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1 Innledning og bakgrunn 
Høringsnotatet gjelder spørsmålet om tap av rekvireringsrett for legemidler i 
gruppene A og B for helsepersonell som har slik rekvireringsrett i Norge på 
bakgrunn av tilsvarende godkjenning i annet land, men hvor den opprinnelige 
godkjenningen har mistet sin gyldighet. 

Helsepersonell som har autorisasjon, spesialistgodkjenning, lisens eller liknende  
godkjenning fra utlandet kan etter nærmere vilkår få tilsvarende godkjenning til å 
drive virksomhet i Norge.  Det er gitt en særlig bestemmelse i helsepersonelloven 
§ 57 fjerde ledd om betydningen av at den opprinnelige godkjenningen gitt i annet 
land ikke lenger er gyldig. Statens helsetilsyn kan kalle tilbake den norske 
godkjenningen dersom den utenlandske godkjenningen ikke lenger er gyldig. Når 
det gjelder tap av rekvireringsrett er det imidlertid gitt en særregulering av dette i 
helsepersonelloven § 63. Verken i § 57 fjerde ledd eller i § 63 er det nedfelt noen 
særskilt regulering av hvilken betydning det får at bare rekvireringsretten i annet 
land faller bort helt eller delvis.  

Statens helsetilsyn har lagt til grunn at § 57 fjerde ledd også gir hjemmel for 
tilbakekall av rekvireringsretten dersom den opprinnelige rekvireringsretten eller 
tilsvarende godkjenning har mistet sin gyldighet. Helsetilsynet har likevel bedt 
Helse- og omsorgsdepartementet vurdere om det er behov for en presisering av 
hjemmelsgrunnlaget gjennom en lovendring. 

2 Problemstilling 
Spørsmålet er om det er behov for å klargjøre hjemmelsgrunnlaget for å 
tilbakekalle den norske rekvireringsretten dersom vedkommende enten har gitt 
frivillig avkall på sin den tilsvarende godkjenningen i utlandet eller denne er 
tilbakekalt av utenlandske myndigheter. 

3 Gjeldende rett 

3.1 Overenskomst om felles nordisk arbeidsmarked for visse yrkesgrupper 
innen helsevesenet og for veterinærer 

Det er inngått en Overenskomst om felles nordisk arbeidsmarked for visse 
yrkesgrupper innen helsevesenet og for veterinærer. Norge, Sverige, Danmark, 
Finland og Island er parter i overenskomsten. Avtalen avløste en overenskomst fra 
1981. Endringene skjedde som følge av implementering av EØS- avtalen og 
gjeldende overenskomst trådte i kraft 1. januar 1994.  

Avtalen inneholder bl.a. bestemmelser som skal sikre lik praksis i de aktuelle land 
når det gjelder godkjenning av visse yrkesgrupper innen helsevesenet, herunder 
tilbakekall av godkjenning. Artikkel 18 regulerer betydningen av at godkjenning er 
tilbakekalt i annen stat: 

Artikkel 18  
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Dersom en godkjenning er tilbakekalt av den stat som opprinnelig ga den, skal 
godkjenning som senere er gitt i en annen stat, tilbakekalles. For øvrig kan en 
godkjenning som er gitt senere, tilbakekalles bare i samsvar med bestemmelsene i den 
stat som har gitt den.  
 
Dersom vedkommende myndighet tilbakekaller en godkjenning for en yrkesutøver som 
har fått godkjenning i flere kontraherende stater, skal vedkommende sentrale myndighet i 
den eller de øvrige kontraherende stater underrettes om tilbakekallelsen og begrunnelsen 
for denne. Slik underretning skal også gis dersom yrkesutøveren har fått innskrenkninger 
i sin rett til å foreskrive legemidler eller alkohol fra apotek, eller dersom han/hun frivillig 
har gitt avkall på denne eller på retten til å utøve sin virksomhet.  

 
Av første ledd følger at tilbakekall av den opprinnelige godkjenningen i seg selv 
skal være nok til tilbakekall av en senere godkjenning som er basert på 
førstnevnte. Dette er hensyntatt i forarbeidene til helsepersonelloven § 57 fjerde 
ledd, se nedenfor under punkt 3.2.  
 
Av annet ledd følger en plikt for statene til å holde hverandre orientert om 
tilbakekall og begrunnelsen for tilbakekall. I tilknytning til informasjonsplikten er 
tilbakekall av rekvireringsretten spesifikt nevnt. Ivaretakelse av denne 
informasjonsplikten er ivaretatt i helsepersonelloven § 66 tredje ledd. Etter denne 
bestemmelsen har Statens helsetilsyn ansvar for å informere andre land i henhold 
til folkerettslige forpliktelser. 

3.2 Helsepersonelloven § 57 
Helsepersonelloven § 57 regulerer tilbakekall av autorisasjon, lisens eller 
spesialistgodkjenning. Bestemmelsen oppstiller hvilke vilkår som må være 
innfridd for at Statens helsetilsyn skal kunne tilbakekalle autorisasjon, lisens eller 
spesialistgodkjenning. Etter bestemmelsens første ledd kan tilbakekall skje dersom 
innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av: 
 

• Alvorlig sinnslidelse 
• Fysisk eller psykisk svekkelse 
• Langt fravær fra yrket 
• Bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning 
• Grov mangel på faglig innsikt 
• Uforsvarlig virksomhet 
• Grove brudd på plikter etter helsepersonelloven med forskrifter 
• Adferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen 

 
Tilbakekall kan videre skje dersom vedkommende til tross for advarsel unnlater å 
innrette seg etter lovbestemte krav (annet ledd), dersom vilkår fastsatt i forskrift 
etter helsepersonelloven § 48, 49 eller 51 ikke er oppfylt (tredje ledd), eller 
dersom tilsvarende godkjenning i annet land mister sin gyldighet (fjerde ledd). 
 
Når det gjelder tilbakekallsadgangen etter fjerde ledd er det uttalt i Ot. prp. nr. 11 
s. 247, annen spalte at tilbakekall etter denne bestemmelsen skal vurderes mest 
mulig konkret med mindre annet følger av internasjonal overenskomst. I 
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Overenskomst om felles nordisk arbeidsmarked for visse yrkesgrupper innen 
helsevesenet og for veterinærer artikkel 18 har staten forpliktet seg til 
rutinemessig tilbakekall i de tilfeller som faller innenfor overenskomstens 
virkeområde, jf. punkt 3.1 over. 
 

3.3 Helsepersonelloven § 63 
Helsepersonelloven § 63 er en særbestemmelse som regulerer tap av retten til å 
rekvirere legemidler i gruppe A og B. Bestemmelsen er i hovedsak en videreføring 
av tidligere rett uttrykt i lege- og tannlegeloven §§ 20 og 23. Vilkåret for å 
tilbakekalle rekvireringsretten er at den utøves uforsvarlig.  

Etter første ledd kan rekvireringsretten tilbakekalles helt eller delvis. 
Helsepersonells adgang til frivillig å gi avkall på rekvireringsretten er regulert i 
annet ledd. Det skal gis skriftlig erklæring til Helsetilsynet i fylket. Dersom 
avkallet er tidsavgrenset, er det bindende for hele perioden det er gitt for.  

3.4 Statens helsetilsyns praksis 
I løpet av 2004 og hittil i 2005 har seks helsepersonell fått tilbakekalt sin norske 
autorisasjon som følge av at de hadde mistet tilsvarende godkjenning i annet land.   

Tilbakekall av helsepersonells norske autorisasjon skjer etter at helsepersonellet 
har fått et orienteringsbrev fra Statens helsetilsyn med mulighet for å uttale seg. 
Helsepersonellet blir i orienteringsbrevet også oppfordret til å vurdere om de vil gi 
fra seg sin norske autorisasjon frivillig.  

Dersom helsepersonellet ikke ønsker å gi fra seg sin norske autorisasjon frivillig 
eller ikke uttaler seg til saken, tilbakekalles den norske autorisasjonen med 
henvisning til helsepersonelloven § 57 fjerde ledd, evt. også artikkel 18 i 
overenskomst om felles nordisk arbeidsmarked for visse yrkesgrupper innen 
helsevesenet og for veterinærer i de tilfeller hvor det gjelder personer med 
godkjenning fra annet nordisk land. 

For helsepersonell som har fått tilbakekalt eller frivillig gitt avkall på retten til å 
rekvirere legemidler i annet land, har Statens helsetilsyn også i disse tilfellene 
tilbakekalt rekvireringsretten i Norge. Dette har blitt gjort overfor tre 
helsepersonell i løpet av 2004 og hittil i 2005. Slike vedtak er truffet selv om 
helsepersonelloven § 63, som regulerer Statens helsetilsyns adgang til helt eller 
delvis å tilbakekalle rekvireringsrett for legemidler i gruppe A og B, ikke 
inneholder noen tilsvarende bestemmelse som helsepersonelloven § 57 fjerde ledd. 

4 Departementets vurdering og forslag 

4.1 Er det behov for en særskilt tilbakekallsadgang? 
Det første spørsmålet som må avklares er hvorvidt det er behov for en særskilt 
adgang til å kunne tilbakekalle rekvireringsretten hvor rekvireringsretten gitt i 
annet land har mistet sin gyldighet. En slik særskilt adgang letter 
dokumentasjonskravet for Statens helsetilsyn fordi tap av rekvireringsretten i 
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annet land i seg selv vil være tilstrekkelig til tilbakekall av den norske 
rekvireringsretten. Dette skiller seg fra den adgang norske myndigheter vil ha etter 
hovedregelen i § 63 første ledd til å tilbakekalle rekvireringsretten dersom den er 
utøvd uforsvarlig. Dersom tilsynsmyndighetene blir kjent med at 
rekvireringsretten utstedt i annet land har mistet sin gyldighet ville dette uansett 
kunne gi grunnlag for å foreta en selvstendig vurdering av om vilkåret for tap av 
den norske rekvireringsretten er innfridd. I forbindelse med et slikt vedtak stilles 
det imidlertid et strengere krav til saksbehandling og dokumentasjon. 

Etter departementets vurdering er det viktig at myndighetene har en særskilt 
anledning til å tilbakekalle rekvireringsretten i de tilfeller den tilsvarende 
godkjenningen i utlandet har mistet sin gyldighet, og den norske rekvireringsretten 
er gitt på bakgrunn av denne. I tilfeller hvor vedkommende mister godkjenningen i 
utlandet kan det være tale om forhold som er vanskelig å få oversikt over for 
norske myndigheter. Hensynet til pasientsikkerheten tilsier derfor at beviskravene 
ikke bør være like strenge med hensyn til grunnlaget for tilbakekall av 
rekvireringsretten i slike tilfeller. Selv om dette ikke er et avgjørende hensyn, er 
det også av betydning at undersøkelse av forhold som har funnet sted i utlandet 
kan innebære uforholdsmessig stor ressursbruk for forvaltningen. 

4.2 Er dagens lovregulering av en særskilt tilbakekallsadgang 
tilfredsstillende? 

Det neste spørsmålet er om dagens regulering av dette spørsmålet i 
helsepersonelloven §§ 57 fjerde ledd og § 63 er tilfredsstillende. Dette beror på en 
tolking av de aktuelle lovbestemmelsene.  

Lovens ordlyd gir ikke svar på hvorvidt det er rettslig grunnlag for en særskilt 
tilbakekallsadgang. Reguleringen i § 57 fjerde ledd, som etter ordlyden bare 
gjelder autorisasjon, kunne tale for at tilbakekall av kun rekvireringsrett ikke er 
hjemlet. Likevel regnes rekvireringsretten som en del av autorisasjonen, og vil 
derfor være omfattet dersom autorisasjonen tilbakekalles etter helsepersonelloven 
§ 57 fjerde ledd. En ”fra det mer til det mindre”- betraktning taler derfor for at tap 
av rekvireringsrett alene kan anses for å være omfattet av § 57 fjerde ledd. Også 
det faktum at det er nedfelt en særskilt informasjonsplikt overfor andre land 
vedrørende tap av rekvireringsrett i § 66 tredje ledd taler for at den særskilte 
tilbakekallsadgangen også var ment å omfatte slike tilfeller.  

Det aktuelle spørsmålet er ikke drøftet i lovens forarbeider. Etter departementets 
vurdering gir derfor ikke de sentrale rettskildene – lovens ordlyd og dens 
forarbeider – et klart svar på tolkingsspørsmålet. Det gjør seg imidlertid gjeldende 
sterke reelle hensyn både for og mot en særskilt tilbakekallsadgang.  

Formålet med helsepersonelloven er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i 
helsetjenesten samt tillit til helsepersonell og helsetjeneste. Hensynet til 
pasientenes sikkerhet taler derfor med styrke for at det også etter gjeldende rett må 
være en adgang til tilbakekall i slike tilfeller. Uforsvarlig rekvirering av A og B 
preparater kan få svært alvorlige følger for pasientene i form av avhengighet, 
legemsskade og i verste fall død. I første rekke er det er plikt for helsepersonellet 
selv å sørge for en forsvarlig rekvireringspraksis, jf. helsepersonelloven § 4. 
Dersom dette ansvaret ikke ivaretas, taler hensynet til pasientenes sikkerhet for at 
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myndighetene har tilstrekkelige virkemidler til å tilbakekalle rekvireringsretten i 
de tilfeller dette er nødvendig.  

For angjeldende leger/ tannleger innebærer tilbakekall av rekvireringsretten en 
begrensning av yrkesutøvelsen. Dette vil ofte oppleves belastende, og kan 
innebære stigmatisering og reaksjoner fra kolleger og/ eller arbeidsgiver. 
Manglende rekvireringsrett kan få betydning for vedkommendes mobilitet på 
arbeidsmarkedet. Dette tilsier at lovhjemmelen for tilbakekall bør være klarest 
mulig. 

Etter departementets vurdering bør hensynet til angjeldende helsepersonell vike til 
fordel for hensynet til pasientsikkerheten. Skadepotensialet forbundet med 
uforsvarlig rekvirering kan være så omfattende at det bør innfortolkes en særskilt 
tilbakekallsadgang etter gjeldende regelverk. Både hensynet til angjeldende 
helsepersonell og til pasientene tilsier imidlertid en klarere lovhjemmel enn i dag.  

4.3 Oppsummering og forslag 
Etter departementets vurdering taler hensynet til pasientenes sikkerhet for at 
adgangen til å tilbakekalle rekvireringsretten bør klargjøres i tilfeller hvor denne 
har mistet sin gyldighet i annet land. Selv om dette blir aktuelt for et lite antall 
tilfeller, er skadepotensialet ved ikke å ha tilstrekkelige virkemidler til å forhindre 
en uforsvarlig rekvireringspraksis betydelig. På denne bakgrunn foreslår 
departementet at rekvireringsretten nevnes særskilt i § 57 fjerde ledd.  

5 Økonomiske og administrative konsekvenser 
Forslaget vil ikke innebære endringer i Statens helsetilsyns praksis, og vil derfor 
ikke innebære økonomiske eller administrative konsekvenser. 
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Forslag til endring i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. 
(helsepersonelloven) 

I 

I lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. gjøres følgende endring: 

 

§ 57 fjerde ledd skal lyde: 

Autorisasjon, lisens, spesialistgodkjenning eller rett til å rekvirere legemidler i 
gruppe A og B gitt på grunnlag av tilsvarende godkjenning i et annet land, kan 
kalles tilbake dersom godkjenningen i dette landet mister sin gyldighet. 

 

            II  

Loven settes i kraft fra det tidspunkt Kongen bestemmer.  
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