvor 
organisasjons egne retningslinjer er lite presise eller mindre strenge. Motsatt kan 
det også tenkes at en slik forskrift vil være nyttig for industrien/leverandører ved 
at de med henvisning til forskriften vil kunne avvise henvendelser fra 
helsepersonell som ønsker å motta gaver eller påskjønnelser for samarbeid.  

En forskrift til helsepersonelloven § 9 vil også kunne være et nyttig verktøy for 
tilsynsmyndighetene. Tilsynsmyndighetene har opplyst at man kun har hatt til 
behandling et fåtall saker omkring disse problemstillingene de siste årene. Med økt 
oppmerksomhet knyttet til feltet kan det ikke utelukkes at tilsynsmyndighetene vil 
få flere saker til behandling i tiden fremover. En forskrift som utdyper og 
presiserer helsepersonelloven § 9 vil da kunne være nyttig.  
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At bransjen selv har tatt initiativ til å utvikle regelverk, er slik departementet ser 
det et uttrykk for at bransjen ser viktigheten av tiltak som skal motvirke at det 
stilles spørsmål ved helsepersonells upartiskhet og faglige uavhengighet. 
Fastsettelse av forskrift utelukker ikke ”internjustis” etter bransjefastsatt 
regelverk. Slik departementet ser det vil en slik dobbeltregulering tvert i mot 
kunne være hensiktsmessig. Sammenliknet med det regelverk ulike organisasjoner 
kan fastsette for sine medlemmer, vil en forskrift som skal gjelde for alt 
helsepersonell nødvendigvis måtte bli mer overordnet og generell når det gjelder 
helsepersonellets adgang til å motta gaver mv. Den enkelte organisasjon kan 
imidlertid utfylle forskriften med mer detaljerte regler som spesifikt retter seg mot 
”sitt” helsepersonell og de problemstillinger disse stilles overfor i sin virksomhet. 
Regulering både i forskrift og bransjefastsatt regelverk vil i tillegg bidra til økt 
grad av bevissthet om disse problemstillingene.  

Departementet ser imidlertid at det også kan anføres argumenter mot å fastsette en 
forskrift på dette området. Forskriftshjemmelen i helsepersonelloven § 9 tredje 
ledd gir kun rom for å ”(…) gi nærmere bestemmelser om hvilke ytelser som er omfattet av 
første og annet ledd”. En forskrift vil således bare kunne konkretisere nærmere hva 
som i helsepersonellovens forstand menes med gave, tjeneste, provisjon eller 
annen ytelse. I tillegg vil en forskrift med hjemmel i § 9 bare kunne regulere hva 
helsepersonell kan motta av gaver m.v. Når det gjelder industriens, leverandørenes 
eller andre aktørers handlemåter, vil dette ikke kunne reguleres i en forskrift med 
hjemmel i denne bestemmelsen. Som redegjort for i kapittel 3 finnes det imidlertid 
regelverk som avgiversiden reguleres av, for eksempel legemiddelloven med 
forskrifter og straffelovens korrupsjonsbestemmelser.  

Det vil også kunne hevdes at bransjefastsatte regelverk som håndheves av bransjen 
selv vil være et mer egnet eller effektivt virkemiddel for å oppnå den ønskede 
utvikling eller de nødvendige grensedragninger. Bransjen selv vil nødvendigvis 
være tettere på problemstillingene ved at de møter disse i sin daglige virksomhet. 
Sammenlignet med hva som gjelder for lov eller forskrift, vil bransjefastsatt 
regelverk normalt også kunne endres raskere dersom behovet skulle tilsi dette. 
Helsepersonellorganisasjonene vil også kunne utforme et regelverk som er mer 
spesifikt tilpasset ”deres” helsepersonell og den virksomhet disse driver, samtidig 
som de også vil kunne fastsette bestemmelser som går utover hva 
helsepersonelloven § 9 gir hjemmel for. 

Som nevnt ovenfor ser imidlertid departementet ingen motsetning mellom 
offentlig fastsatt regelverk og bransjefastsatt regelverk på dette feltet. Tvert i mot 
vil disse settene av regelverk kunne utfylle og supplere hverandre. En forskrift vil 
som nevnt gjelde for alle helsepersonellgrupper, og om enkelte personellgrupper i 
tillegg ønsker mer detaljert eller strengere regelverk vil organisasjonene selv 
kunne fastsette dette. 

Etter en samlet vurdering har derfor departementet utarbeidet et forslag til forskrift 
med hjemmel i helsepersonelloven § 9 tredje ledd. Forskriften vil konkretisere 
nærmere hva som i bestemmelsens forstand menes med gave, tjeneste, provisjon 
eller annen ytelse.  
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5.3 Andre tiltak for å motvirke utilbørlig samhandling eller samarbeid 
I tillegg til forskriftsforslaget, har departementet i Stortingsmelding nr. 18 (2004-
2005) ”Rett kurs mot riktigere legemiddelbruk”, redegjort for ytterligere tiltak som 
skal bidra til å sikre korrekt samhandling eller samarbeid mellom helsepersonell 
og industri/leverandører. I det videre skal det kort redegjøres for disse tiltakene.   

Bortfall av rett til å forskrive legemidler på folketrygdens regning 
Folketrygdloven § 25-6 bestemmer at dersom en lege ”ikke oppfyller lovbestemte 
plikter (…) plikter trygden heller ikke å yte stønad på grunnlag av erklæring fra vedkommende”. 
Bestemmelsen gir anledning til å frata bestemte leger helt eller delvis retten til å 
forskrive legemidler på folketrygdens regning. Dette vil først og fremst være 
aktuelt hvor det er funnet vesentlige brudd på bestemmelser i folketrygdloven, så 
som ved bistand til trygdemisbruk eller overtredelse av refusjonsreglene for 
legemidler. Bestemmelsen fanger imidlertid også opp overtredelser av blant annet 
forbudet i helsepersonelloven § 9 mot gaver i tjenesten. 

I legemiddelmeldingen er det vist til at det kan være grunn til å vurdere bruk av et 
slikt virkemiddel ved vesentlige overtredelser av forskriften. Departementet vil 
derfor gi Statens helsetilsyn i oppdrag, i samarbeid med Rikstrygdeverket, å utrede 
behovet for å forskriftsfeste regler om bortfall av forskrivningsrett på 
folketrygdens regning ved overtredelse av helsepersonelloven § 9. 

Elektronisk rapportering av faglige presentasjoner 
Det er i dag rapporteringsplikt for alt skriftlig markedsføringsmateriell om 
legemidler, men ikke de faglige presentasjonene som holdes av helsepersonell på 
industriens vegne. Presentasjonene er ofte vesentlige for 
markedsføringsbudskapet, og det er derfor behov for kunnskap om de faglige 
foredragene om legemidler er nøytrale eller farget av oppdragsgiveren.  

I legemiddelmeldingen er det vist til at rapporteringsplikten for 
markedsføringsmateriell bør utvides til også å gjelde særlig betydningsfulle 
presentasjoner. Departementet vil derfor foreslå å forskriftsfeste at kopi av faglige 
presentasjoner om legemidler, betalt av legemiddelindustrien og avholdt i nærmere 
definerte perioder, skal sendes elektronisk til Statens legemiddelverk. 
Legemiddelverket vil dermed få mulighet til å undersøke om 
markedsføringsbestemmelsene er overholdt.  

Utarbeidelse av ny tilsynsstrategi for markedsføring av legemidler 
Statens legemiddelverk fører tilsyn med at legemiddelindustriens markedsføring er 
i overensstemmelse med reklamereguleringen. I 2001 fornyet Statens 
legemiddelverk en samarbeidsavtale om tilsyn med markedsføringen med 
Legeforeningens og Legemiddelindustriforeningens Råd for 
legemiddelinformasjon (Rådet), jf. nærmere om dette i pkt. 4.3. I meldingen er det 
uttalt at samarbeidet med Rådet bør videreføres, og at Legemiddelverket, sammen 
med Rådet, må vurdere hvordan selvjustisen kan gjøres mer effektiv. 

Legemiddelverket foretar ingen systematisk gjennomgang av markedsføringen, og 
saksbehandlingen er i stor grad basert på innsendte klager. For å kunne planlegge 
tilsyn er det viktig med kunnskap om hvor utbredt overtredelser av regelverket er 
og i hvilke sammenhenger disse forekommer. En slik oversikt finnes ikke i dag. I 
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meldingen har departementet uttalt at Legemiddelverket vil bli bedt om å utføre 
stikkprøvekontroll av skriftlig markedsføring til helsepersonell og gi en 
tilstandsrapport i løpet av 2006. I lys av rapporten skal det utarbeides en strategi 
for offentlig tilsyn med markedsføring som i større grad utfyller Rådets selvjustis. 

Bruk av arbeidsgivers styringsrett overfor arbeidstakere 
Kommuner, fylkeskommuner og helseforetak har styringsrett overfor ansatt 
helsepersonell. Denne retten kan benyttes til å fastsette retningslinjer for de 
ansattes forhold til industrien. Retningslinjene kan blant annet omhandle hvilke 
konferanser som bør prioriteres, hvem som har kontakt med industrien eller 
hvordan felles prosjekter gjennomføres.  

En undersøkelse gjennomført av Legemiddelverkets i 2003 viste at de færreste 
sykehus har egne regler for samarbeid mellom ansatte og legemiddelindustri. 
Helse Øst RHF har tatt initiativ til at slike retningslinjer gis, og arbeidet er i gang i 
flere helseforetak. Det er behov for at også andre offentlige institusjoner utvikler 
et bevisst forhold til hvilket samspill som er ønsket og på hvilket nivå dette bør 
foregå. I legemiddelmeldingen er det uttalt at departementet vil følge opp at det 
etableres retningslinjer og systemer på RHF-nivå og foretaksnivå som regulerer 
forholdet til legemiddelindustrien på en tydeligere måte enn i dag. 

5.4 Nærmere om forslag til forskrift  

5.4.1 Forskriftens formål og virkeområde 
En forskrift med hjemmel i helsepersonelloven § 9 tredje ledd skal tydeliggjøre og 
konkretisere bestemmelsens første og andre ledd, nærmere bestemt hva som i 
bestemmelsens forstand kan være å anse for ”gave, tjeneste, provisjon eller annen 
ytelse”. Helsepersonell kan som nevnt ikke motta slike ytelser, dersom disse er 
”egnet til å påvirke helsepersonellets tjenestlige handlinger på en utilbørlig måte.”  

Forskriften vil gi uttrykk for hva myndighetene anser for å være akseptabel praksis 
for mottak av gaver mv. Slik sett vil forskriften ha en signaleffekt overfor 
helsepersonell, helsepersonellorganisasjoner, legemiddelindustri, 
legemiddelindustriforeninger, produsenter og leverandører av medisinsk utstyr og 
forbruksmateriell mv., pasienter og allmennheten.  

Det er nødvendig med allmenn tillit til at helsepersonell opptrer ut fra et ønske om 
å gi pasienten 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.  

Ved at forskriften tydeliggjør helsepersonells adgang til å motta gaver mv., vil 
forskriften videre være et egnet redskap for tilsynsmyndighetenes virksomhet og et 
pedagogisk redskap for helsepersonell og andre ved at de ett sted skal kunne finne 
relevant regelverk og gjeldende grenser. 

Forskriften vil bare gjelde for helsepersonells adgang til å motta gaver mv. Den 
regulerer imidlertid ikke avgiversidens adgang til å gi gaver eller andre ytelser til 
helsepersonell. Det kan derfor oppstå situasjoner hvor forskriften er til hinder for 
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at helsepersonell kan motta en gave, samtidig som det ikke finnes noe 
motsvarende forbud for industri, leverandører eller andre mot å gi slik gave til 
helsepersonell. Departementet antar imidlertid at en avgiver neppe vil ønske å gi 
gaver som han vet eller får vite at mottageren ikke lovlig kan ta i mot, og slik sett 
vil forskriften indirekte også kunne få betydning for avgiversiden. I tillegg finnes 
det som redegjort for i kapittel 3 regelverk som retter seg mot avgiversiden, for 
eksempel legemiddelloven med forskrifter, korrupsjonsbestemmelsene i 
straffeloven, samt også bransjefastsatt regelverk som retter seg mot avgiversiden. 

5.4.2 Gaver mv. fra legemiddelindustri, utstyrsleverandører o.a. 

5.4.2.1 ”gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse” 

Bestemmelsen i § 9 første ledd innebærer et forbud mot at helsepersonell mottar 
”gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse”, forutsatt at disse er egnet til å 
påvirke deres tjenstlige handlinger på en utilbørlig måte. Det vil altså være snakk 
om minst en todelt vurdering. Først må det vurderes om det er snakk om en ytelse 
som kan omfattes av bestemmelsen, og dernest må det vurderes om denne ytelsen 
er egnet til å påvirke helsepersonellets tjenstlige handlinger på en utilbørlig måte.  

I pkt. 5.4.2.2 vil det blir redegjort nærmere for vurderingstemaet når det gjelder å 
ta stilling til om en ytelse er egnet til å påvirke helsepersonellets tjenstlige 
handlinger på en utilbørlig måte, mens det i herværende punkt skal redegjøres for 
begrepet ”gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse”. 

Å trekke klare grenser mellom de ulike alternativene etter bestemmelsen kan være 
vanskelig. I noen tilfeller vil det for eksempel kunne diskuteres om det mottatte 
skal sies å være en gave eller en tjeneste. I andre tilfeller vil en ytelse både kunne 
karakteriseres som en gave og en tjeneste. De ulike alternativene i bestemmelsen 
er imidlertid likestilt, og slik sett vil det ikke være nødvendig å operere med klart 
definerte avgrensninger mellom ulike former for ytelser.  

En ”gave” i bestemmelsens forstand vil normalt ha en selvstendig økonomisk 
verdi, typisk dersom det gis penger eller gjenstander som det ellers ville koste 
penger å erverve. Likestilt med penger vil være gavekort, aksjer, verdipapirer, 
eierandeler i selskaper osv. Tilsvarende vil ofte ”tjenester” kunne sies å ha en 
selvstendig økonomisk verdi. 

Også det å unngå en ulempe eller utgift vil kunne omfattes av helsepersonelloven 
§ 9. Dersom helsepersonellet mottar faglitteratur eller faglige hjelpemidler som 
står i forbindelse med helsepersonellets virksomhet vil dette kunne omfattes. Det 
vil imidlertid være en glidende overgang mellom reklameartikler av liten 
økonomisk verdi og over til diagnostiske hjelpemidler eller faglitteratur som kan 
ha betydelig økonomisk verdi for mottakeren. Tilsvarende dersom helsepersonellet 
mottar forbruksmateriell som han ellers ville ha måttet kjøpe selv.  

Imidlertid vil også ytelser som ikke har et klart økonomisk aspekt eller hvor det er 
vanskelig å fastsette den økonomiske verdien, kunne rammes av bestemmelsen. 
Eksempel på dette vil kunne være karrierebyggende tiltak, for eksempel adgang til 
å delta som medforfatter i fagtidskrifter. I slike tilfeller kan det være vanskelig å 
fastslå den direkte økonomiske verdi for mottakeren, samtidig som slik ytelser 
først vil kunne innebære en fordel for mottageren på noe lengre sikt.  
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Også gaver, tjenester eller ytelser som gis i markedsføringsøyemed, vil kunne 
omfattes av helsepersonelloven § 9. At gavene også skal ivareta et legitimt 
markedsføringsformål, medfører ikke at man kan se bort fra det gaveelement de 
også kan innebærer.  

Deltagelse på fagrelaterte kongresser, kurs, seminarer og lignende, kan også 
representere en gave eller tjeneste i henhold til bestemmelsen. I denne 
sammenheng vil det være mer korrekt å snakke om at slik deltagelse også kan 
inneholde et eventuelt gaveelement. Faglig oppdatering, etter- eller 
videreutdanning vil i seg selv ofte ikke kunne sies å være i strid med 
helsepersonelloven § 9, men dette kan stille seg annerledes dersom det i 
tilknytning til slike kurs/seminarer også gis gaver i form av gratis kulturelle eller 
sosiale arrangementer, jf. nærmere om dette under pkt. 5.4.2.2. For å illustrere 
problemstillingen kan det vises til tilfeller hvor det i tilslutning til et seminar i 
utlandet dekkes etterfølgende ferie for deltagerne og/eller deres familiemedlemmer 
eller det til deltagerne utdeles gaver av ikke ubetydelig verdi. Det gaveelement 
som slik kurs eller seminarer inneholder, vil altså kunne omfattes av 
helsepersonelloven § 9.  

5.4.2.2 ”egnet til å påvirke helsepersonells tjenestlige handlinger på en utilbørlig 
måte” 

Som nevnt innebærer helsepersonelloven § 9 første ledd et forbud mot at 
helsepersonell mottar ”gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse”, dersom disse 
er egnet til å påvirke deres tjenstlige handlinger på en utilbørlig måte. Dersom det 
først er snakk om en ytelse som kan omfattes av bestemmelsen, må det altså 
vurderes om denne ytelsen er egnet til å påvirke helsepersonellets tjenstlige 
handlinger på en utilbørlig måte. Det vil her være snakk om en helhetsvurdering 
hvor flere delelementer inngår. Først må det vurderes om en ytelse kan være egnet 
til å påvirke. Dernest må det vurderes om det er de tjenestlige handlinger som kan 
bli påvirket, og endelig om slike handlinger kan bli påvirket på en utilbørlig måte 
ved mottak av ytelsen. For å tydeliggjøre de ulike vurderingstemaene som 
bestemmelsen inneholder, er det i det videre valgt å diskutere disse elementene 
enkeltvis, selv om det som nevnt i praksis vil måtte finne sted en samlet eller 
sammenhengende vurdering. 

I forarbeidene til bestemmelsen er det presisert at utrykket ”egnet til” inneholder 
en objektiv standard. Om gaven mv. er egnet til å påvirke helsepersonellet vil 
dermed bero på en objektiv vurdering av hvordan andre, både innenfor og utenfor 
virksomheten, herunder publikum, kan oppfatte ytelsen. Det er uvesentlig om 
helsepersonellet faktisk lar seg påvirke eller ikke. Videre vil det være uvesentlig 
om helsepersonellet vurderer det slik at gaven mv. ikke er egnet til å påvirke ham. 

Spørsmålet om når en gave mv. kan sies å være ”egnet til” å påvirke 
helsepersonellet, vil måtte avgjøres etter en konkret helhetsvurdering. Momenter i 
en slik vurdering vil blant annet være hvem som gir eller tilbyr gaven, hvilken 
stilling helsepersonellet har, verdien av gaven (både generelt og i forhold til 
aktuelle mottaker), om gaven har sammenheng med en konkret sak eller 
tilknytning mellom avgiver og mottaker, på hvilket tidspunkt gaven gis, samt den 
bakenforliggende hensikt eller begrunnelse for å gi gaven. Dersom gaven nettopp 
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er gitt for å påvirke mottakeren i en eller annen retning, vil dette være et moment 
som kan tale for at gaven rent faktisk også er egnet til å påvirke.  

Om gaven mottas i eller utenfor tjenesten vil i prinsippet være uten betydning for 
vurderingen av om den er ”egnet til” å påvirke. Avgjørende vil være om gaven blir 
gitt til helsepersonellet i kraft av å være helsepersonell.  

Når det gjelder gavens ”egnethet” til å påvirke, følger det av bestemmelsen at dette 
skal vurderes i forhold til helsepersonellets ”tjenestlige handlinger”. Gaven må 
altså kunne ha betydning for hvordan helsepersonellet etter mottakelsen innretter, 
organiserer eller utfører sin virksomhet som helsepersonell, typisk dersom 
helsepersonell som følge av ytelsen påvirkes til tjenestlige handlinger de ellers 
ikke ville gjort, for eksempel til usaklig forskjellsbehandling av pasienter eller 
behandling som ikke er helsefaglig og/eller samfunnsøkonomisk begrunnet. Gaver 
mv. som helsepersonellet mottar som privatperson og som eventuelt påvirker 
vedkommende som privatperson, vil ikke kunne rammes av bestemmelsen. Som 
eksempel kan her vises til gaver som skal påvirke helsepersonellet til valg av 
feriereise, kjøp av bil osv.  

Om gaven skal sies å være egnet til å kunne påvirke de tjenestelige handlinger, vil 
kunne avhenge av mottakeren og dennes stilling. Slik sett vil det være krav om en 
viss sammenheng mellom den gave, tjeneste, ytelse mv. som gis og hva slags 
gruppe helsepersonell mottakeren tilhører, hva slags stilling vedkommende har og 
hvilke fullmakter stillingen innebærer. Dersom mottakeren faktisk er i en slik 
situasjon at hans tjenestlige handlinger neppe vil kunne påvirkes av gaven, vil 
mottak av gaven vanskeligere kunne tenkes å være i strid med helsepersonelloven 
§ 9. Slik sett vil en gave fra et legemiddelfirma til en lege ved en sykehusavdeling, 
lettere kunne sies å være egnet til å påvirke legens tjenestlige handlinger, enn 
dersom tilsvarende gave ble gitt til en hjelpepleier ansatt ved samme 
sykehusavdeling. I kraft av sin forskrivningsrett kan legen bestemme hva slags 
legemidler pasienten skal tilbys, mens hjelpleierens mulighet for å påvirke valg av 
legemidler vil være langt mindre eller mer indirekte. 

Departementet vil imidlertid påpeke at selv om det helsepersonell som mottar en 
gave vanskelig kunne handlet på noen annen måte, er det ikke dermed utelukket at 
mottak av slike gaver kan være i strid med helsepersonelloven § 9. Som eksempel 
kan det vises til tilfeller hvor det bare finnes ett anvendelig legemiddel for 
behandling av en spesifikk diagnose, og helsepersonellet mottar gaver fra 
produsenten av dette legemiddelet. En lege som mottar gaver fra et 
legemiddelfirma vil generelt kunne bli påvirket til et mer positivt syn på dette 
firmaet og dets produkter enn hva som ville ha vært tilfellet dersom gaven ikke ble 
gitt. Slik sett kan det ikke utelukkes at gaven vil være egnet til å påvirke legens 
tjenestlige handlinger.  

Som nevnt er det kun gaver mv. som er egnet til å påvirke helsepersonellets 
handlinger på en ”utilbørlig måte” som vil være i strid med helsepersonelloven § 
9 første ledd. Påvirkning kan være en følge av adekvat kunnskapsoverføring, og 
behøver i seg selv ikke være negativt og/eller til fare for helsepersonells 
troverdighet.  

Det nærmere innhold i begrepet ”utilbørlig” vil kunne variere over tid og i forhold 
til den konkrete situasjon som skal bedømmes. Med ”utilbørlig måte” menes i 
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denne sammenheng en påvirkning som er egnet til å påvirke helsepersonell på en 
slik måte at andre hensyn enn de helsefaglige og samfunnsøkonomiske ligger til 
grunn for hvordan de utfører sin virksomhet som helsepersonell, herunder hva 
slags behandling de anbefaler overfor pasienten. Slike andre hensyn vil for 
eksempel kunne være hensynet til kommersielle interesser eller egen vinning. 

I forarbeidene er det understreket at en for streng fortolkning av § 9 kan ha negativ 
virkning for helsepersonells tilbud om etterutdanning og faglig oppdatering, samt 
for medisinsk og helsefaglig forskning. Deler av den interaksjonen som er mellom 
helsepersonell og legemiddelindustri vil falle utenfor området for 
utilbørlighetsvilkåret, da det dreier seg om faglig forsvarlig og produkt- og 
produsentuavhengig informasjon som har rent opplæringsformål, som eksempelvis 
større internasjonale vitenskapelige kongresser eller forskningssamlinger. Slike 
vitenskapelige arrangement vil ofte være sponset av legemiddelindustrien, men 
kan normalt ikke tenkes å kunne rammes av utilbørlighetskriteriet. På den annen 
side kan det tenkes at sponsingen mer eller mindre åpenlyst har til hensikt å 
påvirke helsepersonell til å bruke et bestemt produkt i sin behandling og at bruk av 
slikt produkt er et vilkår for ytelsen. Dette vil klart rammes av utilbørlighetskravet.  

Videre er det i forarbeidene vist til at betaling av reise- og oppholdsutgifter av en 
hovedsponsor til arrangement som hovedsakelig har markedsføringsformål, vil 
kunne innebære en utilbørlig påvirkning. Dette vil imidlertid stille seg annerledes 
dersom det er snakk om internasjonale kongresser, forskningssamlinger og kurs 
som helsepersonell har faglig utbytte av, selv om kun en eller noen få 
legemiddelprodusenter står som sponsorer.  

Tilfeller hvor det er noe faglig innhold, men hvor det sosiale fremstår som det 
sentrale, og hvor reise, opphold, bevertning og underholdning blir dekket av en 
legemiddelprodusent eller utstyrsleverandør, vil kunne være egnet til å påvirke 
helsepersonellets tjenestlige handlinger på en utilbørlig måte.  

Ved vurderingen av om betaling av helsepersonells reise- og oppholdsutgifter i 
tilknytning til faglige kurs, seminarer eller kongresser kan rammes av 
utilbørlighetskriteriet i henhold til helsepersonelloven § 9, vil det altså måtte 
foretas en konkret helhetsvurdering. Den betaling helsepersonellet mottar vil måtte 
vurderes mot formålet med reisen, det faglige innhold og nytten for 
helsepersonellet. Det vil lettere kunne ansees som utilbørlig påvirkning hvis det 
faglige utbyttet er lavt og en enkelt sponsor står for opplegget. Finansiering av 
helsepersonells reiser vil være mindre betenkelig dersom det foreligger flere 
uavhengige sponsorer, eller dersom midlene kanaliseres via helsepersonells 
arbeidsgiver eller gjennom et offentlig organ eller fond.  

Tilbud om deltagelse på et faglig kurs vil kunne være høyst relevant og nødvendig 
i forhold til enkelte grupper av helsepersonell eller enkeltpersoner, for eksempel 
leger ved en spesialavdeling for en spesifikk diagnosegruppe, mens samme 
seminar vil kunne være mindre relevant for andre grupper av helsepersonell eller 
enkeltpersoner. For førstnevnte gruppe vil det faglige utbyttet av kurset kunne 
være så relevant for deres stilling, at et eventuelt gaveelement i form av dekning 
av kursavgift og reise- og oppholdsutgifter vil fremstå som mindre viktig. Motsatt 
vil et slikt gaveelement kunne bli høyst fremtredende for helsepersonell som ikke 
kan nyttiggjøre seg av det faglige innholdet på seminaret. For disse deltagerne kan 
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gaveelementet tilsi at deltagelse kan være egnet til å påvirke deres tjenestlige 
handlinger på en utilbørlig måte.  

Mottak av gaver mv. kan være i strid med § 9 selv om det helsepersonell som 
mottar gaven ikke kunne utført sine tjenestlige handlinger på en annen måte. Som 
eksempel kan vises til tilfeller hvor det bare finnes ett anvendelig legemiddel for 
behandling av en spesifikk diagnose/pasientgruppe, eller der hvor ett legemiddel 
er såvidt mye mer effektivt enn andre tilgjengelige legemidler at 
forsvarlighetsplikten reelt sett ikke gir legen adgang til å velge noe annet enn dette 
legemidlet. Også i disse tilfellene vil en gave fra det legemiddelfirma som 
produserer aktuelle legemiddel kunne være egnet til å påvirke legens tjenestlige 
handlinger på en utilbørlig måte, selv om det nok skal mer til for å kalle slik 
påvirkning utilbørlig sammenlignet med situasjoner hvor helsepersonellet har flere 
reelle valgmuligheter eller større ”rom for påvirkning”. En lege som mottar gaver 
fra et legemiddelfirma vil generelt kunne bli påvirket til et mer positivt syn på 
dette firmaet og dets produkter enn hva som ville ha vært tilfellet dersom gaven 
ikke ble gitt.  

Ved vurderingen av om en gave mv. skal sies å være egnet til å påvirke 
helsepersonellets handlinger på en utilbørlig måte, vil det for ansatt helsepersonell 
også være av betydning hvorvidt arbeidsgiver er informert om forholdet, og har 
samtykket. Generelt vil det være av betydning med åpenhet i slike forhold, for 
eksempel slik at det i relevante sammenhenger opplyses om man har interaksjon 
med aktører med økonomisk interesse på området, f eks ved innlegg og artikler. 

Dersom en mottatt gave, tjeneste eller ytelse har en økonomisk verdi, vil denne 
verdien utgjøre det naturlige utgangspunkt for vurderingen av om gaven kan sies å 
være egnet til å påvirke på en ”utilbørlig måte”. Mottak av mindre verdifulle gaver 
mv. vil ofte ikke kunne sies å være egnet til utilbørlig påvirkning, for eksempel 
reklamemateriell i form av kulepenner, notatblokker, kontorrekvisita eller annet 
forbruksmateriell av mindre økonomisk verdi. Det vil imidlertid være en glidende 
overgang mellom reklameartikler av liten økonomisk verdi og over til diagnostiske 
hjelpemidler eller faglitteratur som kan ha betydelig økonomisk verdi for 
mottakeren. På et eller annet tidspunkt vil gaven representere en så vidt stor 
økonomisk verdi at mottak av slike gaver må sies å være egnet til å påvirke 
helsepersonellets tjenestlige handlinger på en utilbørlig måte.  

Det er vanskelig å fastesette en absolutt grense for hvor verdifull en gave, tjeneste 
eller ytelse må være før den kan sies å være egnet til å påvirke på en ”utilbørlig 
måte”. En gave som må regnes som et naturlig uttrykk for anerkjennelse av utført 
arbeid, vil sjelden kunne anses utilbørlig, for eksempel dersom et helsepersonell 
mottar en blomsterbukett eller en flaske vin i etterkant av et foredrag for 
legemiddelindustri eller utstyrsleverandører.  

Ved utilbørlighetsvurderingen vil det til en viss grad også kunne være relevant å 
legge vekt på hvorvidt det i ansettelses- eller oppdragsavtale er fastsatt hvilke 
gaver, tjenester eller ytelser den ansatte kan motta. Mottak av gaver utover dette 
vil lettere kunne bli vurdert som egnet til å påvirke helsepersonellets handlinger på 
en utilbørlig måte. 

Ved vurderingen kan det også være relevant å legge vekt på hvilken part som har 
tatt initiativ til å gi/motta gaven, tjenesten eller ytelsen. Dersom helsepersonellet 
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selv har kontaktet en leverandør og bedt om gaver eller tjenester, eller antydet at 
dette vil kunne være ønskelig, kan det lettere tenkes at gaven må sies å kunne være 
egnet til å påvirke på en ”utilbørlig måte”, enn der hvor helsepersonellet er en 
blant mange som uoppfordret gis en gave fra leverandøren.  

Også gaver, tjenester eller ytelser som gis i markedsføringsøyemed, vil kunne 
representere en så vidt stor økonomisk verdi at de vil være egnet til å påvirke 
helsepersonellets tjenestlige handlinger på en utilbørlig måte. At ytelsen også skal 
ivareta et legitimt markedsføringsformål, medfører ikke at man kan se bort fra det 
gaveelement de også innebærer. Slike gaver kan være til dels svært verdifulle, for 
eksempel hobby- og fritidsartikler, fritidstøy eller verktøy som bærer firmaet eller 
leverandørens logo.  

En gave eller tjeneste kan i henhold til helsepersonelloven § 9 være egnet til å 
påvirke helsepersonellets tjenestlige handlinger på en utilbørlig måte, selv om 
gaven eller tjenesten først skal gis på et senere tidspunkt. Et løfte eller en avtale 
om en ”pensjonistgave” fra en leverandør eller løfte om en konsulentstilling for et 
legemiddelfirma en gang i fremtiden, vil i henhold til § 9 kunne være en gave eller 
tjeneste som kan være egnet til å påvirke helsepersonellets handlinger på en 
utilbørlig måte. Også her vil det måtte foretas en konkret helhetsvurdering. At en 
lege begynner i en stilling hos et legemiddelfirma som legen i løpet av sin karriere 
har hatt mye kontakt med er i seg selv ingen indikasjon på at det har funnet sted en 
utilbørlig påvirkning.  

Også mottak av faglige gaver, for eksempel i form av faglitteratur eller faglige 
hjelpemidler som står i forbindelse med vedkommende helsepersonells 
virksomhet, vil kunne være egnet til å påvirke helsepersonellets handlinger på en 
utilbørlig måte. I likhet med hva som gjelder for gaver generelt vil det her måtte 
foretas en konkret helhetsvurdering hvor gavens økonomiske verdi vil være 
sentralt. Departementet viser i den forbindelse til avtalen mellom 
Legemiddelindustriforeningen og Legeforeningen hvor det er fastsatt at faglige 
gaver ikke skal ha en verdi som overstiger kr. 1000. Departementet antar at dette 
kan være et utgangspunkt, men utelukker ikke at også mindre verdifulle gaver etter 
en konkret vurdering vil kunne rammes av helsepersonelloven § 9. 

5.4.2.3 ”på egne eller andres vegne” 

Forbudet rammer ikke bare gaver, tjenester og andre ytelser rettet mot 
helsepersonellet selv, men også mot andre personer. Dette vil mest praktisk kunne 
være ytelser som også, eller utelukkende, tilgodeser helsepersonellets familie eller 
andre nærstående.  

Eksempel på dette vil kunne være dersom det i tilknytning til faglige kongresser 
eller konferanser dekkes reise- og oppholdsutgifter for helsepersonellets ledsager 
eller familie.  

Et annet eksempel vil være dersom det i tilknytning til kongresser eller 
konferanser legges til rette for eller dekkes utgifter slik at helsepersonellets 
ledsager/familie kan ha ferie i for- eller etterkant av kongressen/konferansen. 
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5.4.3 Gaver mv. fra pasienter 
Helsepersonells adgang til å motta gaver fra pasienter er regulert i 
helsepersonelloven § 9 andre ledd. Det fremgår her at helsepersonell fra en pasient 
bare kan motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse, såfremt denne er av 
ubetydelig verdi. I pkt. 3.2 er det redegjort nærmere for bestemmelsen. Dersom 
gaver fra pasienter til helsepersonell er egnet til å påvirke helsepersonellets 
tjenestlige handlinger på en utilbørlig måte, vil dette også kunne rammes av 
forbudet i § 9 første ledd. 

I forarbeidene er det påpekt at det i disse situasjonene kan oppstå vanskelige 
avveininger. På den ene siden vil hensynet til myndige personers handlefrihet tilsi 
at pasienter bør stå fritt til å disponere over sine eiendeler. Slik sett bør 
helsepersonell kunne motta belønning eller påskjønnelse for omsorgsfull innsats 
overfor pasienter. På den annen side vil krav til helsepersonells profesjonalitet tilsi 
at det opereres med et skille mellom profesjonelle og private relasjoner eller 
disposisjoner.  

Under henvisning til dette er det som nevnt fastsatt at helsepersonell fra en pasient 
bare kan motta gave mv., såfremt denne er av ubetydelig verdi. I forarbeidene er 
det understreket at det må vurderes konkret hvor grensen skal gå, samtidig som det 
antydes en grense på tusen 1998 kroner, jf. Ot.prp. nr. 13 (1998-99) side 221. I 
tråd med uttalelser i forarbeidene vil imidlertid departementet presisere at dette 
ikke er ment som noen absolutt verdigrense. I konkrete situasjoner vil det kunne 
godtas gaver av høyere verdi, samtidig som også gaver av lavere verdi vil kunne 
være i strid med forbudet. 

Forbudet rammer ikke bare rene pengegaver. Også andre gaver vil kunne være i 
strid med forbudet, for eksempel dersom pasienten er en kjent kunstner som maler 
et bilde som han ønsker å gi til et helsepersonell. Dersom kunstneren ikke allerede 
var kjent på gavetidspunktet, vil dette kunne bli vurdert annerledes.  

En annen situasjon som kan tenkes å være i strid med forbudet kan være der hvor 
pasienten lar helsepersonellet låne eller leie bolig eller feriested. Et gratis lån av 
bolig eller feriested vil nesten alltid representere en slik verdi at det vil være i strid 
med forbudet. Også situasjoner hvor det betales leie vil kunne være i strid med 
forbudet, men her vil det måtte vurderes om leieavtalen innebærer et gaveelement 
som må sies å representere en betydelig gave.  

Også salg av gjenstander fra pasient til helsepersonell vil kunne være i strid med 
forbudet. Dette vil typisk være tilfelle hvor salgsprisen indikerer at salget også 
inneholder et ikke ubetydelig gaveelement.  

Bestemmelsen gjelder etter sin ordlyd bare for gaver fra ”pasient” til 
helsepersonell. Dersom det er pasientens familie, pårørende eller andre som ønsker 
å gi en gave til helsepersonellet, vil forholdet måtte vurderes etter bestemmelsen i 
§ 9 første ledd.  

Tilsynsmyndighetenes vurderingstema i disse sakene vil ofte også bli en vurdering 
i forhold til forsvarlighetsplikten etter helsepersonelloven § 4. Dersom 
helsepersonell mottar gaver fra pasienter kan dette indikere at det profesjonelle 
skillet mellom behandler/privatperson ikke er opprettholdt.  
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Departementet ser ikke behov for ytterligere utdyping av denne bestemmelsen, 
men av pedagogiske hensyn og for fullstendighetens skyld er det i forskriften 
inntatt en bestemmelse om dette i § 4. Forskriftsbestemmelsen er gitt tilnærmet 
samme ordlyd som helsepersonelloven § 9 andre ledd, og skal forstås på samme 
måte. En klarhet og åpenhet om disse forhold vil dessuten kunne motvirke at 
helsepersonell utnytter pasienters avhengighetsforhold. Det vil også gjøre det 
lettere for helsepersonell å si nei til gavetilbud ved å henvise til forbudet. 

5.4.4 Sanksjonsbestemmelser 
Som nevnt i pkt. 3.2 vil overtredelse av helsepersonelloven § 9 kunne rammes av 
lovens sanksjonsbestemmelser. Statens helsetilsyn og Helsetilsynet i fylket skal 
føre tilsyn med landets helsetjeneste og helsepersonell, jf. lovens §§ 1 og 2. 
Tilsynsmyndighet fører tilsyn med at helsetjenesten drives i samsvar med krav 
fastsatt i lov og forskrifter.  

Med hjemmel i § 56 kan Statens helsetilsyn gi advarsel til helsepersonell ”som 
forsettlig eller uaktsomt overtrer plikter etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, 
hvis pliktbruddet er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten eller til å påføre 
pasienter en betydelig belastning.” 

Helsepersonell som overtrer helsepersonelloven § 9, eller forskrift gitt med 
hjemmel i bestemmelsens tredje ledd, vil altså kunne gis en advarsel så fremt 
vilkårene i § 56 er oppfylt. I Ot.prp. nr. 13 er det på side 173 bl.a. uttalt:  

”Begrepet pliktbrudd må sees i sammenheng med forsvarlighetsbegrepet og lovens 
pliktbestemmelser. Ethvert avvik mellom norm og atferd vil ikke innebære uforsvarlighet. 
Avviket må være av en viss størrelse før det kan bli tale om uforsvarlighet.” 

I alvorlige tilfeller kan helsepersonells autorisasjon bli tilbakekalt, jf. lovens § 57 
første og andre ledd. I tråd med uttalelser i lovens forarbeider, samt under 
henvisning til tilsynsmyndighetenes praksis, vil tilbakekall av autorisasjon kun 
være aktuelt i de svært alvorlige tilfellene. Helsepersonell som grovt overtrer 
helsepersonelloven § 9, eller forskrift gitt med hjemmel i bestemmelsens tredje 
ledd, vil imidlertid i prinsippet kunne risikere få tilbakekalt sin autorisasjon som 
helsepersonell. I tråd med ordlyden i § 57 forutsetter i så fall dette at 
helsepersonellet finnes ”uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig” som følge av 
overtredelse av lovens § 9 eller forskriften. Departementet antar at dette bare rent 
unntaksvis vil kunne være aktuelt. 

I tillegg til ovennevnte sanksjonsbestemmelser, følger det av straffebestemmelsen 
i § 67 at helsepersonell ”som forsettlig eller grovt uaktsomt overtrer eller medvirker til 
overtredelse av bestemmelser i loven eller i medhold av den, straffes med bøter eller fengsel i 
inntil tre måneder.” 

Helsepersonellovens straffebestemmelse suppleres av straffelovens spesielle 
korrupsjonsbestemmelser, jf. pkt. 3.12 hvor det er redegjort nærmere for dette. 

I tillegg til ovennevnte regelverk, vil overtredelse av bransjefastsatt regelverk også 
kunne utløse sanksjoner fra bransjen mot helsepersonellet. Departementet antar at 
helsepersonellorganisasjoner vil kunne vurdere advarsel eller eksklusjon av 
medlemmer som overtrer organisasjonens etiske retningslinjer eller retningslinjer 
fastsatt i samarbeidsavtale mellom organisasjonen og industri/leverandører. 
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Slik departementet vurderer det er det ikke behov for ytterligere 
sanksjonsbestemmelser eller sanksjonsmuligheter utover det som fremgår av 
ovenstående. I forskriften har imidlertid departementet av pedagogiske grunner 
valgt å innta en henvisning til helsepersonellovens sanksjonsbestemmelser. 

6 Administrative og økonomiske konsekvenser av forslaget 
Forskriften innebærer kun en presisering og tydeliggjøring av helsepersonelloven 
§ 9 første og andre ledd, og ved forskriften pålegges det ikke nye plikter eller 
innføres nye rettigheter.  

Slik departementet vurderer det, vil det verken ha administrative eller økonomiske 
konsekvenser å vedta en forskrift om helsepersonells adgang til å motta gave, 
provisjon, tjeneste eller annen ytelse i tjenesten.  

7 Merknader til de enkelte bestemmelsene i forslag til forskrift 
om helsepersonells adgang til å motta gave, provisjon, tjeneste 
eller andre ytelser i tjenesten  

Til § 1: Formål 
En forskrift med hjemmel i helsepersonelloven § 9 tredje ledd skal tydeliggjøre og 
konkretisere bestemmelsens 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 

Forskriften gir uttrykk for hva myndighetene anser for å være akseptabel praksis 
for mottak av gaver mv., og vil ha en signaleffekt overfor helsepersonell, 
helsepersonellorganisasjoner, legemiddelindustri, legemiddelindustriforeninger, 
produsenter og leverandører av medisinsk utstyr og forbruksmateriell mv., 
pasienter og allmennheten.  

Ved at forskriften tydeliggjør helsepersonells adgang til å motta gaver mv., vil 
forskriften være et egnet redskap for tilsynsmyndighetenes virksomhet og et 
pedagogisk redskap for helsepersonell og andre ved at de ett sted skal kunne finne 
relevant regelverk og gjeldende grenser. 

I likhet med helsepersonelloven § 9 vil forskriften bare gjelde for helsepersonell 
etter loven, jf. helsepersonelloven § 3. Forskriften vil bare gjelde for 
helsepersonells adgang til å motta gaver mv, og regulerer ikke avgiversidens 
adgang til å gi gaver eller andre ytelser til helsepersonell. Det kan derfor oppstå 
situasjoner hvor forskriften er til hinder for at helsepersonell kan motta en gave, 
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samtidig som det ikke finnes noe motsvarende forbud for industri, leverandører 
eller andre mot å gi slik gave til helsepersonell. En forskrift som kun retter seg 
mot helsepersonell vil imidlertid indirekte også kunne få betydning for 
avgiversiden, idet departementet antar at en avgiver neppe vil ønske å gi gaver 
som han vet eller får vite at mottageren ikke lovlig kan ta i mot.  

 

Til § 2: Helsepersonells adgang til å motta gave mv.  
Bestemmelsen er en gjengivelse av helsepersonelloven § 9 første ledd og er inntatt 
i forskriften av pedagogiske grunner. 

Når det gjelder helsepersonelloven § 9 første ledd vises det til høringsnotatets pkt. 
3.1 hvor det er redegjort nærmere for bestemmelsen, samt inntatt uttalelser fra 
bestemmelsens forarbeider i Ot.prp. nr. 13. Videre vises det til pkt. 5.4 hvor 
bestemmelsen også er omtalt. 

Forskriftens § 2 er nærmere utdypet i forskriftens § 3 og det vises til merknadene 
til sistnevnte bestemmelse. 

 

Til § 3: Gave mv. 

Til bestemmelsens første ledd – nærmere om begrepet ”gave, provisjon, tjeneste 
eller annen ytelse” 
I bestemmelsens første ledd er det listet opp en rekke eksempler på hva som kan 
omfattes av begrepet ”gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse” som nevnt i 
forskriftens § 2. Det fremgår at opplistingen ikke er uttømmende og det vil kunne 
være glidende overganger mellom de ulike alternativene. Bestemmelsens ulike 
alternativer er imidlertid likestilt, og slik sett vil det ikke være nødvendig å 
kategorisere det mottatte innenfor ett bestemt alternativ.  

Oppregningen i første ledd må sees i sammenheng med bestemmelsens andre ledd. 
For at en gave mv. skal være i strid med forskriften/helsepersonelloven § 9 første 
ledd, må den for det første være omfattet av første ledd. Dernest må gaven mv. 
være egnet til å påvirke helsepersonellets tjenstlige handlinger på en utilbørlig 
måte. Det er således ikke nok å konstatere at gaven i seg selv er omfattet av første 
ledd og den eksempellisten som der er inntatt, men det må foretas en konkret 
helhetsvurdering av den aktuelle gave, tjeneste, ytelse mv., og dennes egnethet til 
å påvirke helsepersonellets tjenestlige handlinger på en utilbørlig måte.  

Når det gjelder alternativene som nevnt i bokstav a) til c) vil det ofte være lett å 
vurdere om disse er i strid med bestemmelsen. Normalt vil det la seg gjøre å 
tallfeste den økonomiske verdi av slike gaver, og dette vil være utgangspunkt for 
den etterfølgende utilbørlighetsvurderingen. Er det gaver over en viss verdi har det 
formodningen for seg at gaven kan være egnet til å påvirke helsepersonellets 
handlinger på en utilbørlig måte.  

Departementet viser i den forbindelse til at det i forarbeidene til 
helsepersonelloven § 9 andre ledd om gaver fra pasient til helsepersonell, er 
antydet at en grense bør gå ved ca 1000 1998-kroner. Departementet antar at det 
ved vurderingen av hvor grensen skal gå for gaver fra industri, leverandører og 
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andre, vil kunne være relevant å se hen til den beløpsgrensen som er angitt for 
gaver fra pasienter. Departementet vil imidlertid understreke at dette vil måtte 
vurderes konkret, og at en ren pengegave som gis fra legemiddelindustri til 
helsepersonell lettere vil sies å være utilbørlig enn dersom tilsvarende pengegave 
ble gitt fra en pasient som er tilfreds med helsehjelpen. 

Gaver eller ytelser som nevnt i bokstav a) – c) vil normalt ha en selvstendig 
økonomisk verdi, typisk dersom det gis penger eller gjenstander som det ellers 
ville koste penger å erverve. Som utgangspunkt er det gavens totale verdi som vil 
være avgjørende. Dersom det over tid gis flere gaver med samme formål eller i 
samme anledning må disse normalt vurderes under ett. 

Selv om gave mv. gis i markedsføringsøyemed, vil den kunne representere en 
økonomisk verdi for mottakeren. At gavene også skal ivareta et legitimt 
markedsføringsformål, medfører ikke at man kan se bort fra det gaveelement de 
også innebærer. Eksempler på dette kan tenkes å være hobby- og fritidsartikler, 
fritidstøy eller verktøy som bærer firmaet eller leverandørens logo.  

Dekning av utgifter til kurs, konferanser, seminarer eller faglige arrangementer 
som ledd i etter- og videreutdanning, herunder dekning av reise- kost- og 
oppholdsutgifter i den forbindelse, kan innebære en gave mv., jf. forsåvidt bokstav 
d) – f). Eksempel på dette vil kunne være dersom det i tilslutning til kurs og 
konferanser eller faglige arrangementer som ledd i etter- og videreutdanning, er 
lagt til rette for sosiale eller kulturelle arrangementer for helsepersonellet, og hvor 
disse er inkludert i kurs-/konferanseavgiften eller hvor arrangøren dekker slike 
utgifter særskilt for deltagerne. Det gaveelement som kurset/konferansen dermed 
vil innebære gjør at dekning av slike kurs-/seminarutgifter kan være å anse for en 
gave i henhold til bestemmelsen, jf. nærmere om dette i tilknytning til de spesielle 
merknadene til bestemmelsens andre ledd.  

Det vil også kunne innebære en ”gave” i bestemmelsens forstand dersom det i 
tilknytning til kongresser eller konferanser legges til rette for eller dekkes utgifter 
slik at helsepersonellet kan ha ferie i for- eller etterkant av 
kongressen/konferansen. 

Av bokstav g) og h) fremgår at godtgjørelse for deltagelse i forskningsprosjekter 
eller utprøving av legemidler, medisinsk teknisk utstyr mv., vil kunne være å anse 
for ”gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse” i henhold til bestemmelsen. I 
likhet med godtgjørelse for selve oppdraget, vil dekning av utgifter som har påløpt 
i forbindelse med oppdraget, også kunne være å anse for gave mv. i henhold til 
bestemmelsen. Eksempel på dette kan være utgifter til innkjøp eller bruk av utstyr, 
innkjøp av litteratur, innkjøp eller bruk av medisinsk teknisk utstyr eller annet 
forbruksmateriale, utgifter til assistenthjelp, utgifter til planlegging og 
gjennomføring av oppdraget og utgifter forbundet med presentasjon.  

Bokstav i) gjelder godtgjørelse for oppdrag utført for andre enn hovedarbeidsgiver. 
Dette kan for eksempel være oppdrag som helsepersonellet utfører for 
legemiddelindustri og/eller utstyrsprodusenter eller –leverandører.  

Bokstav j) og k) vil omfatte situasjoner hvor helsepersonellet mottar godtgjørelse 
for henvisning av pasienter eller for bruk av bestemte legemidler eller medisinsk 
teknisk utstyr. Dette kan for eksempel være tilfelle dersom et legemiddelfirma gir 
en nærmere fastsatt godtgjørelse for henvisning av pasienter til deltagelse i et 
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forskningsprosjekt for utprøving av et legemiddel eller godtgjørelse for å henvise 
pasienter til en bestemt spesialistklinikk. Også slike ytelser vil kunne være å anse 
for gave mv. i henhold til bestemmelsen.  

Vareprøver eller reklameartikler av ulik art, vil også kunne være å anse for gave 
mv. i henhold til bestemmelsen, jf. bokstav l).  

Faglige gaver, for eksempel i form av faglitteratur eller faglige hjelpemidler som 
står i forbindelse med vedkommende helsepersonells virksomhet, vil kunne være å 
anse for gave mv. i henhold til bestemmelsen, jf. bokstav m).  

I tillegg til at bestemmelsen omfatter gaver og tjenester med økonomisk verdi, vil 
imidlertid også ytelser som ikke har et økonomisk aspekt, eller hvor dette er 
vanskelig å verdsette eller først vil komme til uttrykk en gang i fremtiden, kunne 
være omfattet. Eksempel på sistnevnte vil være karrierefremmende ytelser av ulik 
art, for eksempel adgang til å delta som medforfatter i tidskrifter, 
forskningsrapporter mv., jf. bokstav n). 

Dekning av helsepersonellets private utgifter av en eller annen art eller dekning av 
utgifter knyttet til helsepersonellets virksomhet som helsepersonell, vil kunne 
være å anse for gave mv. i henhold til bestemmelsen, jf. bokstav o). Eksempler på 
sistnevnte kan være utgifter til kontordrift og -rekvisita eller utgifter til medisiner, 
medisinsk teknisk utstyr, diagnostiske hjelpemidler, medisinsk forbruksmateriell 
mv.  

Til bestemmelsens andre ledd - nærmere om begrepet ”egnet til å påvirke 
helsepersonellets tjenestlige handlinger på en utilbørlig måte” 
I forskriften § 3 første ledd er det gitt eksempler på hva som vil være gave, 
provisjon, tjeneste eller annen ytelse i henhold til forskriftens § 2 (smnl. 
helsepersonelloven § 9). For at mottak av slike ytelser skal være forbudt i henhold 
til forskriftens § 2, må ytelsen være egnet til å påvirke helsepersonellets tjenstlige 
handlinger på en utilbørlig måte.  

Ved vurderingen av om en ytelse er egnet til å påvirke helsepersonellets tjenstlige 
handlinger på en utilbørlig måte, vil det måtte foretas en helhetsvurdering. I 
praksis vil det være snakk om en samlet eller sammenhengende vurdering hvor 
flere del-elementer inngår. Først må det vurderes om en ytelse kan være egnet til å 
påvirke. Dernest må det vurderes om det er de tjenestlige handlinger som kan bli 
påvirket, og endelig om slike handlinger kan bli påvirket på en utilbørlig måte ved 
mottak av ytelsen. 

Utrykket ”egnet til” inneholder en objektiv standard. Om en gave mv. er egnet til 
å påvirke helsepersonellet vil dermed bero på en objektiv vurdering av hvordan 
andre, både innenfor og utenfor virksomheten, herunder publikum, kan oppfatte 
ytelsen. Det er uvesentlig om helsepersonellet faktisk lar seg påvirke eller ikke. 
Videre vil det være uvesentlig om helsepersonellet vurderer det slik at gaven mv. 
ikke er egnet til å påvirke ham. 

Momenter i vurderingen av om en gave mv. kan sies å være ”egnet til” å påvirke 
helsepersonellet, vil bl.a. være hvem som gir eller tilbyr gaven, hvilken stilling 
helsepersonellet har, verdien av gaven (både generelt og i forhold til aktuelle 
mottaker), om gaven har sammenheng med en konkret sak eller tilknytning 
mellom avgiver og mottaker, på hvilket tidspunkt gaven gis, samt den 
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bakenforliggende hensikt eller begrunnelse for å gi gaven. Dersom gaven nettopp 
er gitt for å påvirke mottakeren i en eller annen retning, vil dette være et moment 
som kan tale for at gaven rent faktisk også er egnet til å påvirke.  

Om gaven rent faktisk mottas i eller utenfor tjenesten vil i prinsippet være uten 
betydning for vurderingen av om den er ”egnet til” å påvirke. Avgjørende vil være 
om gaven blir gitt til helsepersonellet i kraft av å være helsepersonell.  

Når det gjelder gavens ”egnethet” til å påvirke, skal dette vurderes i forhold til 
helsepersonellets ”tjenestlige handlinger”. Gaven må kunne ha betydning for 
hvordan helsepersonellet etter mottakelsen innretter, organiserer eller utfører sin 
virksomhet som helsepersonell, typisk dersom helsepersonell som følge av ytelsen 
påvirkes til tjenstlige handlinger de ellers ikke ville gjort, for eksempel til usaklig 
forskjellsbehandling av pasienter eller behandling som ikke er helsefaglig og/eller 
samfunnsøkonomisk begrunnet. Gaver mv. som helsepersonellet mottar som 
privatperson og som eventuelt påvirker vedkommende som privatperson, vil ikke 
kunne rammes av bestemmelsen.  

Om gaven skal sies å være egnet til å kunne påvirke de tjenestelige handlinger, vil 
kunne avhenge av mottakeren og dennes stilling. Slik sett vil det være krav om en 
viss sammenheng mellom den gave, tjeneste, ytelse mv. som gis og hva slags 
gruppe helsepersonell mottakeren tilhører, hva slags stilling vedkommende har og 
hvilke fullmakter stillingen innebærer. Dersom mottakeren faktisk er i en slik 
situasjon at hans tjenestlige handlinger neppe vil kunne påvirkes av gaven, vil 
mottak av gaven vanskeligere kunne tenkes å være i strid med forskriften.  

Departementet vil imidlertid påpeke at selv om det helsepersonell som mottar en 
gave mv. vanskelig kunne handlet på noen annen måte, er det ikke dermed 
utelukket at mottak av slike gaver kan være i strid med forskriften. Mottak av 
gaver kan gjøre at helsepersonellet blir påvirket til et mer positivt syn på 
avgiveren og dennes produkter, enn hva som ville ha vært tilfellet dersom gaven 
ikke ble gitt. Slik sett kan det ikke utelukkes at gaven vil være egnet til å påvirke 
helsepersonellets tjenestlige handlinger.  

Som nevnt er det kun gaver mv. som er egnet til å påvirke helsepersonellets 
handlinger på en ”utilbørlig måte” som vil være i strid med forskriften. 
Påvirkning kan være en følge av adekvat kunnskapsoverføring, og behøver i seg 
selv ikke være negativt og/eller til fare for helsepersonells troverdighet.  

Det nærmere innhold i begrepet ”utilbørlig” vil kunne variere over tid og i forhold 
til den konkrete situasjon som skal bedømmes. Med ”utilbørlig måte” menes i 
denne sammenheng en påvirkning som er egnet til å påvirke helsepersonell på en 
slik måte at andre hensyn enn de helsefaglige og samfunnsøkonomiske ligger til 
grunn for hvordan de utfører sin virksomhet som helsepersonell, herunder hva 
slags behandling de anbefaler overfor pasienten. Slike andre hensyn vil for 
eksempel kunne være hensynet til kommersielle interesser eller egen vinning. 

Deler av den interaksjonen som er mellom helsepersonell og legemiddelindustri,  
utstyrsleverandører eller andre, vil falle utenfor området for utilbørlighetsvilkåret, 
da det dreier seg om faglig forsvarlig og produkt- og produsentuavhengig 
informasjon som har rent opplæringsformål, som eksempelvis større internasjonale 
vitenskapelige kongresser eller forskningssamlinger. Slike vitenskapelige 
arrangement vil ofte være sponset av legemiddelindustrien, men kan normalt ikke 
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tenkes å kunne rammes av utilbørlighetskriteriet. På den annen side kan det tenkes 
at sponsingen mer eller mindre åpenlyst har til hensikt å påvirke helsepersonell til 
å bruke et bestemt produkt i sin behandling og at bruk av slikt produkt er et vilkår 
for ytelsen. Dette vil klart rammes av utilbørlighetskravet.  

Betaling av reise- og oppholdsutgifter av en hovedsponsor til arrangement som 
hovedsakelig har markedsføringsformål, vil kunne innebære en utilbørlig 
påvirkning, jf. første ledd bokstav f). Dette vil imidlertid stille seg annerledes 
dersom det er snakk om internasjonale kongresser, forskningssamlinger og kurs 
som helsepersonell har faglig utbytte av, selv om kun en eller noen få 
legemiddelprodusenter står som sponsorer. Tilfeller hvor det er noe faglig innhold, 
men hvor det sosiale fremstår som det sentrale, og hvor reise, opphold, bevertning 
og underholdning blir dekket av en legemiddelprodusent eller utstyrsleverandør, 
vil kunne være egnet til å påvirke helsepersonellets tjenestlige handlinger på en 
utilbørlig måte.  

Ved vurderingen av om betaling av helsepersonells reise- og oppholdsutgifter i 
tilknytning til faglige kurs, seminarer eller kongresser skal sies å være egnet til å 
påvirke helsepersonellets handlinger på en utilbørlig måte, vil det altså måtte 
foretas en konkret helhetsvurdering. Den betaling eller utgiftsdekning 
helsepersonellet mottar vil måtte vurderes mot formålet med reisen, det faglige 
innhold og nytten for helsepersonellet. Det vil lettere kunne sies å være egnet til 
utilbørlig påvirkning dersom det faglige utbyttet er lavt og en enkelt sponsor står 
for opplegget. Finansiering av helsepersonells reiser vil være mindre betenkelig 
dersom det foreligger flere uavhengige sponsorer, eller dersom midlene 
kanaliseres via helsepersonells arbeidsgiver eller gjennom et offentlig organ eller 
fond.  

Tilbud om deltagelse på et faglig kurs vil kunne være høyst relevant og nødvendig 
i forhold til enkelte grupper av helsepersonell eller enkeltpersoner, for eksempel 
leger ved en spesialavdeling for en spesifikk diagnosegruppe, mens samme 
seminar vil kunne være mindre relevant for andre grupper av helsepersonell eller 
enkeltpersoner. For førstnevnte gruppe vil det faglige utbyttet av kurset kunne 
være så relevant for deres stilling, at et eventuelt gaveelement i form av dekning 
av kursavgift og reise- og oppholdsutgifter vil fremstå som mindre viktig. Motsatt 
vil et slikt gaveelement kunne bli høyst fremtredende for helsepersonell som ikke 
kan nyttiggjøre seg av det faglige innholdet på seminaret. For disse deltagerne kan 
gaveelementet tilsi at deltagelse kan være egnet til å påvirke deres tjenestlige 
handlinger på en utilbørlig måte.  

Dersom en mottatt gave, tjeneste eller ytelse har en økonomisk verdi, vil denne 
verdien utgjøre det naturlige utgangspunkt for vurderingen av om gaven kan sies å 
være egnet til å påvirke på en ”utilbørlig måte”. Mottak av mindre verdifulle gaver 
mv. vil ofte ikke kunne sies å være egnet til utilbørlig påvirkning, for eksempel 
reklamemateriell i form av kulepenner, notatblokker, kontorrekvisita eller annet 
forbruksmateriell av mindre økonomisk verdi. Det vil imidlertid være en glidende 
overgang mellom reklameartikler av liten økonomisk verdi og over til diagnostiske 
hjelpemidler eller faglitteratur som kan ha betydelig økonomisk verdi for 
mottakeren, jf. første ledd bokstav l) og m). På et eller annet tidspunkt vil gaven 
representere en så vidt stor økonomisk verdi at mottak av slike gaver må sies å 
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være egnet til å påvirke helsepersonellets tjenestlige handlinger på en utilbørlig 
måte.  

Det er vanskelig å fastesette en absolutt grense for hvor verdifull en gave, tjeneste 
eller ytelse må være før den kan sies å være egnet til å påvirke på en ”utilbørlig 
måte”. En gave som må regnes som et naturlig uttrykk for anerkjennelse av utført 
arbeid, vil sjelden kunne anses for egnet til å påvirke på en utilbørlig måte. 

Ved vurderingen av om en gave mv. skal sies å være egnet til å påvirke 
helsepersonellets handlinger på en utilbørlig måte, vil det for ansatt helsepersonell 
også være av betydning om arbeidsgiver er informert om forholdet, og har 
samtykket. Generelt vil det være av betydning med åpenhet i slike forhold, for 
eksempel slik at det i relevante sammenhenger opplyses om man har interaksjon 
med aktører med økonomisk interesse på området, f eks ved innlegg og artikler. 

Ved utilbørlighetsvurderingen vil det til en viss grad også kunne være relevant å 
legge vekt på hvorvidt det i ansettelses- eller oppdragsavtale er fastsatt hvilke 
gaver, tjenester eller ytelser den ansatte kan motta. Mottak av gaver utover dette 
vil lettere kunne bli vurdert som egnet til å påvirke helsepersonellets handlinger på 
en utilbørlig måte. 

Ved vurderingen kan det også være relevant å legge vekt på hvilken part som har 
tatt initiativ til å gi/motta gaven, tjenesten eller ytelsen. Dersom helsepersonellet 
selv har kontaktet en leverandør og bedt om gaver eller tjenester, eller antydet at 
dette vil kunne være ønskelig, kan det lettere tenkes at gaven må sies å kunne være 
egnet til å påvirke på en ”utilbørlig måte”, enn der hvor helsepersonellet er en 
blant mange som uoppfordret gis en gave fra leverandøren.  

Også gaver, tjenester eller ytelser som gis i markedsføringsøyemed, vil kunne 
representere en så vidt stor økonomisk verdi at de vil være egnet til å påvirke 
helsepersonellets tjenestlige handlinger på en utilbørlig måte. At ytelsen også skal 
ivareta et legitimt markedsføringsformål, medfører ikke at man kan se bort fra det 
gaveelement de også innebærer. 

En gave eller tjeneste kan i henhold til forskriften være egnet til å påvirke 
helsepersonellets tjenestlige handlinger på en utilbørlig måte, selv om gaven eller 
tjenesten først skal gis på et senere tidspunkt. Et løfte eller en avtale om en 
”pensjonistgave” fra en leverandør eller løfte om en konsulentstilling for et 
legemiddelfirma en gang i fremtiden, vil i henhold til forskriften kunne være en 
gave eller tjeneste som kan være egnet til å påvirke helsepersonellets handlinger 
på en utilbørlig måte.  

Også mottak av faglige gaver, for eksempel i form av faglitteratur eller faglige 
hjelpemidler som står i forbindelse med vedkommende helsepersonells 
virksomhet, vil kunne være egnet til å påvirke helsepersonellets handlinger på en 
utilbørlig måte. I likhet med hva som gjelder for gaver generelt vil det her måtte 
foretas en konkret helhetsvurdering hvor gavens økonomiske verdi vil være 
sentralt. Departementet viser i den forbindelse til avtalen mellom 
Legemiddelindustriforeningen og Legeforeningen hvor det er fastsatt at faglige 
gaver ikke skal ha en verdi som overstiger kr. 1000. Departementet antar at dette 
kan være et utgangspunkt, men utelukker ikke at også mindre verdifulle gaver etter 
en konkret vurdering vil kunne rammes av forskriften. 
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Til § 4: Helsepersonells adgang til å motta gave mv. fra pasient 
Departementet viser til at det i pkt. 5.4.3 er redegjort nærmere for helsepersonells 
adgang til å motta gave fra pasient. Dette gjentas derfor ikke her. Ved fastsettelse 
av forskriften vil deler av dette bli inntatt som merknader til bestemmelsen. 

 

Til § 5: Sanksjoner 
Departementet viser til at det i pkt. 5.4.4 er redegjort nærmere for aktuelle 
sanksjonsbestemmelser. Dette gjentas derfor ikke her. Ved fastsettelse av 
forskriften vil deler av dette bli inntatt som merknader til bestemmelsen.   
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Forslag til forskrift om helsepersonells adgang til å motta gave, 
provisjon, tjeneste eller andre ytelser i tjenesten  

Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet (dag måned år) med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 64 
om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) § 9 tredje ledd. 

§ 1. Formål 

Forskriftens formål er å bidra til økt tillit til helsepersonell og helsetjeneste 
ved å regulere helsepersonells adgang til å motta gave, provisjon, tjeneste eller 
annen ytelse i tjenesten. 

 

§ 2. Helsepersonells adgang til å motta gave mv.  

Helsepersonell må verken på egne vegne eller på andres vegne motta gave, 
provisjon, tjeneste eller annen ytelse som er egnet til å påvirke helsepersonells 
tjenestlige handlinger på en utilbørlig måte, jf. helsepersonelloven § 9 første ledd. 

 

§ 3. Gave mv. 

Dersom også vilkårene i andre ledd er oppfylt vil gave, provisjon, tjeneste 
eller annen ytelse som nevnt i § 2, blant annet være: 

a) pengegaver, 

b) aksjer, eierandeler, andre verdipapirer, patentrettigheter, 

c) løsøre og andre formuesgjenstander, 

d) hel eller delvis dekning av utgifter for å delta på kurs og konferanser,  

e) hel eller delvis dekning av utgifter forbundet med etter- og 
videreutdanning, 

f) hel eller delvis dekning av reise-, kost- og oppholdsutgifter i tilknytning til 
kurs, konferanse, etter- og videreutdanning mv., 

g) godtgjørelse for deltagelse i forskningsprosjekter, herunder dekning av 
utgifter som påløper i forbindelse med oppdraget, 

h) godtgjørelse for deltagelse i utprøving av legemidler, medisinsk teknisk 
utstyr mv., herunder dekning av utgifter som påløper i forbindelse med 
oppdraget, 

i) godtgjørelse for oppdrag utført for andre enn hovedarbeidsgiver, 

j) godtgjørelse for henvisning av pasienter,  

k) godtgjørelse for bruk av bestemte legemidler eller typer medisinsk teknisk 
utstyr mv.,  

l) gjenstander som vareprøver eller reklameartikler, 

m) faglige gaver i form av faglitteratur eller faglige hjelpemidler som står i 
forbindelse med helsepersonellets virksomhet, 
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n) ytelser av karrierefremmende art, for eksempel medforfatterskap til 
vitenskapelige artikler, forskningsrapporter, patenter, mv. eller 

o) hel eller delvis dekning av private utgifter eller utgifter knyttet til 
virksomheten som helsepersonell. 

For at gave mv. som nevnt i første ledd skal være omfattet av forbudet i § 
2, må mottak av gaven mv. være egnet til å påvirke helsepersonellets tjenestlige 
handlinger på en utilbørlig måte. 

 

§ 4. Helsepersonells adgang til å motta gave mv. fra pasient 

Helsepersonell må ikke fra pasient motta gave, provisjon, tjeneste eller 
annen ytelse som har mer enn en ubetydelig verdi, jf. helsepersonelloven § 9 andre 
ledd. 

 

§ 5. Sanksjoner 

Overtredelse av denne forskrift kan medføre sanksjoner etter 
helsepersonelloven kapittel 11. 

 

§ 6. Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft …. 
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Liste over høringsinstansene 
Akademikerne 
Ambulansehelsetjenesten KFO 
Arbeidsgiverforeningen NAVO 
Barneombudet 
Bioingeniørfaglig institutt (BFI), 
NITO 
Bioteknologinemnda 
Bydels-kommuner (Oslo) 
Datatilsynet 
De regionale komiteer for medisinsk 
forskningsetikk 
Den Norske Advokatforening 
Den norske Dommerforening 
Den Norske Jordmorforening 
Den Norske Kreftforening 
Den norske lægeforening 
Den norske tannlegeforening 
Den nasjonale forskningsetiske komité 
for medisin (NEM) 
Den nasjonale forskningsetiske komitè 
for naturvitenskap og teknologi 
(NENT) 
Den nasjonale forskningsetiske komitè 
for samfunnsvitenskap og humaniora 
(NESH) 
Departementene 
Det Norske Diakonforbund 
Fagforbundet 
Farmasi Forbundet 
Farm.avd. landets sykehus 
Fellesorganisasjonen for 
barnevernspedagoger, sosionomer og 
vernepleiere 
Finansforbundet 
Finansnæringens Hovedorganisasjon 
Flerfaglig Fellesorganisasjon 
Forbrukerombudet 
Forbrukerrådet 
Forum for Bioteknologi 
Funksjonshemmedes 
fellesorganisasjon 
Fylkestannleger 
Fürst medisinske laboratorium AS  
Handels-og Servicenæringens 
Hovedorganisasjon 
Helseansattes Yrkesforbund 

Helsetjenestens Lederforbund 
Helsetilsynet i fylkene 
Human-Etisk Forbund 
Institutt for samfunnsforskning 
KFO 
Kliniske ernæringsfysiologers forening 
Kommuner 
Kommunenes Sentralforbund (KS) 
Konkurransetilsynet 
Kreftregisteret 
Landets helseforetak 
Landets regionale helseforetak 
Landets høyskoler (m/sos.fagl. 
utdannelse) 
Landets pasientombud 
Landets universiteter 
Landsforeningen for Pårørende innen 
Psykiatri 
Landsforeningen for Hjerte- og 
Lungesyke 
Landsforeningen for kosthold og helse 
Landsforeningen for 
utviklingshemmede og pårørende 
Landsorganisasjonen i Norge (LO)  
Legeforeningens forskningsinstitutt 
Legemiddelindustriforeningen 
Leger mot økt kommersialisering og 
korrupsjon 
Leverandørforeningen for 
helsesektoren 
Likestillingsombudet 
Mattilsynet 
Mental Helse Norge 
Nasjonalt folkehelseinstitutt 
Nasjonalt Forskningssenter innen 
komplementær og alternativ medisin 
Nasjonalt kunnskapssenter for 
helsetjenesten 
Nasjonalforeningen for folkehelsen 
Nasjonalt råd for spesialistutdanning 
Norges Apotekerforening 
Norges Astma- og Allergiforbund 
Norges Diabetesforbund 
Norges Farmaceutiske Forening 
Norges forskningsråd 
Norges Handikapforbund  
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Norges Juristforbund 
Norges Optikerforbund 
Norges Røde Kors 
Norsk audiografforbund 
Norsk Ergoterapeutforbund 
Norsk forening for Ernæring og 
Dietetikk 
Norsk Forskerforbund 
Norsk Fysioterapeutforbund 
Norsk Helse- og Sosiallederlag 
Norsk Kiropraktikerforening 
Norsk ortopedisk forening 
Norsk Pasientforening 
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) 
Norsk Presseforbund 
Norsk Psykologforening 
Norsk Psykiatrisk Forening 
Norsk Psykoanalytisk Institutt 
Norsk Radiografforbund 
Norsk Redaktørforening 
Norsk samfunnsvitenskaplig 
datatjeneste  
Norsk Sykepleierforbund 
Norsk Tannpleierforening 
Norsk Tjenestemannslag (NTL) 
Norsk Vernepleierforbund 
Norske Fotterapeuters Forbund 
Norske laboratorieleverandørers 
forening 
Næringslivets Hovedorganisasjon 
NHO 
Omnia ASA 
Pasientskadenemnda 
Private helseinstitusjoners 
landsforbund (PHL) 

Regjeringsadvokaten 
Riksadvokaten 
Riksrevisjonen 
Rikstrygdeverket 
Røntgeninstituttenes 
Fellesorganisasjon 
Rådet for psykisk helse 
Sametinget 
Senter for samfunnsforskning 
Senter for medisinsk etikk, SME 
Senter for sjeldne sykdommer og 
diagnosegrupper 
SINTEF Unimed 
Sosial- og helsedirektoratet 
Statens autorisasjonskontor for 
helsepersonell 
Statens helsepersonellnemnd 
Statens helsetilsyn 
Statens legemiddelverk 
Statens råd for funksjonshemmede  
Statens seniorråd 
Statstjenestemannsforbundet 
Stortingets ombudsmann for 
forvaltningen 
Stiftelse for helsetjenesteforskning 
(HELTEF) 
Teknologirådet 
Universitets- og høyskoleutdannedes 
forbund 
Utdanningsforbundet 
Volvat Medisinske Senter AS 
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 
(YS) 
Yngre legers forening 
 

 
 

 


