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FORORD

Norsk Sykepleierforbunds (NSF) forbundsstyre vedtok i 2005 ”Retningslinjer for Norsk Sykepleierfor-
bunds kontakt med kommersielle aktører” .  Retningslinjene skal bidra til at samhandling mellom NSF 
og kommersielle aktører skjer på en tillitsvekkende måte . Samhandlingen og samarbeidet mellom NSF 
og kommersielle aktører skal skje i former og på måter som verken skaper integritetsproblemer eller 
avhengighetsforhold . All samhandling skal være preget av åpenhet og NSF som organisasjon og NSFs 
medlemmer skal fremstå som troverdige . Ansatte, tillitsvalgte, faggruppeledere og sykepleiere skal 
unngå atferd som kan skape tvil om egen eller andres integritet og habilitet .

Retningslinjene trådte i kraft 1 . januar 2006 . Etter at NSFs retningslinjer og samarbeidsavtalen  mellom 
NSF og Legemiddelindustriforeningen (LMI) ble vedtatt i september 2006, har henvendelsene fra fag-
gruppeledere, sykepleiere, ledere og tillitsvalgte økt . Mange er usikre på hvor grensene går for sam-
handling og hvordan retningslinjene skal forstås . De opplever at begreper og rettslige  standarder er 
vanskelig å håndtere i praksis og har ytret ønske om en operasjonalisering, konkretisering og  opplæring 
på gjeldende lov og regelverk . 

Dette er bakgrunnen for etablering av prosjektet TYDELIG MODIG STOLT i samhandling med 
 kommersielle aktører. Prosjektgruppen ble etablert i juni 2007 og målgruppen for prosjektet var i ut-
gangspunktet ledere i NSF . NSFs faggruppeledere var deltakere i pilotprosjektet, med oppstart høsten 
2007 . Mandatet var å utarbeide et opplæringsprogram og en nettbasert veiviser for NSFs samhandling 
med kommersielle aktører . 
Våren 2008 ble det gjennomført opplæring for alle faggruppeledere og høsten 2009 ble veiviser revidert . 

NSF har i 2009 arbeidet med å utvikle etiske retningslinjer for ansatte og organisasjonsvalgte . Disse 
retningslinjene skal være styrende i NSF på de områder de omtaler . Det foreslås videre at det utarbei-
des en egen handlingsplan for implementering av etisk refleksjon i NSF. Veiviseren må tilpasses dette 
arbeidet . For å understreke etikkens betydning i samarbeidet med kommersielle aktører, har prosjekt-
gruppen valgt å kalle prosjektet TYDELIG MODIG STOLT i etisk samhandling med kommersielle aktører .

Faggruppenes forhold til og samhandling med kommersielle aktører oppleves og praktiseres 
ulikt . Spennvidden er stor, fra svært begrenset kontakt til tett og hyppig samhandling med en 
rekke  kommersielle aktører. For de fleste av NSFs faggrupper er kommersielle aktører viktige 
 samarbeidspartnere i forhold til undervisning, fagutvikling og produktutvikling . I tillegg bidrar 
 kommersielle  aktører med økonomisk støtte . Det er derfor viktig av hensyn til NSFs tillit, troverdighet 
og omdømme at denne samhandlingen håndteres på en trygg og korrekt måte av de som involveres 
fra NSFs side .

Rammen og regelverket for opplæringen av faggruppelederne og utviklingen av veiviseren er i hoved-
sak relatert til NSFs retningslinjer fordi faggruppemedlemmene i det alt vesentlige opptrer på vegne av 
NSF . I tillegg får mange faggruppeledere stadige henvendelser fra medlemmer, ledere, media og andre 
om hva NSF mener i saker av denne art . Faggruppelederne må derfor ha innsikt i regelverket som 
regulerer helsepersonells samhandling med kommersielle aktører . Videre skal de ha fått relevant og 
tilstrekkelig opplæring og opparbeidet en ryggmargsrefleks for når det bør stilles spørsmål ved foreslått 
eller gjeldende praksis .
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1 FORMÅL OG BAKGRUNN

NSF har hatt yrkesetiske retningslinjer (YR) siden 1983 . Retningslinjene ble revidert i 2007 . Flere 
punkter i YR berører sykepleiernes samhandling med kommersielle aktører; viktigst er pkt . 3 .7:

”Sykepleieren medvirker ikke til markedsføring eller  annen 
 kommersiell virksomhet som kan påvirke pasientens og 
 samfunnets tillit til sykepleien.”

Det har vist seg at NSF-YR ikke er et godt nok styringsverktøy for samhandlingen med kommersielle 
aktører .

I 2004 intensiverte derfor NSF arbeidet med å utarbeide retningslinjer for samhandling mellom NSF/ 
sykepleierne og kommersielle aktører . Bakgrunnen for arbeidet var blant annet:

• Økt oppmerksomhet i media generelt og også som følge av blant annet endringer i korrupsjons
lovgivningen

• Tettere og mer utstrakt samhandling mellom sykepleiere og legemiddelindustrien samt produsenter 
av medisinsk teknisk utstyr

• ”Ny” helselovgivning, herunder særlig Lov om helsepersonell § 9 med forskrift
• Økt antall henvendelser fra NSFs medlemmer og sykepleiere generelt for råd og konkretisering av 

retningslinjer for samhandling med kommersielle aktører
• Henvendelser fra kommersielle aktører for å få deres kurstimer forhåndsgodkjent som meritterende 

til klinisk spesialist/etterutdanningsprogram . 

Det overordnede målet for veiviseren er at den skal bidra til å sikre samfunnets tillit til sykepleiere og 
til NSF som organisasjon . Dette innebærer å opptre i tråd med NSFs formål, prinsipprogram og 
yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere .

Målet er å skape bevissthet rundt etiske dilemmaer og refleksjon over hva som er akseptabel og god 
etisk praksis i samhandling med kommersielle aktører . Videre at NSFs faggrupper følger de samme 
retningslinjene og tolker disse mest mulig likt . 
I opplæringsprogrammet og veiviseren er en fiktiv faggruppe; NSFs faggruppe av innovative  sykepleiere 
– NSF IS brukt som eksempel. Intensjonen har vært å skape avstand til egen faggruppe og løfte blikket 
mot hvordan vi ønsker at faggruppenes samarbeid med kommersielle aktører skal være . 

Merkevarebygging og omdømme har vært fokus, og det er benyttet etiske dilemmaer fra hverdagen 
for å synliggjøre aktuelle utfordringer . Navigasjonshjulet er valgt som et pedagogisk verktøy til å løse 
 hverdagens utfordringer, noe som har vist seg å bidra til god læringseffekt for NSFs faggruppeledere .
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2 . DEFINISJONER OG BEGREPSAVKLARINGER

Norsk Sykepleierforbund, (NSF) er å forstå som både valgte og ansatte, lokale og sentrale fag grupper, 
fylkeskontor og hovedkontor . Retningslinjene gjelder når disse opptrer på vegne av NSF . 

Nærmeste overordnede er i dette dokumentet å forstå som: forbundsleder, generalsekretær, 
 avdelingssjefer, fylkesledere og sentrale faggruppeledere . 

I veiviseren brukes for enkelhets skyld benevnelsen faggruppeleder som en samlebenevnelse på alle 
valgte og ansatte i NSF, og omhandler også faggruppens medlemmer når disse opptrer på vegne av NSF .

Med kommersielle aktører menes ”leverandører, produsenter og sponsorer som leverer varer og/ eller 
tjenester” . (Tanums rettskrivingsordbok ”som angår handel”) . 

Etikk og moral blir ofte brukt om hverandre . Opprinnelig refererte begge begrepene til sedvaner og 
skikker . Normalt vil moral bli betegnet som gode og riktige handlinger, mens etikk er mer teoretisk og 
kan betegne læren og/eller systematisk tenkning om hva som er rett eller galt .

Verdier er ”vurderingar av kva som er det gode, altså kva ein ønskjer å arbeide for å oppnå . Verdiar er 
således forestillingar om det ein ønskjer seg” . (St .meld . nr 26 (1999-2000), s . 27)

Gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse er definert i Forskrift av 29. august 2005 med hjemmel i 
lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell mv. (helsepersonelloven) § 9 tredje ledd, om begrensninger i 
helsepersonells adgang til å motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse § 4.

Dilemma kan defineres som ”en situasjon som krever valg mellom alternativer som synes like ønske-
lige eller like uønskelige” (Johnstone 2004 s . 102)

Utilbørlig påvirkning er en rettslig standard som betegner at noe er moralsk sterkt kritikkverdig . I 
 likhet med andre rettslige standarder kan begrepet forandre innhold over tid og sted . I forarbeidene til 
helsepersonelloven heter det at ”en påvirkning er utilbørlig hvis den fører til at andre vurderinger enn 
rent faglige og samfunnsøkonomiske ligger til grunn for beslutninger .” 

Ubetydelig verdi er en rettslig standard . I helsepersonellovens motiver er det antydet en grense på 
1000- tusen - kroner i 1998 verdi .

Nøktern standard er en rettslig standard som konkretiseres i denne sammenheng i kapittel 11 kurs, 
konferanser og faglige møter .

Identitet
Summen av de forhold som gir et bilde av NSF; en identitet . Identiteten skal være så vidt sterk at 
hvordan medlemmer, ansatte og omverdenen oppfatter NSF er mest mulig ensartet .

Omdømme
Handler om hvordan virksomheten vurderes som en helhet . Å bygge et sterkt omdømme i folks 
 bevissthet er viktig for NSF . 
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Merkevarebygging
Merkevarebygging er summen av organisasjonens identitet og omdømme - fra dets navn, logo til alle 
delene av kommunikasjon (ekstern eller intern), til alle ”treffene” medlemmer/
ansatte og potensielle medlemmer har i forhold til NSF .

Med kritikkverdige forhold menes brudd på lovverk eller på interne regler og retningslinjer .

Korrupsjon handler om skjulte avhengighetsforhold, om makt og misbruk av makt. Det finnes ulike 
definisjoner, og begrepet har ikke et entydig meningsinnhold, men kan ha følgende kjennetegn:
• misbruk av den makt som posisjonen i en organisasjon gir
• den som begår misbruket tilbys uberettigede fordeler (bestikkelser)
• avtalen mellom de involverte er hemmelig (http://okokrim .no)

Skillet mellom korrupsjon, smøring, gaver og vennetjenester kan være hårfint.

Definisjonene er hentet fra forarbeidene til helsepersonelloven og NSFs interne dokumenter.

http://okokrim.no
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3 . NSFs PRINSIPPER FOR SAMHANDLING MED 
 KOMMERSIELLE AKTØRER

I ”Retningslinjer for Norsk Sykepleierforbunds kontakt med kommersielle aktører” er følgende 
 prinsipper for samhandling nedfelt:

1. NSFs samarbeid med kommersielle aktører (se definisjon) skal baseres på åpenhet, saklighet, 
 etterprøvbarhet og uavhengighet til ulike samarbeidspartnere . 

2 . Det skal ikke forekomme favorisering av enkelte kommersielle aktører, et samarbeid skal baseres på 
nøytralitet og likeverdige tilbud om markedsføring . 

3 . De kommersielle aktørenes informasjon til NSF skal være åpen og objektiv, og så langt det er mulig, 
produsentuavhengig . 

4 . All kontakt med kommersielle aktører som innebærer forpliktelser for NSF skal avklares med nær-
meste overordnede (se definisjon). 

5 . Samarbeid mellom kommersielle aktører og et av NSFs ulike ledd nedfelles i en skriftlig kontrakt . 
NSF har utarbeidet en standardkontrakt til dette formålet . Kontrakten skal godkjennes av nærmeste 
overordnede . Kontrakten og saksbehandlingen av denne arkiveres i 10 år .



NSFs veiviser i etisk samhandling med kommersielle aktører 8

4 . KORT OVERSIKT OVER REGELVERK

Veiviserens regelverk er primært retningslinjer utarbeidet av NSF, og regulerer aktivitet når man opptrer 
på vegne av NSF . Fordi faggruppeledere også får henvendelser om regelverket som regulerer syke-
pleiere/helsesøstre/jordmødres og helsevesenets samhandling med kommersielle aktører generelt, er 
alt aktuelt regelverk tatt med i oversikten . 

I NSFs retningslinjer heter det:
”NSF forutsetter at sykepleiere og ansatte setter seg inn i og 
anvender ”Forskrift om helsepersonells adgang til å motta gave, 
provisjon, tjeneste eller annen ytelse i tjenesten.”  Sykepleiere 
må forsikre seg om at deres deltakelse i slike arrangement 
er i tråd med arbeidsgivers retningslinjer, og er godkjent av 
 nærmeste leder.”

Dette understrekes også i samarbeidsavtalen mellom NSF og LMI, her heter det blant annet i pkt 3 .2:
”Medlemmer av LMI og medlemmer av NSF forplikter å gjøre 
seg kjent med og innrette seg etter  gjeldende offentligrettslige 
regelverk og anerkjente standarder/retningslinjer …”

Vi viser for øvrig til dokumentsamlingen som er utarbeidet i forbindelse med det elektroniske 
 opplæringsprogrammet . 
Faggruppeledere skal kunne forstå NSF regler, og ha innsikt i annet relevant regelverk . 
En bransjeavtale (retningslinjer, samarbeidsavtale) som er inngått av NSF kan være vel så viktig for 
NSFs medlemmer som lovverket generelt, fordi den gir mer konkret anvisning eller veiledning .

NSFs REGLER FOR SAMHANDLING MED KOMMERSIELLE AKTØRER
• Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere
• Retningslinjer for Norsk Sykepleierforbunds kontakt med kommersielle aktører. 

BRANSJEAVTALER OG REGULERINGER OM KOMMERSIELL SAMHANDLING 
• Avtale mellom Norsk Sykepleierforbund og Legemiddelindustriforeningen om Retningslinjer for sam-

arbeid og samhandling mellom sykepleiere, Norsk Sykepleierforbund og legemiddelindustriforeningen
• Regler for markedsføring av legemidler (LMI)
• Samarbeidsavtale med de regionale helseforetakene (RHF) og legemiddelindustriforeningen (LMI)
• Samarbeidsavtale mellom Norsk Sykepleierforbund og Leverandørforeningen (LFH) er under utarbeidelse

SENTRALE LOVER OG TILHØRENDE FORSKRIFTER
• Lov om helsepersonell § 9 Forbud mot gaver m.v. i tjenesten
• Forskrift av 29. august 2005 om begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gave, provisjon, 

tjeneste eller annen ytelse 
• Lov om legemidler
• Legemiddelforskriften § 137. Krav til reklame til helsepersonell 
• Arbeidsmiljølovens varslingsregler §§ 24, 25, 36
• Straffelovens korrupsjonsbestemmelser 
• Tjenestemannsloven § 20
• Skattepliktige fordeler Skatteloven § 5 og § 23
• Lov om offentlige anskaffelser med forskrift 
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• Forvaltningslovens § 6
• Lov om registrering av foretak § 21
• Merverdiavgiftsloven §§ 5,10 og 13
• Lov om Enhetsregisteret §§1, 4, 5, 6
• LigningsABC 2007/2008

Viser for øvrig til kapittel 21: Referanser, lenker og litteratur og til juridisk dokumentsamling som er 
utarbeidet i forbindelse med prosjektet .

Sanksjonsbestemmelse 
NSFs vedtekter § 15 omhandler suspensjon/eksklusjon. Forbundsstyret kan ekskludere eller 
 suspendere et medlem som: 
• Opptrer i strid med NSFs vedtekter 
• Opptrer i strid med NSFs yrkesetiske retningslinjer
• Ikke retter seg etter pålegg truffet av kompetent organ innen NSF

For ansatte i NSF vil overtredelser kunne resultere i advarsel og i grove tilfeller ha konsekvenser for 
ansettelsesforholdet . 

Overtredelser av helsepersonelloven § 9 vil kunne rammes av lovens sanksjonsbestemmelser. Statens 
helsetilsyn og Helsetilsynet i fylket skal føre tilsyn med landets helsetjenester og helsepersonell . Med 
hjemmel i helsepersonelloven § 56 kan Statens helsetilsyn gi advarsel til helsepersonell. I alvorlige 
tilfeller kan helsepersonells autorisasjon bli tilbakekalt (§ 57). Også § 67 i helsepersonelloven om straff 
kan komme til anvendelse . I tillegg til det som er nevnt supplerer straffelovens korrupsjonsbestem-
melse helsepersonellovens straffebestemmelse ved grovere overtredelser . 

Vi viser til dokumentsamlingen som ligger ved veiviseren, der reglene / retningslinjene, avtalene, lovene 
og forskriftene omtales mer detaljert . 

Faggruppelederne vil reguleres både av NSFs vedtekter § 15 og helsepersonellovens sanksjonsbestem-
melser dersom de i tillegg til verv og ansettelse i NSF også jobber i helsetjenesten, evt . i høgskolen . I 
høgskolene/universitet gjelder regelverket om lov om universitet og høgskoler samt tilhørende forskrifter .
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5 . MERKEVAREBYGGING, TILLIT, OMDØMME

Merkevarebygging er ikke et nytt fenomen . Mennesker har gjennom historien benyttet tegn og 
 symboler for å markere opphav og kvalitet på produkter for eksempel .

Merkevarebygging i NSF har eksistert siden NSF ble etablert i 1912 . Under Bergljot Larsens ledelse 
ble det utarbeidet et ”Regulativ for Norsk Sykepleierforbunds emblem” . Som kjent ble NSF stiftet 
av 44 håndplukkede sykepleiere . Disse sykepleierne var ikke bare opptatt av kvalitet i arbeid og 
 utdanning, men også av sykepleiernes etiske standard . NSFs emblem skulle tjene som symbol på at 
 sykepleierne tilfredsstilte kravene som ble stilt . Stiftelsessøstrene jobbet med merkevarebygging også 
i etableringsfasen av NSF og deres hensikt var å verne om sykepleiernes interesser og sørge for faglig 
utvikling . 

Merkevarebygging er et satsningsområde i NSF og gjennom etablering av prosjektet ”Bygg  merkevare” 
i 2006 har NSF blant annet justert logo og profil, opprettet nettbutikk, jobbet med grafisk design mv. 
Begrepet familielikhet benyttes for å uttrykke NSFs mål om å gi organisasjonen vår et profesjonelt og 
ensartet uttrykk . 

Å bidra til merkevarebygging og å sikre NSFs omdømme er noe av bakgrunnen for at vi har  utarbeidet 
veiviseren . Samhandlingen mellom de som involveres fra NSFs side og  kommersielle  aktører må skje 
på en trygg og korrekt måte for ikke å skade NSFs omdømme og tillit blant  medlemmer og samfunnet 
for øvrig .

Alt samarbeid med kommersielle aktører skal skje på en slik måte at verken medlemmer, pasienten/
bruker eller samfunnet kan trekke sykepleierne og NSFs uavhengighet, integritet eller sykepleiefaglige 
vurderinger i tvil .
Uheldige handlinger eller unnlatelse kan få store konsekvenser . En persons feiltrinn kan ramme hele 
organisasjonen .

Merkevarebygging i NSF er blant annet
• Navnet NSF
• NSFs logo/faggruppenes logo
• NSFs egenskaper TYDELIG MODIG STOLT
• Grafisk design; bruk av farge, bilder og skrifttype
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Verdier er strategiske virkemidler . Verdier er de hjelpemidler og den rettesnor som NSF navigerer  etter 
for å nå våre mål . 

NSFs samspillverdier
• Skap vifølelse
• Gå foran
• Gi tilbakemelding
• Arbeid strategisk
• Bygg merkevare

I yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere (2007) heter det at:
”Sykepleieren verner om fagets omdømme og skal ved  offentlig 
opptreden eller tale gjøre det klart om hun/han opptrer på 
vegne av seg selv, yrkesgruppen eller andre.”

Et viktig mål med veiviseren er å skape bevissthet rundt etiske dilemmaer, refleksjon over hva som er 
akseptabelt og god etisk praksis i arbeidet med merkevarebygging og å opprettholde tillit og troverdig-
het i samfunnet . 

St .meld . nr . 18 Rett kurs mot riktig legemiddelbruk (2004-2005) beskriver en legemiddelindustri i 
Norge som bare i markedsføring bruker minst 500 millioner kroner årlig .(s . 48) . Dokumentet under-
streker betydningen av behovet for objektive og troverdige kilder for informasjon og ny kunnskap, samt 
understreker helsepersonells ansvar for å ivareta sitt omdømme, sin tillit og troverdighet . Departemen-
tet har utarbeidet en målsetting for arbeidet med en produsentuavhengig legemiddelinformasjon .
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6 . VARSLING

Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold i virksomheten . Kritikkverdige forhold er forhold som er 
brudd på lov, interne regler og retningslinjer eller allment aksepterte etiske normer .

En varsler er en som identifiserer uforsvarlige, inkompetente, uetiske eller ulovlige situasjoner på sin 
arbeidsplass og rapporterer om disse forholdene til noen som har makt til å stoppe dem .

Varsling er ikke noe nytt, men temaet har fått fornyet aktualitet som følge av de nye bestemmelsene 
i arbeidsmiljøloven . Endringen trådte i kraft 1 . januar 2007 og understreker arbeidstakernes rett til å 
varsle om kritikkverdige forhold (jfr § 24)

Et hovedformål med varslingsbestemmelsene er å signalisere fra lovgiver at varsling er både lovlig og 
ønsket . Når det gjelder varsling og ytringsfrihet er ytringsfriheten en grunnleggende rettighet som er 
nedfelt både i Grunnloven § 100 og i menneskerettighetene.

I tillegg til ovennevnte varsling relatert til arbeidsmiljølovens bestemmelser har helsepersonell plikt til 
av eget tiltak å ta opp visse forhold med helsetilsynet i fylket . Bestemmelsen pålegger helsepersonell 
en plikt til på eget initiativ å gi tilsynsmyndighetene opplysninger om forhold som kan sette pasienters 
helse og liv i fare . NSF anbefaler at saken først formelt/skriftlig tas opp med nærmeste leder .

I ”Retningslinjer for Norsk Sykepleierforbunds kontakt med kommersielle aktører” heter det:
”Krav om varsling 
Varsling om kritikkverdige forhold, misligheter, alvorlige feil eller svakheter i 
systemet – er en berettiget og lojal handling.
I NSF rapporteres varsling om kritikkverdige forhold til nærmeste overordnede. 
Er overordnet involvert, er det anledning å fravike dette. Henvendelsene vil da 
gå til generalsekretær i NSF og/eller forbundsleder. 
Det er anledning til å melde om irregulære forhold anonymt”. 

NSF har utarbeidet rutiner for varslingsom omfatter både ansatte og politisk valgte . 

Også yrkesetiske retningslinjer (2007) tar opp temaet varsling . I pkt . 5-3 heter det:
”Sykepleieren melder fra og/eller varsler når pasienten utsettes 
for uforsvarlige eller kritikkverdige forhold. Lojalitet til arbeids
stedet skal ikke hindre dette.”

Arbeidsgiver har plikt til å legge til rette for effektiv varsling, og arbeidsgiver har bevisbyrden . Det betyr 
at arbeidsgiver, ikke arbeidstaker, må bevise de kritikkverdige forholdene som har skjedd i strid med 
gjeldende lov og regelverk .

De relevante bestemmelsene i arbeidsmiljøloven er:
§ 24 Varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten
§ 25 Vern mot gjengjeldelse ved varsling
§ 36 Plikt til å legge forholdene til rette for varsling
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7 . DILEMMATRENING OG BRUK AV NAVIGASJONSHJULET

Etiske dilemma har alltid eksistert og vil alltid finnes. Det som betyr noe er hvordan vi håndterer 
 dilemmaene når vi opptrer på vegne av NSF . 

Dilemmaer oppstår når svaret på ett eller flere av spørsmålene i navigasjonshjulet er NEI, og hvor 
minst to ulike beslutningshensyn står mot hverandre . Etikken er et verktøy for å klargjøre hva som er 
rett og galt i gitte situasjoner . Etikken brukes som verktøy for begrunnelse og navigasjonshjulet kan 
brukes til å holde orden på hva som står på spill i situasjonen vi befinner oss i. 

Når to moralske hensyn står mot hverandre er det et moralsk dilemma vi står ovenfor . Et dilemma for-
drer et valg, en beslutning og etikken blir et redskap for begrunnelsen . Formelle retningslinjer er viktige, 
men fordi etiske dilemma verken er statistikk eller matematikk er det viktig og avgjørende at de som 
står i et dilemma er i stand til å tolke situasjonen og finne gode og sømmelige løsninger. 

NSF har tatt i bruk et pedagogisk redskap og en løsningsmodell som vi mener er viktig å bruke i den 
konkrete dilemmasituasjonen, men også som modell for å øve opp ferdighetene generelt . Dette er 
navigasjonshjulet, som vist i figuren under. Denne modellen er hentet fra boken Se Gorillaen! Etikk for 
arbeidslivet, av Øyvind Kvalnes .

NAVIGASJONSHJULET      
 

Identitet

Jus

Moral

Omdømme

Økonomi

Etikk

Er det lovlig?

Er det i samsvar 
med verdiene våre?

Lar det seg
begrunne?

Er det riktig?

Beholder vi vår 
troverdighet?

Lønner 
det seg?

Kilde: Se Gorillaen!
 Øyvind Kvalnes 

Hva 
gjør du?

Identitet

Jus

Moral

Omdømme

Økonomi

Etikk

Er det lovlig?

Er det i samsvar 
med verdiene våre?

Lar det seg
begrunne?

Er det riktig?

Beholder vi vår 
troverdighet?

Lønner 
det seg?

Kilde: Se Gorillaen!
 Øyvind Kvalnes 

Hva 
gjør du?
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HVORDAN KAN VI PRAKTISK ARBEIDE FOR Å FINNE LØSNINGER?
ANVENDELSE AV NAVIGASJONSHJULET I ARBEID MED DILEMMALØSNING

1. Først må vi se på jussen i det aktuelle dilemmaet: Er det lovlig?
Ja eller nei?
• Finnes det lover, regler eller interne prinsipper som omtaler dette? Hvilke?
• Hvordan kan dette forstås – er det motsetninger?
• Husk henvisninger, forskrifter og evt. relevante saker
• Hvem kan dere spørre?
Oppsummert

2. Stoppet det her – eller må vi bevege oss videre? Er det riktig?
Ja eller nei?
• Hvordan forholder dette dilemmaet seg til NSFs verdier?
• Hva er våre verdier?
• Er dette i konflikt med verdiene?
• Hvem kan bistå til å løse opp i dette?
• Hvordan kan dere begrunne dette?
Oppsummert

3. Moral 
Er dette riktig å gjøre?   
Ja eller nei?
• Hva er evt. utfordringene?
• Hvordan kan vi begrunne at dette er riktig?
• Er det noen vi kan spørre?
Oppsummert

4. Omdømme 
Omdømme er viktig . Et mål for dette arbeidet er å sikre samfunnets tillit . Måten vi løser ulike dilemma 
på, kan få betydning for vårt omdømme 
• Tåler vår beslutning forsiden på avisen?
• Er dette noe vi med glede kan fronte i møte med en pågående journalist? 
• Er det forhold i dette som vi helst ikke vil at andre skal få innsyn i?
Oppsummert

5. Økonomi
Ofte er det et spørsmål om økonomi . Hva har vi råd til, eller hva vil dette koste oss . Ofte er det også 
”dyrt å kjøpe billig” . 
• Hva er de økonomiske utfordringene i dette dilemmaet?
• Er det forhandlingsmuligheter
• Hva skal dere handle for og hva skal dere få for pengene?
• Er dette problematisk
•  Hvordan begrunne valget som blir gjort?
Oppsummert
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6. Etikk
Etikk er et verktøy for å klargjøre hva som er rett eller galt i gitte situasjoner, og etikken kommer først 
til anvendelse når vi ikke er enige lenger eller noen stiller spørsmål ved det vi gjør
• Hvordan ser dette ut i vårt dilemma?
• Hva er de viktige motsetningene?
• Er vi enige om hva som er rett eller galt?
• Hva om vi velger annerledes?
• Hvordan kan vi begrunne at vi gjør som vi gjør
Oppsummert
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8 . LOGO

Sykepleierne som stiftet NSF for snart 100 år siden laget et ”Regulativ for Norsk  Sykepleierforbunds 
emblem” . Dette emblemet skulle tjene som symbol på at sykepleierne tilfredsstilte kravene i 
 regulativet . Emblemet var forbeholdt de utvalgte, de som oppfylte NSFs krav til medlemskap . 
 Emblemet sykepleierne valgte i 1912 var ”sol gjennom sky” . Dette forteller om datidens yrkesidealer 
og symboliserer at ”sykepleieren skal lindre der det ser mørkt ut” .  

Det er utarbeidet bestemmelser om bruken av NSFs logo, hvem som har rett til å bruke NSFs logo og 
på hvilke betingelser . Hver faggruppe har egne logoer og NSFs regler gjelder også for bruk av disse 
logoene .

Aktuelle områder 
Bruk av NSF og faggruppenes logo er aktuelt i forbindelse med:
• konferanser og kurs:
 -  i program
 -  på talestol, postere og annet materiell
• i forbindelse med utlysning og tildeling av stipend
• ulike typer materiell; tskjorter, vesker, kursmapper osv.
• tidsskrift/fagblad
• på hjemmeside
• trykksaker, elektroniske produksjoner som utgis med eller uten støtte av kommersielle aktører. Dette 

omhandler også bruk av kommersielle aktørers brevpapir og konvolutter .
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Regelverk
I NSFs retningslinjer heter det at:
Når faglige møter, kurs og kongresser arrangert av NSF i 
 samarbeid med kommersielle aktører:
”Kommersielle aktørers logo skal ikke benyttes i markeds
øyemed uten at dette er godkjent av  nærmeste overordnede.”

Det heter videre i retningslinjene når kommersielle aktører 
 arrangerer faglig møter, kurs og kongresser i samarbeid med NSF:
”NSFs logo skal ikke brukes i markedsøyemed uten at det er 
godkjent av forbundsleder.
Kommersielle aktørers logo skal ikke benyttes i markedsøyemed 
uten at dette er godkjent av  nærmeste overordnede.”

I følge samarbeidsavtalen mellom NSF og LMI heter det i pkt . 4 .5:
”Partene er enige om at ingen av partene har rett til å bruke 
den andre partens navn, logo, varemerke, kjennetegn osv i 
pressemeldinger, annonser, reklame ol uten at det foreligger en 
skriftlig tillatelse.”

Tilsvarende kjøreregel er nedfelt i samarbeidsavtalen mellom LMI 
og de regionale helseforetakene (RHF) i pkt . 3 .3 .

Dilemma
Faggruppen av innovative sykepleiere skal arrangere sin årlige kongress, og har valgt firmaet Rullico AS 
som sin hovedsamarbeidspartner, etter at forespørsel har gått ut til alle aktuelle firma. 
Rullico AS ønsker å ha sin firmalogo med i programmet og kursmappen for kongressen. 
Hvordan forholder du deg til denne forespørselen?

Oppsummering/anbefaling
Se NSFs retningslinjer – vær oppmerksom på at du som faggruppeleder er definert som nærmeste 
overordnede .
Benytt gjerne navigasjonshjulet om du fortsatt er i tvil etter å ha lest retningslinjene .
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9 . KONTRAKTER

All samhandling med kommersielle aktører skal være preget av ryddighet, åpenhet og baseres på etter-
prøvbarhet . Dette innebærer at det skal inngås kontrakter i all samhandling med kommersielle aktører, 
og at kontraktene skal arkiveres i tråd med gjeldende regelverk og NSFs retningslinjer . 
Begge parters forpliktelser skal fremgå av avtalene, og de skal gjøres tilgjengelig for innsyn . 
NSF har utarbeidet følgende standardkontrakter:

1 . Kontrakt for kommersielle utstillere
2 . Kontrakt for ikke-kommersielle utstillere
3 . Kontrakt for annonsører
4 . Kontrakt for felles stipend NSF/kommersiell aktør
5 . Kontrakt for forelesere

Det er også utarbeidet en veiledning til utfylling av kontraktene .

Aktuelle områder
I forbindelse med kurs og konferanser, produksjon og utgivelse av fagblad, annonsering, evt . andre 
utgivelser . 

Regelverk

I NSFs retningslinjer pkt . 5 heter det:
”Samarbeid mellom kommersielle aktører og et av NSFs ulike 
ledd nedfelles i en skriftlig kontrakt. NSF har utarbeidet en 
standardkontrakt til dette formålet. Kontrakten skal godkjennes 
av nærmeste overordnede. Kontrakten og saksbehandlingen av 
denne arkiveres i 10 år.” 

I følge NSF/LMI - avtalen pkt . 4 .1 skal:
…”Alle avtaler om samhandling mellom LMI og NSFs  organer 
eller grupper av sykepleiere skal inngås skriftlig. I avtalen 
skal begge parters forpliktelser fremgå. Avtalene skal gjøres 
til gjengelig for innsyn. Avtaler med sykepleiere og ansatte 
i NSF som har konsulentoppdrag eller andre oppgaver for 
legemiddel industrien, skal inngås skriftlig. I avtalen skal begge 
 partenes forpliktelser (for eksempel oppdragets art og  eventuell 
 honorering mv) fremgå. Avtalene skal gjøres tilgjengelig for 
 innsyn av offentlige myndigheter og av arbeidsgivere”…

I LMIs Regler for markedsføring av legemidler (vedtatt på LMIs 
Generalforsamling 31 .mars 2009) pkt . 14 .02 Skriftlig kontrakt 
eller avtale heter det:
Det anbefales sterkt at det i skriftlige kontrakter/avtaler med 
helsepersonell om utførelse av oppdrag/tjenester inntas en 
forutsetning om at oppdragstaker kunngjør at vedkommende er 
en konsulent for legemiddelfirmaet ved muntlige eller skriftlige 
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offentlige uttalelser fra oppdragstaker innenfor det som er tema 
for oppdraget/tjenesten eller relatert til angjeldende legemiddel
firma. På samme måte anbefales sterkt at legemiddel firmaer 
som har deltidsansatte som praktiserer som  helsepersonell 
andre steder forsikrer seg om at ansettelsesforholdet til 
 lege middelfirmaet kunngjøres når vedkommende uttaler seg 
 offentlig om saker som er relatert til ansettelsesforholdet eller til 
legemiddelfirmaet generelt.

Videre er bruk av kontrakter beskrevet i § 14.01 Krav ved bruk av helsepersonell som konsulenter:
a) Skriftlig avtale/kontrakt inngås på forhånd
e) Legemiddelfirmaet skal holde oversikt over inngåtte avtaler/kontrakter

Dilemma
Janne Johansen - lokalt faggruppemedlem i faggruppen av innovative sykepleiere har gjort avtale med 
et firma som skal bidra med 10.000,– kroner til faggruppens fagdager. 
Avtalen ble gjort telefonisk og er nedfelt skriftlig på et notatark som lokalgruppen har oppbevart .
Den lokale faggruppen har papirarkiv . 
Pga . hyppige utskiftinger i styret, blir arkivet oppbevart privat hos den til enhver tid sittende lokale 
 faggruppelederen .  
På grunn av manglende arkivplass, makuleres innholdet i arkivet hvert femte år, dette gjelder også evt . 
inngåtte kontrakter .
Hvordan vurderer du dette opp mot f .eks . NSFs retningslinjer?

Oppsummering/anbefaling
Alt samarbeid mellom NSF og kommersielle aktører skal nedfelles skriftlig .
NSFs standardkontrakt skal benyttes . Kontrakt og saksbehandling arkiveres i 10 år .
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10 . KURS, KONFERANSER OG FAGLIGE MØTER

Kurs- og konferansevirksomhet utgjør en stor del av mange faggruppers drift . Her formidles faglige 
nyheter, det knyttes nettverk mellom kolleger og det er en god arena for å rekruttere nye medlemmer .
Mange har kommersielle aktører med på sine kurs og konferanser .

Aktuelle områder
• Kurssamarbeid
• Valg av konferansested og kongressbyrå
• Samarbeidspartnere og utstillere
• Undervisning
• Forhåndsgodkjenning av kurs – meritterende kurstimer
• Sosiale arrangementer/ sosiale ytelser

Regelverk
Omtales her under hvert underkapittel .

10 .1 Kurssamarbeid

For at faggruppene skal kunne tilby medlemmene faglig gode kurs og konferanser til en akseptabel pris 
er man som regel avhengig av samarbeid med kommersielle aktører .
De kommersielle aktørene er også viktige for å bidra med faglige nyheter, siste nytt om behandling og 
utstyr osv . 

Regelverk 
NSFs retningslinjer for samarbeid med kommersielle aktører sier:

Faglige møter, kurs og kongresser arrangert av NSF i samarbeid 
med kommersielle aktører:
”Ved møter/kurs/kongresser arrangert av NSF skal det gis like
lydende tilbud til alle leverandører som ønsker å ha  utstilling 
 eller på andre måter vil delta. Samarbeidet nedfelles i en 
 skriftlig og åpen avtale som forhåndsgodkjennes av nærmeste 
overordnede. NSF har utarbeidet en standardkontrakt til dette 
formålet. Det må tilstrebes at flere leverandører/produsenter 
 deltar på samme møte/kurs/kongress. Kommersielle aktørers 
logo skal ikke benyttes i markedsøyemed uten at dette er 
 godkjent av nærmeste overordnede.”

Faglige møter, kurs og kongresser arrangert av kommersielle 
 aktører i samarbeid med NSF:
”Det er nødvendig at ulike kommersielle aktører får  anledning 
til å informere og undervise sykepleiere slik at sykepleiere 
til enhver tid er faglig oppdatert. NSFs må vurdere om alle 
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 aktuelle leverandører får samme mulighet til å holde faglige 
oppdaterings kurs. Det må tilstrebes at flere leverandører/ 
produsenter deltar på samme møte/kurs/kongress.  Samarbeidet 
mellom NSF og den enkelte leverandør skal godkjennes av 
nærmeste  overordnede. NSFs logo skal ikke brukes i markeds
øyemed uten at det er godkjent av forbundsleder.”

Pkt . 4 . i NSFs prinsipper for samhandling:
”All kontakt med kommersielle aktører som innebærer forplik
telser for NSF skal avklares med nærmeste overordnede.”

I avtalen mellom NSF og LMI om Retningslinjer for samarbeid og 
samhandling mellom sykepleiere, NSF og LMI pkt . 4 .7 heter det:
Kurs, kongresser, faglige møter og lignende i regi av legemiddel-
firma:
”Sykepleiere skal innhente arbeidsgivers samtykke for å være 
deltaker eller bidragsyter på kurs, kongresser, faglige møter 
og lignende. Det skal alltid fremgå av invitasjonen hvem som 
 arrangerer og betaler en aktivitet. 
Ikkefaglige aktiviteter skal verken direkte eller indirekte 
 bekostes av legemiddelfirmaet. Ved reiser skal billetter ikke 
bestilles eller endres slik at formålet med reisen forandres.  
 Legemiddelfirmaet plikter i invitasjonen å opplyse hvilke kost
nader som dekkes i forbindelse med arrangementet.”

Kurs, kongresser, faglige møter og liknende i regi av NSF pkt 4 .:
”NSFs faggrupper eller andre grupper av sykepleiere i NSF 
kan være arrangør/medarrangører av faglige møter, kurs og 
 kongresser. Tilbud til firmaer om å delta som annonsør eller 
utstiller skal ikke skje ved favorisering av et enkelt legemiddel
firma. Dette kan skje ved at det gis likelydende tilbud til flere 
legemiddelfirmaer. Samarbeidet nedfelles i en skriftlig standard
kontrakt, og som er en offentlig tilgjengelig avtale.”

I LMIs Regler for markedsføring av legemidder kapittel 9 Arrange-
menter i regi av legemiddelindustrien eller sponset av den:

9.01 Alle arrangementer skal ha faglig oppdatering som hovedmål 
Alle møter i regi av industrien eller sponset av den, som for 
eksempel reklamemøter, vitenskapelige møter, konferanser, 
symposier eller andre møter (inkludert, men ikke begrenset til 
advisory boards, faglige utflukter, eller møter i forbindelse med 
planlegging eller gjennomføring av kliniske utprøvninger og ikke 
intervensjonsstudier), må bli avholdt på et hensiktsmessig sted i 
forhold til møtets hovedformål. Forpleining må bare gis når det 
er hensiktsmessig og for øvrig samsvarer med de øvrige Regler 
for markedsføring av legemidler. 
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9.02 Krav til reiser utenfor Norge
Legemiddelfirmaer må ikke arrangere eller sponse et arrange
ment som tar plass utenfor Norge, med mindre: 

a. De fleste av de inviterte er fra andre land enn Norge, og at 
 destinasjonen fremstår som fornuftig gitt deltagernes avreise
sted, eller 

b. Gitt lokaliseringen av arrangør eller ekspertise gjør det mer fornuftig 
å holde arrangementet utenfor Norge 

Med unntak av internasjonale kongresser skal alle reiser  utenfor 
Norge, som arrangeres eller sponses av et legemiddelfirma, 
 forhåndsgodkjennes av Rådets sekretariat.

9.03 Ved internasjonale kongresser og møter i Norge, skal det 
norske regelverk følges. 

9.04 Dekking av kostnader 
Forpleining i forbindelse med arrangementer skal være begren
set til reise, måltider og overnatting. Det er også anledning til å 
betale nødvendige deltageravgifter. 

Alle former for forpleining som tilbys helsepersonell skal være 
 rimelig i omfang og størrelse, og skal være en nødvendig  premiss 
i forhold til det faglige programmet. Som en generell regel skal 
det ikke overstige hva helsepersonell normalt ville ha betalt, hvis 
vedkommende skulle betalt selv. For øvrig gjelder følgende: 

a. For middager og lunsj skal Statens representasjonssatser ikke overstiges 
b. Alkoholservering utover øl eller vin til maten er ikke tillatt 
c. Faglig program skal utgjøre minimum 5 timer pr. dag. På reise dager 

skal programmet utgjøre 3 timer så sant det er praktisk mulig 
d. Det er ikke tillatt å legge til rette for at billettene helt eller delvis 

benyttes til ferieformål 
e. Firmaet plikter å spesifisere hvilke kostnader som dekkes 
f. Firmaene skal fylle ut protokoll over sine aktiviteter. Protokollene 

skal inneholde alt faglig og ikkefaglig program og en  spesifikasjon 
over hva som dekkes. Protokollen skal følge et skjema som 
 utarbeides av Dnlf og LMI s Råd for legemiddelinformasjon. 
 Denne informasjonen skal oppbevares hos firmaet i to år etter 
avholdt arrangement. Rådet kan kreve å få tilgang til protokollen. 

9.05 Forbud mot ledsagere
Det er kun tillatt å invitere personer som er kvalifisert til å delta. 
Ledsagere er ikke tillatt. 

9.06 Sosiale aktiviteter, og forbud mot enkelte destinasjoner 
Forpleining skal aldri omfatte sponsing eller organisering av 
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 underholdning eller sosiale aktiviteter. Firmaene skal unngå 
destinasjoner som assosieres med sportlige eller fritidsbaserte 
aktiviteter, eller er kjent som ekstravagante.

I samarbeidsavtaler mellom LMI og RHF pkt 3 .5:
3 .5 Kurs, kongresser, faglige møter og lignende: 
Invitasjoner til ansatte vedrørende kurs, kongresser, faglige 
møter og  lignende skal gå til foretaket. Det skal alltid fremgå av 
invitasjonen hvem som arrangerer og betaler en aktivitet.
Ansatte i foretakene kan delta på slike aktiviteter under forut
setning av at dette er godkjent av  foretaket. Ansvar for klarering 
tilligger den ansatte ved foretaket. 
Foretaket skal ha oversikt over og kunne dokumentere godkjente 
aktiviteter. 
Reiseutgifter i faglig sammenheng skal normalt dekkes av det 
enkelte foretak. I de tilfelle hvor reiseutgifter dekkes av andre 
skal det foreligge godkjenning av foretaket. Denne bestemmelse 
gjelder ikke ved reiser over kortere strekninger hvor det praktisk 
ligger til rette for fellestransport.

Dilemma
Faggruppen Innovative sykepleiere blir kontaktet av et firma som selger et nytt medisinsk teknisk utstyr 
som er til nytte for ernæring av pasienter, både i sykehus og i kommunehelsetjenesten . Firmaet ønsker 
å samarbeide med faggruppen om årlige kurs for faggruppens medlemmer . Firmaet ønsker at de sam-
arbeider om kursinnhold, der fokus på ernæring blir grunnlaget . 
Hvordan skal faggruppen stille seg til dette samarbeidet? 

Oppsummering/anbefaling:
Se NSFs retningslinjer for samhandling med kommersielle aktører vedr . kurssamarbeid .
Åpenhet og etterprøvbarhet, ikke-favorisering er sentrale stikkord .
 

10 .2 Valg av konferansested/kongressbyrå

De fleste faggrupper arrangerer ett eller flere årlige kurs og konferanser. Noen arrangerer på samme 
sted (by) hvert år, andre varierer arrangørsted . Noen er enearrangør, andre samarbeider med andre 
faggrupper/organisasjoner om arrangementet . Noen tar hovedtyngden av arrangementet selv, mens 
de fleste benytter kongressbyrå/hotell til å håndtere det praktiske rundt arrangementet. Mange har et 
samarbeid mellom sentral og lokal faggruppe .
Valg av sted for kongress/konferanse skjer gjerne på faggruppens generalforsamling/ årsmøte og 
 avgjøres for flere år frem i tid.

Regelverk
Det er ikke noe spesifikt regelverk som regulerer dette. Der det er valgmuligheter ut fra vedtatt 
 arrangørsted og omfang av arrangementet, skal det innhentes tilbud fra flere hotell/konferansesteder og 
kongressbyrå for å få best mulig pris og for å ivareta konkurranse- og åpenhetsprinsippet . 
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Dilemma
Faggruppen Innovative sykepleiere er kontaktet av et kongressbyrå som tilbyr å arrangere de årlige 
fagdagene . De ønsker å inngå en avtale på 5 år og de har allerede en avtale med et konferansested og 
hoteller . 
Hvordan vurderer faggruppen dette tilbudet?

Oppsummering/anbefaling
Vi viser til retningslinjene for Norsk Sykepleierforbunds kontakt med kommersielle aktører . Samarbei-
det skal baseres på åpenhet, saklighet, etterprøvbarhet og uavhengighet til ulike  samarbeidspartnere . 
For store faggrupper spesielt er slike arrangement så krevende – både praktisk og økonomisk - at det 
anbefales at man benytter profesjonelle kurs-/konferansebyrå . 
Så langt mulig anbefales at man benytter NSFs konferanseavdeling .

10 .3 Samarbeidspartnere og utstillere

Kommersielle aktører deltar på kurs og konferanser i faggruppenes regi som samarbeidspartnere og 
utstillere. Å være samarbeidspartner innebærer at firmaet bidrar med en avtalt sum til arrangementet. 
Dette var tidligere omtalt som sponsorer . Noen har hoved- og delsamarbeidspartnere, hvor hoved-
samarbeidspartner bidrar med en større sum enn de øvrige . Samarbeidspartnerne har også stand på 
arrangementet .
Utstillere er andre firma som kun bidrar med stand/utstilling.

Regelverk
I avtalen mellom NSF og LMI om Retningslinjer for samarbeid og 
samhandling mellom sykepleiere, NSF og LMI pkt . 4 .12 heter det:
”NSFs faggrupper eller andre grupper i NSF kan ikke motta 
økonomisk eller praktisk støtte til generell drift. Øvrige ytelser 
må nedfelles i standardkontrakten.”

Viser for øvrig til kapittel 3  i veiviseren og NSFs prinsipper for 
samhandling, samt til NSFs retnings linjer nedfelt under pkt 10 .1 
Kurssamarbeid .

LMIs Regler for markedsføring av legemidler pkt . 9 omhandler 
” Arrangementer i regi av legemiddel industrien eller sponset av 
den” og til pkt . 10 .1 i veiviseren Kurssamarbeid der pkt . 9 er 
referert .

Videre til pkt . 10 ”Gaver og ytelser” som er referert i kapittel 13 . 
Gaver i veiviseren .

Pkt . 14 i LMIs regler for markedsføring omtales ”Bruk av helse-
personell som konsulenter” .
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Helsepersonelloven § 9 og forskrift om begrensninger i helse
personells adgang til å motta gave,  provisjon, tjeneste eller annen 
ytelse § 4, bokstav d, e og f i forskriften:
Her omtales dekning av utgifter til kurs, konferanser,  seminarer 
eller etter og videreutdanninger. Dette er ytelser i lovens/ 
forkriftens forstand. Ulike ytelser nevnes og det heter at disse 
ytelsene (til sosiale og kulturelle arrangement mv) må vurderes 
nøye. I lovens forarbeider (Ot.prp.nr 13 s. 64) heter det vi
dere at: ”ekstern sponsing av kurs, konferanser, forskning mv 
bør ikke forbys, men det må stilles krav til faglig innhold og 
 uavhengighet.”  Det heter videre at: ”Departementet vil under
streke at deler av den interaksjon som er mellom helsepersonell 
og  legemiddelindustri vil falle utenfor området for utilbørlighets
vilkåret, da det dreier seg om faglig forsvarlig og produkt og 
produsentuavhengig informasjon som har rent opplæringsformål. 

Forskriften av 29 . august 2005 (se vedlegg i dokumentsamlingen) omtaler bruk av hovedsamarbeids-
partner. Forskriften anbefaler flere uavhengige samarbeidspartnere. Forutsetningen for at dette er 
akseptabelt er det faglige innholdet og graden av faglig utbytte for helsepersonell . 

Ansatte i legemiddelfirmaer som driver markedsføring rettet mot sykepleiere, og sykepleiere som 
 samhandler med legemiddelindustrien skal på forhånd orientere seg om hvilke regler som gjelder . 
Alle avtaler om samhandling mellom LMI og NSFs organer eller grupper av sykepleiere skal inngås 
skriftlig . I avtalen skal begge parters forpliktelser fremgå . Avtalene skal gjøres tilgjengelig for innsyn .
Avtaler med sykepleiere og ansatte i NSF som har konsulentoppdrag eller andre oppgaver for lege-
middelindustrien, skal inngås skriftlig . I avtalen skal begge partenes forpliktelser (for eksempel opp-
dragets art og eventuell honorering mv .) fremgå . Avtalene skal gjøres tilgjengelig for innsyn av  offentlige 
myndigheter og av arbeidsgivere .
Sykepleiere skal innhente arbeidsgivers samtykke for å være deltaker eller bidragsyter på kurs, 
 kongresser, faglige møter og lignende . Det skal alltid fremgå av invitasjonen hvem som arrangerer og 
betaler en aktivitet . 
Det kan ikke gis støtte fra legemiddelfirmaer til deltakelse på arrangementer dersom reisemålet klart 
assosieres med annet enn det faglige innholdet . 

Dilemma
Cecilie Pettersen er kasserer i NSF IS, og har ansvar for å følge opp samarbeidspartnere og utstillere 
på kongressen .
Hun har blitt kontaktet av Aquamobil som var delsamarbeidspartner på fjorårets kongress . I år ønsker 
de å være hovedsamarbeidspartner og bidra med 50 .000 kroner . Som forutsetning ønsker de å være 
eneste firma representert med denne type produkt. Cecilie blir jublende glad for tilbudet og takker 
umiddelbart ja . NSF IS har budsjettert med 50 .000 i inntekt fra hovedsamarbeidspartner, og nå er 
det i boks!
Hvordan vurderer du dette?

Oppsummering/anbefaling:
Her er NSF – i regi av en faggruppe – arrangør, og det skal dermed gis likelydende tilbud til alle 
 leverandører som ønsker å ha utstilling eller på annen måte delta. Det skal videre tilstrebes at flere 
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leverandører/produsenter av tilsvarende produkter deltar .
Det skal inngås en skriftlig og åpen kontrakt som skal forhåndsgodkjennes av nærmeste overordnede – 
i dette tilfelle faggruppeleder .

10 .4 Undervisning

Undervisning foregår primært på kurs og konferanser i regi av faggruppene, og kan gies av både 
 kommersielle og ikke-kommersielle aktører . Videre kan sykepleiere bli bedt om å undervise på kurs og 
konferanser i regi av kommersielle aktører . 
Undervisning skjer gjerne også i mindre fora, eksempelvis i form av fagmøter på arbeidsplassen . Også 
her kan kommersielle aktører delta .

Regelverk
I NSFs retningslinjer heter det
”En eventuell utbetaling av honorar i forbindelse med foreles
ning, undervisning i gruppe, deltakelse i programkomite, mø
teledelse, rådgivningspanel, fagråd mv honoreres etter åpen og 
skriftlig avtale i overensstemmelse med god regnskapsskikk.”

I avtalen mellom NSF og LMI om Retningslinjer for samarbeid og 
samhandling mellom sykepleiere, NSF og LMI pkt . 4 .4 heter det
”En eventuell utbetaling av honorar i forbindelse med foreles
ning, undervisning i gruppe, deltakelse i programkomité, møte
ledelse, rådgivningspanel, fagråd mv. honoreres etter skriftlig og 
offentlig tilgjengelig avtale i overensstemmelse med god regn
skapsskikk. Jfr. Forskrift med hjemmel i Hpl. § 9. Avtalen skal 
være etterprøvbar.” 

I LMI Regler for markedsføring av legemidler pkt 14 Bruk av 
 helsepersonell som konsulenter:
14 .01 Krav ved bruk av konsulenter 
Det er tillatt å benytte helsepersonell som konsulenter og 
råd givere, enkeltvis eller i grupper, til oppdrag/tjenester 
som foredrag og møteledelse, deltakelse i kliniske og andre 
 vitenskapelige studier, undervisning av eget personell, deltakelse 
i rådgivningsgruppe/ ”advisory board”, og deltakelse i markeds
undersøkelser der dette involverer kompensasjon. Oppdrag og 
konsulenttjenester må, i den utstrekning det er relevant i det 
enkelte tilfelle, fylle samtlige av de følgende kriterier: 

a) Enighet i form av en skriftlig avtale eller kontrakt skal inngås på 
forhånd, der oppdraget/tjenesten og forutsetning for utbetaling 
av kompensasjon er beskrevet i detalj, se g). 

b) Før forespørsel rettes og avtale inngås, skal det være definert 
konkrete behov for oppdraget/tjenesten. 
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c) Kriterier for utvelgelse av konsulenter skal være direkte  relatert 
til de definerte behov og de personer som er ansvarlig for 
 utvelgelsen av konsulenter må ha tilstrekkelig kompetanse til å 
vurdere hvorvidt aktuelle helsepersonell fyller disse kriteriene 

d) Antall helsepersonell som engasjeres til oppdrag/tjeneste skal  
være rimelig i forhold til å oppnå de definerte behovene for  
engasjementet 

e) Legemiddelfirmaet skal holde oversikt over inngåtte avtaler/ kont
rakter med helsepersonell. Resultater av utførte tjenester/oppdrag 
skal kun benyttes i overensstemmelse med inngått  kontrakt/avtale 

f) Engasjement av helsepersonell til å utføre oppdrag/tjenester skal 
ikke være et insitament til å anbefale, forskrive, kjøpe, forsyne, 
selge eller administrere et konkret legemiddel 

g) Kompensasjonen som utbetales skal stå i et rimelig forhold til og 
 representere en fornuftig markedsverdi i forhold utført oppdrag/tjeneste. 

Pkt 13 Støtte til helsepersonell
Støtte til helsepersonell må kun gis i overensstemmelse med 
 gjeldende lover og forskrifter, Punkt 9 i Regler for legemiddel
informasjon og inngåtte samarbeidsavtaler mellom LMI og 
Regionale helseforetak,  Den norske legeforening,   Norges 
 Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og Funksjons
hemmedes  fellesorganisasjon. Det er ikke tillatt å  betale for å 
få tilgang til helse personells tid. Dette er ikke til hinder for å 
benytte helse personell som konsulenter, se punkt 14. 

Dilemma
Faggruppen av Innovative sykepleiere er kontaktet av et firma i forbindelse med sine fagdager. Firmaet 
ønsker å betale for en faglig sterk foreleser fra England . Denne foreleseren er engasjert i et fagområde 
som faggruppen berører i sin faglige kongress . Firmaet ønsker å dekke reise, opphold og honorar for 
denne foreleseren. Som motytelse ønsker firmaet at en av deres salgsrepresentanter får anledning til å 
holde et innlegg . 
Hvordan skal styret i faggruppen stille seg til denne forespørselen?

Oppsummering/anbefaling:
Det er behov for at kommersielle aktører får bidra med faglige nyheter på faggruppenes kurs og konfe-
ranser . Imidlertid skal informasjonen fortrinnsvis gis på stand, og ikke inngå i det ordinære faglige pro-
grammet. Produsentuavhengighet skal tilstrebes – dette innebærer at flere leverandører av tilsvarende 
produkt bør få tilbud om å informere/undervise .

10 .5 Forhåndsgodkjenning av kurs- meritterende kurstimer

NSF godkjenner kurs som en garanti for sykepleiefaglig innhold slik at sykepleiere kan samle meritte-
rende timer til sitt etterutdanningskrav i NSFs godkjenningsordning for klinisk spesialist i sykepleie eller 
spesialsykepleie . NSF godkjenner kurs som er produsentnøytrale og der det faglige innholdet er godt 
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dokumentert . Programmet skal være forhåndsgodkjent, og det opprettes skriftlige avtaler om evt . kom-
mersiell samhandling . For å unngå favorisering og utilbørlig påvirkning, kan dette skje ved at kursene 
arrangeres i samarbeid med, eller får støtte fra flere ulike firma. 

Regelverk 
I avtalen mellom NSF og LMI om Retningslinjer for samarbeid og 
samhandling mellom sykepleiere, NSF og LMI pkt . 4 .9 heter det:
”Retningslinjer for godkjenning av kurs fastsettes av forbunds
styret i NSF. Legemiddelfirmaer kan kun gi støtte til deltakelse på 
faglig, anerkjente arrangementer innenfor behandlingsområder der 
selskapet driver forskning og utvikling eller tilbyr legemidler.”

Dilemma
Et kommersielt firma henvender seg til NSF for å få et kurs de skal arrangere for sykepleiere forhånds-
godkjent som meritterende til klinisk spesialist .
Hvordan ville du besvart dette?

Oppsummering/anbefaling
NSF kan godkjenne kurs som er produsentnøytrale og der det faglige innholdet er godt dokumentert .  
Det må tilstrebes at flere leverandører/produsenter deltar på samme møte/kurs/kongress. Dersom dette 
kravet ikke er innfridd, avslås i prinsippet søknaden .
Der det faglige innholdet i kurset vurderes til å ha et faglig høyt nivå, oppfordres kommersielle aktører 
til å inngå et faglig samarbeid med for eksempel relevante faggrupper i NSF som evt sammen videre-
utvikler kurset . 

10 .6 Sosiale arrangementer/sosiale ytelser

På de fleste større kurs og konferanser legges det opp til sosiale og kulturelle arrangement. Dette kan 
være utflukter, kulturinnslag, bespisning, drikke mv. 

Aktuelle områder for sosiale ytelser:
• Dekning av aperitiff i forbindelse med festmiddag
• Dekning av utgifter til underholdningsinnslag
• Opera/ Konsert, fisketur
• Låne pasientleilighet i syden
• Lån av penger
• Salg av gjenstander med meget lav salgsverdi
• Gave fra kjent kunstner som har vært pasient/pårørende

Følgende spørsmål kan være nyttige å stille seg ved tilbud om sosiale ytelser:
• Er en sosial ytelse egnet til å påvirke den tjenestelige handlingen? 
• Hva er bakgrunnen for å gi en ytelse. 
• Hva er gavens verdi? 
• Mottas gaven i arbeidssammenheng eller som privatperson – og er det mulig å skille mellom dem?
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Regelverk
I NSFs retningslinjer er ikke støtte til sosiale arrangement 
 spesifikt nevnt.

I avtalen mellom NSF og LMI om Retningslinjer for samarbeid og 
samhandling mellom sykepleiere, NSF og LMI pkt . 4 .12 heter det:
”NSFs faggrupper eller andre grupper i NSF kan ikke motta 
økonomisk eller praktisk støtte til generell drift. Øvrige ytelser 
må nedfelles i standardkontrakten.”

I regler for markedsføring av legemidler pkt . 9 .06 Sosiale 
 aktiviteter, og forbud mot enkelte destinasjoner 
Forpleining skal aldri omfatte sponsing eller organisering av 
 underholdning eller sosiale aktiviteter. Firmaene skal unngå 
 destinasjoner som assosieres med sportlige eller fritidsbaserte 
aktiviteter, eller er kjent som ekstravagante.

Helsepersonelloven § 9 og forskrift i helsepersonells om begrens-
ninger til å motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse § 4,l 
bokstav d, e og f i forskriften:
Merknadene til forskriften er kritisk til ytelser / økonomisk støtte 
til sosiale og kulturelle arrangementer. Det manes til nøktern 
 standard og forsiktighet. Støtten fra kommersielle aktører skal 
gå til faglig oppdatering og utvikling.

Samarbeidsavtaler mellom LMI og RHF pkt 3 .6:
”Kurs, kongresser, faglige møter og lignende i egen regi av 
 foretaket skal arrangeres uten økonomisk støtte eller praktisk 
medvirkning fra legemiddelfirmaer.”

Dilemma
Rullico As har i forbindelse med NSF IS sin kongress tilbudt å dekke utgifter til
• Dekning av aperitiff i forbindelse med festmiddag
• Dekning av underholdningsinnslag
• Dekning av tur på Telemarkskanalen med kanalbåtene. Turen varer ca 3 timer og det serveres enkel 

mat, øl og vin .
Hvordan bør et slikt tilbud håndteres?

Oppsummering/anbefaling
Økonomiske bidrag bør fortrinnsvis gå til arrangementet som helhet, ikke til delaktiviteter eller dekning 
av delutgifter . 
Støtte til rene sosiale ytelser bør ikke forekomme, men bør gå til faglige aktiviteter eller som en samlet 
sum til hele arrangementet . 
Favorisering av ett firma er ikke akseptabelt.  Alle samarbeidspartnere/utstillere bør få tilbud om å 
bidra økonomisk . 
Det bør tilstrebes at sosiale arrangement tilbys alle deltagerne på konferansen, ikke kun en begrenset 
del . Man kan tilby alternative arrangement og det bør legges opp til valgfrihet vedr . deltagelse . 
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11 . ANNONSER

Faggruppene er attraktive for markedsføring av kommersielle produkt i form av annonser . 
For faggruppene gir dette inntekter som ofte er nødvendig for faggruppens drift . 
I utgangspunktet kan man godt selge annonser i fag-/medlemsbrev, programhefter og medlemsbrev . 
Det aksepteres ikke annonser på organisasjonens nettsider . 
Alle interessenter bør få det samme tilbudet om annonsering . Den enkelte  ansvarlige/ faggruppeleder 
må til enhver tid vite hvor grensen går for at en annonse ikke er støtende eller i strid med NSFs 
 formålsparagraf og verdier . 

Aktuelle områder
Annonser tilbys hovedsaklig i:
• Fag/Medlemsblad
• Nettsider 
• Programhefter
• Medlemsbrev 

Regelverk
I avtalen mellom NSF og LMI om Retningslinjer for samarbeid og samhandling mellom 
 sykepleiere, NSF og LMI pkt . 4 .5:
”Partene er enige om at ingen av partene har rett til å bruke den  andre 
partens navn, logo, varemerke, kjennetegn osv i pressemeldinger, 
 annonser, reklame ol uten at det foreligger en skriftlig tillatelse.”
Samarbeidsavtaler mellom LMI og RHF pkt har nedfelt tilsvarende i pkt .3 .3

11 .1 Fag-/medlemsblad

For faggruppene vil det være aktuelt å vurdere annonsenes innhold og om man bør avvise noen . 
 Eksempelvis kan det være et dilemma å annonsere for psykofarmaka i psykiatriske sykepleieres 
 fagblad . Det kan være aktuelt å vurdere evt . annonsebilag .

Dilemma
Sølvi Hemnes, grunnlegger av NSF IS og fortsatt ansvarlig for å følge opp annonsører i faggruppens fag-
blad, har tilbudt annonseplass til de firma som tidligere har annonsert og/eller som faggruppen kjenner 
til gjennom flere års samarbeid. Annonseprisene har vært differensiert i forhold til om firmaet er stort 
eller lite, og ellers i forhold til type annonse/plassering i bladet . Hvordan vurderer du denne praksisen?

Oppsummering/anbefaling
For å senke kostnader/sikre inntekter til fagbladet kan man selge annonser . Tilbud om annonsering bør 
gå bredest mulig ut, jfr . prinsippene om likebehandling . Kontrakter skal være åpne og etterprøvbare .
Informasjon om muligheter for annonsering skal ligge godt synlig på faggruppens nettsider og omtales i 
fagbladet .
Den enkelte ansvarlige/faggruppeleder må til enhver tid vite hvor grensen går for at en annonse ikke er 
støtende eller i strid med NSFs formålsparagrafer og verdier, samt retningslinjer for samhandling med 
kommersielle aktører . Det bør i størst mulig grad tilstrebes faste, ensartede priser .
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11 .2 Nettsider

Faggruppenes nettsider leses både av medlemmer og andre interesserte, og kan være et interessant 
medium å reklamere i for legemiddelfirma, utstyrsleverandører og andre.

Dilemma
Faggruppen av Innovative sykepleiere har en svært attraktiv nettside, både for medlemmer og andre 
interesserte. Sølvi Hemnes har blitt kontaktet av flere firma som ønsker å profilere sine nyutviklede 
produkt på nettsiden, enten i form av annonser eller redaksjonell omtale .
Hvordan ville du stilt deg til dette?

Oppsummering/anbefaling
NSF aksepterer ikke reklame på organisasjonens nettsider . 

11 .3 Medlemsbrev (elektroniske eller i papirversjon)

Noen av faggruppene gir ut medlemsbrev, enten elektronisk via e-post, på nettsider eller i papirver-
sjon . For noen faggrupper erstatter disse eget fagblad .
Medlemsbrevene inneholder faglige nyheter, informasjon fra og om faggruppen, informasjon fra NSF 
sentralt, fra myndigheter osv .

Dilemma
NSF IS sender ut månedlige elektroniske medlemsbrev med kortfattet omtale av faglige nyheter . Flere 
firma ønsker at de har kan få omtalt sine produkt, kursarrangement osv. Noen ber også om tilgang til 
NSF IS’ e-postlister slik at de selv kan ta direkte kontakt med medlemmene i faggruppen .
Hvordan skal vi forholde oss til slike forespørsler?

Oppsummering/anbefaling
Det bør utarbeides kriterier for annonsering i medlemsbrev eller presiseres at de samme regler som for 
nettsidene gjelder . Inntil denne avklaringen er gjort, anbefaler vi faggruppene å være restriktive med 
omtale av kommersielle produkter i medlemsbrev . Se for øvrig kapittel 13 om reklame .

11 .4 Program

Det utarbeides gjerne programhefter i forbindelse med større arrangement . Her vil det være aktuelt 
særlig for samarbeidspartnere å be om annonseplass .

Aktuelle områder
• Reklame for firmaer, utesteder, og lignende i programhefte
• Påmelding på nett
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Dilemma
Faggruppen Innovative sykepleiere får henvendelse fra de 2 hovedsamarbeidspartnerne om at de 
ønsker å ha hver sin side med annonse i programmet til årets fagdager, mens delsamarbeidspartneren 
ønsker en halvside i programheftet . I tillegg vil en butikk for barneklær annonsere i bladet . Dette vil 
faggruppen få inntekter av . 
Hva skal faggruppen gjøre med dette?

Oppsummering/anbefaling
Påse at ingen at ingen favoriseres . Alle aktuelle kommersielle aktører bør få samme tilbud om annon-
seplass . Antall annonser må tilpasses programmets hensikt . Når det gjelder butikk for barneklær er 
spørsmålet hvorvidt dette oppleves som troverdig og tillitsvekkende? Husk at alt samarbeid skal være 
på en slik måte at verken pasienten eller samfunnet kan trekke sykepleiernes/jordmødres/helsesøstres 
uavhengighet eller integritet i tvil .  
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12 . REKLAME

Samfunnet overstrømmes av reklame . Våre pasienter og brukere ønsker i hovedsak å skjermes for 
reklame . St . meld 18 Rett kurs mot riktigere legemiddelbruk (2004- 2005) omhandler blant annet 
produsentuavhengig informasjon og reklame . 
Reglene for bruk av reklame er svært strenge (se spesielt legemiddelforskriften om reklame) . Regelver-
ket retter seg mot både markedsføring og mot helsepersonell .

Mengden av reklame er økende, også for sykepleiere . En undersøkelse publisert i Tidsskrift for Den 
norske legeforening (2001) viste at en allmennlege i løpet av ett år mottok over 3000 sider reklame, 
20 skriftlige henvendelser om besøk og 26 invitasjoner til reiser (St .meld .nr . 18 s .49)
I følge forarbeidene til helsepersonelloven finnes det i praksis en rekke eksempler på at helsepersonell 
er ilagt reaksjoner på bakgrunn av disposisjoner som er begrunnet i kommersielle hensyn . 

Aktuelle områder
Reklame eksisterer stort sett over alt:
• I tidsskrift, plakater, media
• På klær
• På produkter til brukere og pasienter som mat, bleier, medikamenter
• På profileringsmateriell som eks. nøkkelbånd hos helsepersonell, penner, krus osv.

Regelverk 
I NSF retningslinjer heter vedrørende Reklamemateriell og gaver
”Gaver, provisjon, tjenester eller annet som er egnet til å påvirke 
tjenestelige handlinger på en utilbørlig måte, skal ikke forekomme …”

Yrkesetiske retningslinjer pkt . 3 .7
”Sykepleieren medvirker ikke til markedsføring eller  annen 
 kommersiell virksomhet som kan påvirke pasientens og 
 samfunnets tillit til sykepleien”

I avtalen mellom NSF og LMI om Retningslinjer for samarbeid og 
samhandling mellom sykepleiere, NSF og LMI pkt . 4 .2
”Gratis utdeling av gjenstander/reklameartikler fra legemiddel
industrien skal følge reklamebestemmelsene (§ 13) i Forskrift 
om legemidler, samt andre lover og forskrifter.”

Forskrift om legemidler (2001) § 137 (også kalt reklameforskriften)
Krav til helsepersonell:
Forskriften sier noe om

• Hvem reklamen for legemidler kan rettes mot (bl.a. sykepleiere)
• Hva reklamen skal inneholde
• Ytterligere dokumentasjon 

Videre heter de i forskriften at:
Reklame til helsepersonell må ikke være forbundet med utdeling 
av gjenstander, gaver, tjenester, premier eller noen annen form 
for ytelser av økonomisk verdi. (Gjenstander av tusen  kroner vil 



NSFs veiviser i etisk samhandling med kommersielle aktører 34

rammes av denne forskriften og helsepersonell må derfor avstå 
fra gaver/ytelser som er i strid med legemiddelforskriften, selv 
om de kanskje ikke er i strid med helsepersonelloven § 91)

Helsepersonelloven § 9 og forskrift i helsepersonells om begrens-
ninger til å motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse § 4 
bokstav n:
Vareprøver eller reklameartikler av ulik art faller inn under 
 begrepet ”gave … eller annen ytelse”. 
Dette er avhengig av om det er snakk om betydelig/ubetydelig verdi .

LMIs Regler for markedsføring av legemidler pkt . 2:
Reklamens innhold 

2.01 Offentlige lover og forskrifter 
Markedsføringen må være i overensstemmelse med offentlige 
lover og forskrifter. All reklame skal innholde tydelig: 

a) Sentral informasjon i samsvar med legemiddelforskriften § 137. 
Informasjonen skal samsvare med godkjent preparatomtale og 
være datert. 

b) Produktets reseptstatus. 
c) Når det er aktuelt, salgsprisen og refusjonsvilkår 

2.02 Påminnelsesreklame 
Kravene i punkt 2.1 ovenfor trenger ikke følges dersom annon
sen bare er ment som en påminnelse, forutsatt at annonsen 
ikke inneholder noe annet enn preparatets navn og generisk 
navn på virkestoff, samt markedsførers navn. 

3. Krav til reklamen 

3.01 Balansert informasjon 
Reklame for legemidler må være nøyaktig, balansert, sannferdig 
og objektiv samt tilstrekkelig komplett til å gjøre mottakeren i 
stand til å danne seg en egen mening om det aktuelle legemid
dels tera peutiske verdi. Reklamen bør baseres på en ferskest 
mulig evaluering av vitenskapelig materiale og klart  reflektere 
dette materialet. Den må ikke fordreie, urettmessig fremheve, 
utelate eller på noen annen måte villede.

3.02 Krav til dokumentasjon 
Alle opplysninger som tas med i markedsføringsmaterialet må 
kunne dokumenteres, og dokumentasjonen må kunne frem
skaffes på forespørsel. Slik dokumentasjon trenger imidlertid 
ikke fremskaffes når det gjelder opplysninger som er godkjent i 
forbindelse med utstedelse av markedsføringstillatelse.
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3.03 Riktig legemiddelbruk 
Reklame for legemidler må fremme riktig legemiddelbruk ved å 
presentere legemidlene balansert og uten overdrivelse av egen
skaper eller verdi. Reklame må ikke antyde at et legemiddel har 
særskilte egenskaper eller verdi uten at dette kan dokumenteres.

3.04 Henvisning til referanser 
Når det i markedsføringsmaterialet vises til undersøkelser som 
er offentliggjort, må disse gjengis  korrekt, og det må gis klare 
referanser til hvor de kan fremskaffes. 

3.05 Sammenlignende reklame 
Sammenlignende reklame må ikke være misvisende og må være 
basert på sammenlignbare og  relevante egenskaper ved produk
tene. Både eget og konkurrenters preparater må være fremstilt 
på en balansert, rettferdig og objektiv måte. 

3.06 Illustrasjoner
Ved bruk av illustrasjoner skal kilden oppgis. Hvis  illustrasjonene 
er modifisert skal dette fremgå.  Illustrasjoner må ikke gi et 
 misvisende bilde av et legemiddels egenskaper eller verdi. 

3.07 Sikker 
Ordet ”sikker” må aldri brukes uten tilbørlig forbehold. 

3.08 Nyhet 
Ordet ”nyhet” må ikke brukes mer enn ett år etter at et nytt 
 produkt eller en ny indikasjon ble  introdusert. 

3.09 Bivirkninger
Det må ikke hevdes at et legemiddel ikke gir noen bivirkninger 
eller noen risiko for å danne avhengighet. 

3.10 ”Viktig melding” og avregistrering
Informasjon som gjelder nye, alvorlige bivirkninger eller 
kontraindikasjoner, begrensninger med  hensyn til  indikasjoner 
og beslutning om avregistrering på grunn av bivirkninger, skal 
 sendes ut  separat til reseptutstedere og apotek. Betegnelsen 
 ”Viktig melding” må bare benyttes for slike  utsendelser. Avregis
trering skal når allmenne hensyn tilsier det, alltid meddeles 
 reseptutstedere og apotek. Alle avregistreringer skal begrunnes.

3.11 Felleskatalogen 
Felleskatalogen AS utgir ”Felleskatalogen over farmasøytiske 
spesialpreparater markedsført i Norge” i separate utgaver for 
 human og veterinærmedisin. Alle markedsførte  farmasøytiske 
spesialpreparater fra medlemmene i Legemiddelindustri
foreningen skal være oppført i Felleskatalogen.
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3.12 Møter med helsepersonell
Representanter som markedsfører legemidler bør som 
 hovedregel ha møter med grupper av helsepersonell. Dette er 
ikke til  hinder for at det kan gjennomføres møter med enkelt
personer av  praktiske årsaker. 

Videre omtales følgende pkt. reklame i ovennevnte regelverk fra LMI:
Pkt. 4 Bruk av sitater
Pkt. 5 Markedsføringen skal ha høy etisk standard
Pkt. 6 Distribusjon av reklame
Pkt. 7 Åpenhet om markedsføring
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12 .1 Vareprøver til sykepleiere og pasienter/brukere

Vareprøve til sykepleiere/jordmødre/helsesøstre er viktig for å få informasjon om og evt . teste ut ulike 
produkter .
Skal virksomheter dele ut produkter må det være kjent og akseptert hos virksomhetsleder .
Her bør en være meget restriktiv, jfr . favorisering og samfunnets tillit og troverdighet .

Aktuelle områder
• På kurs og konferanser for sykepleiere
• På helsestasjoner, i sykehus, sykehjem, omsorgsboliger, og hjemmesykepleie
• I butikker, utstillinger mv

Regelverk
Se innledningsvis i kapittel 12 .

Dilemma
Pernille har som leder av NSF IS fått forespørsel om Taco AS kan sende ut vareprøver til sykepleierne 
i hjemmetjenesten i alle landets kommuner. Taco AS formidler ulike hudpleieprodukt som er dyre i 
innkjøp . De tilbyr nå små prøvetuber til sykepleiere som de kan dele ut til aktuelle brukere/pasienter .
Hvordan ville du som Pernille sin leder håndtert dette?

Oppsummering/anbefaling
Hvordan vurderer du henvendelsen fra Taco AS etter de strenge reglene i reklameforskriften og NSFs 
regelverk? 
Her er det ikke et klart svar, men du må skjønnsmessig vurdere om de strenge reglene kan forsvare at 
vareprøver deles ut . Forhold som må vurderes er bla om pasientene har økonomi/praktisk anledning 
til selv å kjøpe prøvetuber eller er det forhold som tilsier at de kan få en gratis prøve? Skal pasienten 
teste ut flere ulike produkt slik at det vil bli uforholdsmessig dyrt å selv skulle kjøpe mange ulike typer 
kremer?

12 .2 Bekledning

Industrien tilbyr helsepersonell reklame på bekledning . Blant annet benytter kongresskomiteer T-
skjorter, jakker mv for å skille kursansvarlige fra andre kursdeltakere . Ikke sjelden tilbys helsepersonell 
sports- og fritidstøy med reklame .

Aktuelle områder
• Kurs, kongresser
• Ved testing av ny bekledning
• Markedsføring av neste års kongress

Dilemma
NSF IS lokalgruppe i Nordland har stand på årets generalforsamling for å markedsføre neste års 
 kongress . Faggruppens medlemmer på standen er spenstig kledd med klær fra arrangørbyens mest 
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berømte klesbutikk . Reklamen for butikken kommer tydelig frem .
Hvordan vurderer du dette tilbudet? 

Oppsummering/anbefaling
Klær er et sterkt medium for påvirkning .
På bakgrunn av NSFs retningslinjer, merkevarebygging og tillit i samfunnet bør faggruppenes bruk av 
reklame på bekledning ivaretas med stor varsomhet . 
Vær også oppmerksom på de strenge reglene for bruk av NSFs logo i tilknytning til kommeriselle logoer .

12 .3 Pasientinformasjon/opplæring og produktomtale 

Dagens pasienter og brukere av helsetjenesten er kunnskapsrike, bevisste og ofte restriktive til bruk av 
reklame i forbindelse med informasjon og opplæring . 

Helsepersonell har ingen mulighet til å kvalitetssikre de ulike produktene som tilbys .

Aktuelle områder
• Hefter, video og øvrig undervisningsmateriell
• Utdeling av vareprøver
• Helsestasjon og andre virksomhet i helsetjenesten

Regelverk
Reglene for bruk av reklame er svært strenge 

Legemiddelforskriften § 135 omhandler krav til reklame til 
 all mennheten og § 136 om Nærmere krav til reklamens innhold. 

Samarbeidsavtale mellom RHF og  (LMI) i pkt . 3 .9 Opplæring av 
pasienter og pårørende:
Det kan inngås avtaler om pasient og pårørende opplæring, f. eks:
Støtte til utarbeidelse av pasientbrosjyrer eller støtte til utdan
ning og opplæring gjennom Lærings og mestringssentra eller 
andre tiltak. Kun helsepersonell og brukerrepresentanter, ikke 
legemiddelindustri alene, kan stå for den direkte kontakten med 
pasienter og pårørende. 

LMI har for øvrig laget et Poicydokument om ”Helseinformasjon fra 
legemiddelindustrien .”

Lov om pasientrettigheter (2001), spesielt kapittel 3 Rett til 
 medvirkning og informasjon

Dilemma
Helsestasjoner kontaktes ofte av leverandører av ulike produkt (hudpleieprodukt, tran, spedbarnsmat, 
foreldreblad osv .) som ønsker å bidra med gratis eksemplar til utdeling til brukere . Noen ganger vil det 
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være hensiktsmessig å kunne gi små prøvetuber av eks . en spesiell hudkrem slik at foreldre kan prøve 
denne uten å måtte kjøpe en stor og ofte dyr tube .
Er dette greit?

Oppsummering/anbefaling
På bakgrunn av NSFs retningslinjer, merkevarebygging og tillit til sykepleieres uavhengighet i 
 samfunnet bør utdeling av reklame benyttes med stor varsomhet . 
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13 . GAVER, HONORAR, TJENESTER OG YTELSER

Grensene mellom gavebytte som del av normale sosiale omgangsformer, smøring og korrupsjon kan 
variere betydelig over tid og i forskjellige kulturer . Derfor vil det i praksis alltid være en gråsone som 
krever diskusjon og praktisk skjønn .

Aktuelle områder
I dette dokumentet har vi valgt hovedområder som:
• Gaver, ytelser
• Reiser, invitasjoner med bespisning
• Honorar, lønn
• Sosiale ytelser 

I Forskrift om begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gave, provisjon, tjeneste eller annen 
ytelse (2005), defineres begrepet gave, provisjon tjeneste eller annen ytelse (§ 4)

Regelverk
I NSFs retningslinjer heter det:
”Gaver, provisjon, tjenester eller annet som er egnet til å 
 påvirke tjenestelige handlinger på en utilbørlig måte, skal 
ikke  forekomme. Også mottak av faglige gaver, for eksempel i 
form av faglitteratur eller faglige hjelpemidler vil kunne være 
 egnet til å påvirke på en utilbørlig måte. I likhet med hva som 
 gjelder for gaver og tjenester generelt må man her foreta en 
konkret  helhetsvurdering hvor gavens/tjenestens økonomiske 
verdi er  sentral. NSF krever at ytelser (gaver/tjenester (herunder 
 reiser) mv) skal ha en ubetydelig verdi. Det henvises til helse
personelloven § 9 og nye forskrifter.”

Gratis utdeling av gjenstander/reklameartikler fra legemiddel-
industrien skal følge reklamebestemmelsene (§ 13) i Forskrift om 
legemidler, samt andre lover og forskrifter .

I samarbeidsavtalen mellom NSF og LMI pkt . 4 .2 Gaver: 
Gjenstander som deles ut, må bare ha ubetydelig verdi.  Faglige 
gaver skal ikke ha en verdi som overstiger kr. 1000,–. Med  
 faglige gaver menes faglitteratur eller faglige hjelpemidler 
som står i forbindelse med utøvelse av vedkommende helse
personells virksomhet. 

Sykepleiere må verken på egne eller andres vegne motta gave, 
provisjon, tjeneste eller annen ytelse som kan påvirke eller være 
egnet til å påvirke handlinger, saksforberedelse eller vedtak på en 
utilbørlig måte.
Ved vurderinger legges til grunn forskrift med hjemmel i 
 Helsepersonelloven § 9, samt merknader til denne. Gaver om
fatter ikke bare materielle gjenstander, men også andre fordeler. 
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Øvrig regelverk
Regler for markedsføring av legemidler, LMI pkt. 10

10.01 Hensikt med gave 
Ingen gaver, fordeler eller ytelser må tilbys eller loves til helse
personell i den hensikt å oppnå en anbefaling, forskrivning, kjøp, 
leveranse, salg eller administrasjon av et bestemt legemiddel. 

10.02 Ubetydelig verdi 
Gaver må ikke gis til helsepersonell unntatt når gaven har 
 ubetydelig verdi, ft. kr. 100,, og har direkte sammenheng med 
medisinsk eller farmasøytisk praksis. Faglige gaver skal ikke ha 
en verdi som overstiger kr. 1 000.. Det kan deles ut en slik 
gave pr. lege pr. år. 

10.03 Merking av gaver
Gaver som gis til helsepersonell må ikke påføres noe annet enn 
preparatets navn og generisk navn på virkestoff, samt markeds
førers navn.

10.04 Økonomiske fordeler 
Det må ikke tilbys noen økonomiske fordeler til helsepersonell. 
Eventuell støtte til reise og opphold i forbindelse med faglige 
gode møter/kongresser kan gis hvis reglene i punkt 9 følges.
Legemiddelfirma kan opprette fond/stipend alene eller sammen 
med andre. I sistnevnte tilfelle skal legemiddelfirma ikke sitte 
i fondsstyret som utdeler stipendet, og ikke ha innflytelse på 
hvem som får stipendet. 

Samarbeidsavtalen mellom LMI og RHF pkt. 3.2 Honorering og 
gaver:
Ansatte og tillitsvalgte i foretak må verken på egne eller andres 
vegne motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse som kan 
påvirke eller være egnet til å påvirke handlinger, saksforberedelse 
eller vedtak på en utilbørlig måte. Dette gjelder likevel ikke 
gaver av ubetydelig verdi, så som reklamemateriell, blomster og 
lignende, så fremt det ikke rammes av foregående setning. Ved 
vurderingen legges til grunn Forskrift om helsepersonells  adgang 
til å motta gave, provisjon, tjeneste og annen ytelse av 29. 
 august 2005 § 3.3: 
Gaver omfatter ikke bare materielle gjenstander, men også 
 andre fordeler; for eksempel i form av personlige rabatter ved 
kjøp av varer og tjenester. 
Honorering av ansatte for arbeidsoppdrag som advisory board, 
foredrag, konsulentvirksomhet og lignende skal godkjennes av 
foretaket. 
Ansvar for klarering tilligger den ansatte ved foretaket. 
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• Forvaltningsloven § 6  habilitetsregler for ansatte i helseforetak når 
sykepleiere er saksbehandler og fatter vedtak i forvaltningssaker .

• Etiske retningslinjer for innkjøp for regionale helseforetak er det 
fastsatt en veiledende verdigrense på 100 kroner for gaver .

• Tjenestemannsloven § 20 gjelder for ansatte i kommuner og 
 statlig virksomhet .

13 .1 Gaver, ytelser

Ut fra ovennevnte definisjon på gave, ytelser er dette noe som berører helsepersonell kontinuerlig og i 
ulike sammenhenger .  Faglige gaver som faglitteratur og dekning av utgifter til kurs, konferanser, etter- 
og videreutdanning inkluderes her . 

I utgangspunktet skal ikke helsepersonell motta gaver fra pasient . Viser til Forskrift om begrensninger 
i helsepersonells adgang til å motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse § 3 (29. august 2005 
nr . 941) .

Aktuelle områder
• Penger, gavekort, aksjer, verdipapirer
• Hytte, hus (fast eiendom)
• Faglige gaver, dekning av utgifter til kurs og konferanser, etter og videreutdanninger
• Faglitteratur
• Godtgjørelse for deltakelse i forskningsprosjekter
• Vareprøver og reklameartikler
• Gaver omfatter ikke bare materielle gjenstander, men også andre fordeler.

Dilemma
Et firma henvender seg til Janne Johansen som er avdelingssykepleier, og tilbyr at de kan støtte 
 avdelingen ved enten å dekke utgifter til en vanndispenser eller ukentlige fruktkurver til avdelingen .
Er det akseptabelt å ta i mot denne typen gaver, og er det spesielt regelverk man må ta hensyn til?

Oppsummering/anbefaling:
Som nevnt er begrepet gave svært omfattende og må vurderes ifht blant annet:
• Den totale situasjonen
• Mulighet for påvirkning  
• Hva er ubetydelig verdi i den konkrete sitasjonen
• Hva innebærer faglig utbytte

13 .2 Reiser, invitasjoner med bespisning

 Det stilles krav til nøkternhet ved betaling for reise, kost og losji . Ved deltakelse på arrangementer 
anses økonomisk støtte utover statens regulativ ikke å være nøkternt i henhold til denne avtalen . Det 
samme gjelder for reiser til utlandet . Det er det faglige innholdet som bestemmer hva en kan tilbys .
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Aktuelle områder
• Kurs, konferanser
• Reiser i inn og utland

Regelverk
Samarbeidsavtalen NSF/LMI pkt . 4 .3
”Når et legemiddelfirma inviterer til faglig arrangement innenlands 
eller utenlands, forutsettes det samsvar mellom dekning av kostnader 
og omfanget av det faglige innholdet. Legemiddelfirmaet kan kun 
dekke deltakernes reiseutgifter tur/retur og hotellutgifter med alle 
måltider. Det stilles krav til nøkternhet ved betaling for reise, kost og 
losji. Ved deltakelse på arrangementer anses økonomisk støtte utover 
statens regulativ ikke å være nøkternt i henhold til denne avtalen. 
Det samme gjelder for reiser til utlandet.”

I LMI Regler for markedsføring av legemidler pkt . 9 .02  Krav til 
reiser utenfor Norge: Legemiddelfirmaer må ikke arrangere eller 
sponse et arrangement som tar plass utenfor Norge, med mindre: 

a. De fleste av de inviterte er fra andre land enn Norge, og at desti
nasjonen fremstår som fornuftig gitt deltagernes avreisested, eller 

b. Gitt lokaliseringen av arrangør eller ekspertise gjør det mer for
nuftig å holde arrangementet utenfor Norge 

Med unntak av internasjonale kongresser skal alle reiser  utenfor 
Norge, som arrangeres eller sponses av et legemiddelfirma, 
 forhåndsgodkjennes av Rådets sekretariat.

Videre i LMIs regler pkt. 9.03 heter det: Ved internasjonale kon
gresser og møter i Norge, skal det norske regelverk følges.

9.04 Dekking av kostnader 
Forpleining i forbindelse med arrangementer skal være begren
set til reise, måltider og overnatting. Det er også anledning til å 
betale nødvendige deltageravgifter. 

Alle former for forpleining som tilbys helsepersonell skal være ri
melig i omfang og størrelse, og skal være en nødvendig premiss 
i forhold til det faglige programmet. Som en generell regel skal 
det ikke overstige hva helsepersonell normalt ville ha betalt, hvis 
vedkommende skulle betalt selv. For øvrig gjelder følgende: 

a. For middager og lunsj skal Statens representasjonssatser ikke 
overstiges 

b. Alkoholservering utover øl eller vin til maten er ikke tillatt 
c. Faglig program skal utgjøre minimum 5 timer pr. dag. På reise dager 

skal programmet utgjøre 3 timer så sant det er praktisk mulig 
d. Det er ikke tillatt å legge til rette for at billettene helt eller delvis 

benyttes til ferieformål 
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e. Firmaet plikter å spesifisere hvilke kostnader som dekkes 
f. Firmaene skal fylle ut protokoll over sine aktiviteter.  Protokollene 

skal inneholde alt faglig og  ikkefaglig program og en  spesifikasjon 
over hva som dekkes. Protokollen skal følge et skjema som 
 utarbeides av Dnlf og LMI s Råd for legemiddelinformasjon. 
 Denne informasjonen skal oppbevares hos firmaet i to år etter 
avholdt arrangement. Rådet kan kreve å få tilgang til protokollen. 

9.05 Forbud mot ledsagere
Det er kun tillatt å invitere personer som er kvalifisert til å delta. 
Ledsagere er ikke tillatt. 

Dilemma 1
Som faggruppeleder og ansatt i en kommune får Pernille von Krogh invitasjon til en internasjonal kon-
feranse for sykepleiere i New York. Det er et godt faglig program. Legefirmaet dekker kongressavgiften, 
overnatting, reiser og bespisning til en verdi av totalt 30 .000 kroner .
Hvordan vil du som leder stille deg til et slikt tilbud?

Oppsummering/anbefaling
Kravet til nøkternhet samt Statens regulativ skal være retningsgivende . Det er det faglige innholdet og 
utbyttet som skal være styrende for hva som kan aksepteres .

Dilemma 2
Et medisinsk firma henvender seg til en operasjonssykepleier og tilbyr en tur til Thailand hvor en ny 
type operasjonshansker produseres og skal testes ut . Det faglige programmet under oppholdet er  heller 
tynt, men sykepleieren mener at hun kan lære ting her som har stor betydning for valg og bruk av 
 operasjonshansker på hennes avdeling .
Er dette greit?

Oppsummering/anbefaling
Det må foretas en helhetsvurdering hvor tid og sted og ikke minst den mulige påvirkning vurderes . 
Videre må det være samsvar mellom dekning av kostnader og det faglige innholdet når en mottar 
gaver eller annen ytelse . Hvis ansatte som jobber som saksbehandlere i helseforetak mottar gaver eller 
 ytelser, vil dette kunne medføre inhabilitet .

13 .3 Honorar/lønn

Undervisning med honorar foregår primært på kurs og konferanser i regi av faggruppene, og kan gies 
av både kommersielle og ikke-kommersielle aktører . Videre kan sykepleiere bli bedt om å undervise og 
dermed motta honorar på kurs og konferanser i regi av kommersielle aktører . 
Undervisning skjer gjerne også i mindre fora, eksempelvis i form av fagmøter på arbeidsplassen . Godt-
gjørelse for deltakelse i forskningsprosjekter eller utprøving av legemidler, medisinsk utstyr vil kunne 
være å ansees som gave, ytelse i helsepersonellovens forstand . Dette gjelder både honorar for selve 
oppdraget og dekning av utgifter (assistenthjelp, litteratur, forbruksmateriell) i fbm . oppdraget .
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Aktuelle områder
• Kurs, konferanser, faglige møter
• Programkomite, møteledelse
• Forskningsgrupper, utprøving av legemidler og medisinsk utstyr
• Rådgivning

Regelverk
NSFs retningslinjer:
”En eventuell utbetaling av honorar i forbindelse med forelesning, 
 undervisning i gruppe, deltakelse i programkomité, møteledelse, 
rådgivningspanel, fagråd mv. honoreres etter skriftlig og offentlig 
 tilgjengelig avtale i overensstemmelse med god regnskapsskikk.”
Samarbeidsavtalen NSF/LMI pkt . 4 .4:
En eventuell utbetaling av honorar i forbindelse med fore
lesning,  undervisning i gruppe, deltakelse i programkomité, 
 møteledelse, rådgivningspanel, fagråd mv. honoreres etter 
 skriftlig og offentlig tilgjengelig avtale i overensstemmelse 
med god regnskapsskikk. Jfr. Forskrift med hjemmel i Hpl. §9. 
 Avtalen skal være etterprøvbar. 
I LMI Regler for markedsføring av legemidler pkt. 13 Støtte til 
helsepersonell og pkt 14 Bruk av helsepersonell som konsulenter.

13 Støtte til helsepersonell 
Støtte til helsepersonell må kun gis i overensstemmelse med 
 gjeldende lover og forskrifter, Punkt 9 i Regler for legemiddel
informasjon og inngåtte samarbeidsavtaler mellom LMI og 
Regionale helseforetak,  Den norske legeforening,   Norges 
Farmaceutiske  Forening, Norsk Sykepleierforbund og Funksjons
hemmedes fellesorganisasjon. Det er ikke tillatt å betale for å 
få tilgang til helse personells tid. Dette er ikke til hinder for å 
benytte helsepersonell som konsulenter, se punkt 14. 

14 Bruk av helsepersonell som konsulenter 

14.01 Krav ved bruk av konsulenter
Det er tillat å benytte helsepersonell som konsulenter og 
 rådgivere, enkeltvis eller i grupper, til oppdrag/tjenester som 
 foredrag og møteledelse, deltakelse i kliniske og andre viten
skapelige studier, undervisning av eget personell, deltakelse i 
rådgivningsgruppe / ”advisory board”, og deltakelse i markeds
undersøkelser der dette involverer kompensasjon. Oppdrag og 
konsulenttjenester må, i den utstrekning det er relevant i det 
enkelte tilfelle, fylle samtlige av de følgende kriterier: 

a) Enighet i form av en skriftlig avtale eller kontrakt skal inngås på 
 forhånd, der oppdraget/tjenesten og forutsetning for utbetaling 
av kompensasjon er beskrevet i detalj, se g. 

b) Før forespørsel rettes og avtale inngås, skal det være definert 
 konkrete behov for oppdraget/tjenesten. 
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c) Kriterier for utvelgelse av konsulenter skal være direkte relatert til 
de definerte behov og de personer som er ansvarlig for utvelgelsen 
av konsulenter må ha tilstrekkelig kompetanse til å vurdere hvorvidt 
aktuelle helsepersonell fyller disse kriteriene 

d) Antall helsepersonell som engasjeres til oppdrag/tjeneste skal være 
rimelig i forhold til å oppnå de definerte behovene for engasjementet 

e) Legemiddelfirmaet skal holde oversikt over inngåtte avtaler/kontrakter 
med helsepersonell. Resultater av utførte tjenester/oppdrag skal kun 
benyttes i overensstemmelse med inngått kontrakt/avtale 

f) Engasjement av helsepersonell til å utføre oppdrag/tjenester skal 
ikke være et insitament til å anbefale, forskrive, kjøpe, forsyne, selge 
eller administrere et konkret legemiddel 

g) Kompensasjonen som utbetales skal stå i et rimelig forhold til og 
representere en fornuftig markedsverdi i forhold utført oppdrag/tjeneste. 

Dilemma
Du planlegger et infeksjonskurs for din avdeling like før jul. Dette får en produktsjef fra firma Hvitvask 
AS informasjon om . Han tilbyr seg å hjelpe deg med presentasjonen på kurset du skal arrangere, og i 
tillegg vil han spandere julemiddag etter møtet for hele avdelingen . Hva er din vurdering av dette tilbudet?

Oppsummering/anbefaling
Dette vil ut fra gjeldende regelverk og retningslinjer ikke være akseptabelt, og du må høflig takke nei til 
tilbudet fra Hvitvask AS .
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14 . STIPEND

Mange faggrupper tildeler stipend til sine medlemmer. Noen av stipendene finansieres av faggruppens 
egne midler mens andre stipend finansieres av kommersielle aktører.
Noen faggrupper oppfordrer kommersielle aktører til å yte stipend til faggruppens medlemmer . Det 
viktige er at alle kommersielle aktører skal få samme tilbud til å yte stipend . 
I dag har færre anledning til å delta på kurs/ konferanser, pga manglende tilskudd fra arbeidsgiver for å 
delta . Mange ser seg ikke råd til å dekke dette selv . 
Dermed blir stipend for å reise på kurs / konferanser og lignende et positivt og nødvendig bidrag til 
medlemmene for å få faglig oppdatering . 

Stipendene kunngjøres i fagblad, på faggruppens hjemmeside, via medlemsbrev eller via kommersiell 
aktør/stipendyter som besøker arbeidsplasser . 

Aktuelle områder man har stipender til:
• Studiereise innenlands eller utenlands
• Studieopphold / kongresser / kurs / seminarer Undervisningsprosjekter
• Faglig spesialisering / faglig fordyping innen spesialområde
• Videreutdanning eller perfeksjonering innen feltet
• Hospitering i hensikt faglig fordypning
• Faglige utviklingsarbeider

Regelverk
Hva sier NSFs retningslinjer for samarbeid med kommersielle 
aktører?
Kommersielle aktører kan yte økonomisk støtte i form av stipend, 
fonds og priser som forvaltes av NSF. Det må utarbeides åpne 
kriterier for tildelingen. Kriteriene kan evt. utarbeides i samarbeid 
mellom partene og godkjennes av nærmeste overordnede.

LMI/NSF avtalen pkt . 4-11:
Legemiddelindustrien kan yte økonomisk støtte i form av stipend, 
fonds og priser som forvaltes av NSF. Det skal utarbeides skriftlige 
og åpne kriterier for tildelingen. Kriteriene skal utarbeides i samar
beid mellom partene. Legemiddelfirma skal ikke være representert 
i fondsstyret som utdeler stipendet, og ikke ha innflytelse over 
hvem som får tildelt stipend. Dette er ikke til hinder for at firma 
som har ytt midler, kan utarbeide statutter for prisen og profileres i 
forbindelse med bekjentgjøring og prisutdeling. Midler til utdeling 
av priser i NSFs organisatoriske ledd bør tilstrebes å komme fra 
flere firmaer.

LMIs Regler for markedsføring av legemidler pkt . 10 .04 
 Økonomiske fordeler:
Det må ikke tilbys noen økonomiske fordeler til helsepersonell. 
Eventuell støtte til reise og opphold i forbindelse med faglige 
gode møter/kongresser kan gis hvis reglene i punkt 9 følges. 
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Legemiddelfirma kan opprette fond/stipend alene eller sammen 
med andre. I sistnevnte tilfelle skal legemiddelfirma ikke sitte 
i fondsstyret som utdeler stipendet, og ikke ha innflytelse på 
hvem som får stipendet. 

Helsepersonelloven § 9 og forskrift i helsepersonells om 
 begrensninger til å motta gave, provisjon, tjeneste eller annen 
ytelse § 4, bokstav d), e), f):
 

Anbefalinger fra NSF

Generelt om skatteplikt
Stipend som bare er ment å dekke fradragsberettigede merutgifter eller spesielle utgifter forbundet 
med realiseringen av stipendets formål, f .eks . reise-, hotell og oppholdsutgifter, er i utgangspunktet 
ikke trekkpliktig .
Arbeidstakeren må utarbeide og underskrive en oppgave over størrelsen og arten av den pådratte kost-
naden, og arbeidsgiveren må ikke ha grunn til å anta at utbetalingen gir overskudd . Foretas utbetalin-
gen før kostnaden pådras, må arbeidstakeren før utbetalingen levere et anslag over størrelsen og arten 
av de forventede kostnadene . Etter at kostnaden er pådratt må arbeidstakeren snarest levere endelig 
oppgave til arbeidsgiveren . 

Utdanningsstipend utenfor arbeidsforhold vil ikke være skattepliktig når det utbetales for å gå på sko-
ler, høyskoler og universiteter frem til avsluttende eksamen . Utdanningsstipend utenfor arbeidsforhold 
kan likevel være skattepliktig hvis det er av en slik størrelse at det er egnet til å bidra vesentlig til mot-
takers leveomkostninger i stipendperioden . 

Vurdering
Stipend er i utgangspunktet å vurdere som skattepliktig inntekt dersom det ikke foreligger en oppgave 
over kostnadene (budsjett) og endelig kostnadsoversikt (regnskap) ikke kan forevises .

Stipendets størrelse er avgjørende og må vurderes opp mot ”vesentlig dekning av mottakers vanlige 
leveomkostninger” for å unngå skatteplikt .

14 .1 Kriterier og tildeling av stipend 

Ved utlysning av stipend er det utarbeidet kriterier, som søkeren må oppfylle . Kommersielle aktører 
som yter stipend vil gjerne komme med innspill til hvilke kriterier søkeren må oppfylle . 
Faggruppen mottar søknader til stipendene og faggruppens styre velger ut mottagerne av stipendene . 
Stipendyter orienteres om utvelgelsen . 
Et spørsmål man kan stille seg er om firmaets navn bør være stipendets navn eller om man kan ha 
faggruppens navn .

Dilemma 1
Faggruppen har opprettet et stipend med midler fra et firma som arbeider innen ernæring, både ernærings-
produkt og ernæringspumper. Faggruppen og firmaet har satt opp kriteriene for stipendet i fellesskap. 
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Firmaet vil gjerne ha med en representant når søknadene vurderes .
Er dette ok?

Oppsummering/anbefaling
Faggruppen skal alene avgjøre hvem som skal få dette stipendet . 
Firmaet orienteres om faggruppens avgjørelse . 

Dilemma 2
Faggruppen av Innovative sykepleiere er kontaktet av et firma som vil tilby stipend. De vil gjerne gi 
stipend pålydende kr . 20 .000 til en sykepleier som har spesielt fokus på mobilisering av pasienter 
ved hjelp av sengeheiser. De ønsker at sykepleieren skal samarbeide med firmaet i et prosjekt som 
 omhandler dette .
Hvordan vurderer faggruppen dette?

Oppsummering/anbefaling
Viser til NSFs retningslinjer . Det må utarbeides tydelige kriterier . 
Industriens representanter kan ikke påvirke hvem stipendet utdeles til, og skal ikke sitte i fondsstyret 
som deler ut stipend .
Vedrørende samarbeid i prosjekt, vises det til NSFs retningslinjer, samarbeidsavtalen mellom NSF og 
LMI og øvrig aktuelt regelverk, omtalt spesielt i kapitlene 16 og 18 .
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15 . FORSKNING

Forskning er et viktig instrument for å nå den overordnede målsettingen om å sikre befolkningen et li-
keverdig og godt helsetilbud . Forskning foregår på mange arenaer og med mange ulike samarbeidspart-
nere involvert, også kommersielle aktører . Statens legemiddelverk er et forvaltningsorgan og et nasjo-
nalt kompetansesenter hvor en av deres sentrale oppgaver er knyttet til klinisk utprøving av legemidler . 
De er også en tilsynsmyndighet for disse utprøvingene .

Aktuelle områder
• Deltakelse i forskningsprosjekter
• Rådgivende utvalg / Advisory board
• Utprøving av legemidler

Regelverk
Hva sier NSFs retningslinjer for samarbeid med kommersielle 
aktører?
Forsknings- og utviklingsprosjekter hvor NSF er part:
”Skriftlige avtaler/forpliktende kontrakter inngås etter gjeldende 
nasjonale og internasjonale regler. Forskningsrådets retnings
linjer legges til grunn, disse finnes på forskningsrådets nett
sider; www.forskningsradet.no. Kontraktene skal godkjennes av 
nærmeste overordnede.”

Samarbeidsavtale mellom NSF og LMI, pkt . 4 .10:
”Det har vært en målrettet styrking av forkriftsaktiviteten i 
 helseforetakene., jfr. HODs forskningsstrategi 20062011.
Samhandling om forsknings og utviklingsprosjekter mellom 
legemiddelindustri og sykepleiere skal gjennomføres i henhold 
til nasjonale og internasjonale lover, regler og retningslinjer. 
Prosjekter som omfattes av forskriftenes definisjon av klinisk 
legemiddelutprøving og/eller faller inn under mandatet til de 
regionale komiteer for medisinsk forskningsetikk (REK), skal 
vurderes av Statens legemiddelverk og/eller REK. 
Formålet med prosjektet skal være å fremskaffe ny viten eller å 
foreta nødvendig etterprøving av allerede kjent viten.  Prosjektet 
skal gjennomføres på en slik måte at det klart indikerer at 
 formålet ikke har vært ”skjult” markedsføring eller at grupper 
skal tilvennes bestemte legemidler. 
Prosjektets vitenskapelige kvalitet må være tilfredsstillende.
Alle forsknings og utviklingsprosjekter som gjennomføres i 
 samarbeid mellom sykepleiere eller grupper av sykepleiere i NSF 
og legemiddelindustri, skal ha en prosjektleder med  formell 
eller reell vitenskapelig kompetanse. Prosjektleder har det 
 overordnede ansvar for at prosjektet gjennomføres i tråd med 
medisinske, etiske, vitenskapelige og juridiske regler. 
Sykepleiere må ha arbeidsgivers tillatelse til å delta i forsknings 
og utviklingsprosjekter.” 

www.forskningsradet.no
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Helsepersonelloven § 20
§ 20. Forsikring 
Helsepersonell med autorisasjon eller lisens som driver privat 
virksomhet, skal ved forsikring stille sikkerhet for det økonomiske 
ansvar som kan oppstå overfor pasienter i forbindelse med yrkes
utøvelsen. 
Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om 
plikten til forsikring

Regler for markesdsføring av legemidler pkt . 11 Gaver til helse-
tjeneste eller forskning
Gave til institusjon eller organisasjon, med begrensninger 
gitt i 10.4, er kun tillatt hvis hensikten er å støtte medisinsk 
 forskning eller behandling, dokumentasjon rundt gaven oppbe
vares av firmaet og gaven ikke medfører en anbefaling, forskriv
ning, kjøp, leveranse, salg eller administrasjon av et bestemt 
lege middel. Støtte til enkeltpersoner er ikke tillatt. Støtte for 
at helse personell kan delta på faglige arrangementer dekkes av 
punkt 13.  Firmaene skal publisere at donasjoner finner sted.

Øvrig regelverk
• Lov om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven)

(2008)
• Forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning (2009)
• Forskrift om begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gave 

mv (2005) bokstav g . h . og i: (gaveforskriften)
• Retningslinjer for forskningssamarbeid fra 1. januar 2006

For øvrig har LMI utarbeidet:
• Policydokument Klinisk legemiddelforskning i Norge( 2009)
• Hefte Forskning for livet 
• St.meld. nr. 18 Rett kurs mot riktigere legemiddelbruk, kap. 7 om 

Forskning på legemidler
• Helse og omsorgsdepartementets forskningsstrategi 20062011

15 .1 Deltakelse i forskningsprosjekter

Forskrift om begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gave, provisjon, tjeneste eller annen 
ytelse regulerer ikke helsepersonells adgang til å delta i forskningsprosjekter eller påta seg andre typer 
oppdrag . Men når helsepersonell har slike oppdrag, heter det i forkriften, må de vurdere en eventuell 
godtgjørelse i fht. helsepersonelloven § 9.

Når det gjelder oppdrag fra andre enn hovedarbeidsgiver, se kapittel 18 om bierverv . 

Ovennevnte forskrift (gaveforskriften relatert til helsepersonellovens § 9) og merknadene spesielt til 
bokstavene g), h) i) i § 4 sier en del  om godtgjørelse for deltakelse i forskningsprosjekter eller utprø-
ving av legemidler, medisinsk utstyr mv . 
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Dilemma
NSF IS har fått spørsmål fra et vaksinefirma om faggruppen har en spesielt dyktig helsesøster som 
kan delta i utprøvning av en ny vaksine . Vaksinen er en såkalt ”reisevaksine”, og skal kunne tilbys både 
barn og voksne . Helsesøsters oppgave vil være å rekruttere enkeltpersoner/fagmiljø til å delta i forsøket .
Hvilke vurderinger bør ligge til grunn for å delta i et slikt prosjekt?

Oppsummering/anbefaling
Aktuell arbeidsgiver må godkjenne slik deltagelse, og man må følge regelverket vedr . bierverv . Man 
må også nøye vurdere hvordan en slik deltagelse vil kunne påvirke evt . nøytralitet overfor ulike 
 vaksineprodusenter og hvordan dette vil oppfattes utad (blant kolleger og brukere) . 
Åpen, skriftlig kontrakt er nødvendig .

15 .2 Rådgivende utvalg (Advisory Board)

Deltagelse i faste rådgivningsmøter/utvalg for firma for å gi råd i forbindelse med utvikling av  materiell, 
nye medikament eller annet utviklingsarbeid, er vanlig . Det kreves høy kompetanse for å delta i slike 
rådgivende utvalg .
LMI har gjennom Regler for markedsføring av legemidler (2009) utarbeidet konkrete og strenge 
 kriterier for slik deltakelse (pkt . 14 .01-14 .04) . 

Dilemma
Firmaet Lexos ønsker å etablere en nasjonal Advisory Board for sykepleiere innen urologi . Grup-
pen består av 15 sykepleiere fra hele landet . Det arrangeres 3- 5 møter i året . Deltakerne honoreres 
med kr . 4000 .- pr møte, samt at alle utgifter dekkes . NSF IS har fått forespørsel om noen av deres 
 medlemmer kan delta i et slikt utvalg . 
Vurder om dette er i tråd med gjeldende anbefalinger og regelverk .

Oppsummering/anbefaling
Deltakelse skal godkjennes av arbeidsgiver .
Det kreves skriftlig kontrakt og kompensasjonen som utbetales skal stå i rimelig forhold til oppdragets art . 

 

15 .3 Utprøving av legemidler

Det har vært en målrettet styrking av forskningsaktiviteten i helseforetakene ., jfr . HODs forskningsstrategi 
2006-2011 . 
Internasjonalt står legemiddelindustrien for omfattende aktiviteter innen forskning og utvikling av 
legemidler .
Legemiddelindustriens utgifter til dette i Norge var vel 1 milliard kroner i 2003 . (St .meld nr . 18 
 (2004-2005) s . 56)
Ved klinisk utprøving av legemidler på mennesker skal prosjektene godkjennes av REK (regional etisk omite) . 
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Dilemma
Firmaet NIKLAS står foran lansering av et nytt medikament hvor du som medlem av NSF IS er utprø-
ver . I den forbindelse blir du spurt om det er ok at ditt navn nevnes i en pressemelding som lages i 
forbindelse med en pressekonferanse for det nye medikamentet .
Hvordan vurderer du dette?

Oppsummering/anbefaling
Det skal alltid utarbeides en kontrakt/avtale mellom foretaket og firmaet som gjelder utprøvingen av 
medikamentet . 
Innholdet i avtalen og foretakets/kommunens regler for bruk av ansattes navn, varemerke mv må være 
nedfelt og kjent for alle parter .
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16 . PUBLIKASJONER

Faggruppene utgir i varierende omfang ulike former for publikasjoner . Faggruppen kan stå eneansvarlig 
for utarbeidelse og produksjon eller dette kan skje i samarbeid med NSFs eget forlag Akribe eller andre 
forlag/aktører . Det vil stort sett alltid være kommersielle aktører involvert i et eller annet ledd i prosessen .

Aktuelle områder
• Medlemsblad (omtalt i kap. 12)
• Faghefter
• Veivisere/retningslinjer
• Bøker
• DVD/video med faglig innhold

Regelverk 
Noe spesifikt regelverk finnes ikke. Men NSF ønsker at:

• faglighet og etikk styrer alt samarbeid mellom sykepleiere, NSF 
og industrien

• tillit og troverdighet bygges gjennom etisk samhandling, åpenhet 
og nøkternhet .

• pasientene og samfunnet skal kunne stole på sykepleierens og 
NSFs uavhengighet, integritet og faglige vurderinger .

16 .1 Bøker, faghefter, veivisere og retningslinjer, video og DVD

Mange faggrupper utgir faghefter, veivisere, retningslinjer og andre publikasjoner om spesifikke  faglige 
tema . Mer omfattende publikasjoner som bøker er også aktuelt for noen . 
DVD og video utarbeides gjerne som supplement til trykte publikasjoner eller som separate  utgivelser . 
Innholdet kan være rent faglig eller omhandle/presentere faggruppen og fagområdet .

Dilemma
Cecilie Pettersen, kasserer i NSF IS, har på vegne av faggruppen, utarbeidet en faglig veiviser om syke
pleierens møte med dialysepasienten . Det skal også utgies en kortfattet DVD i tilknytning til veiviseren .
Et medisinsk utstyrsfirma som bla. leverer dialyseapparat, har tilbudt seg å støtte utgivelsen med 
50.000 kroner mot at de får sin firmalogo og firmanavnet trykket på veiviseren og vist i filmen, og at 
det i forordet til boka og rulleteksten i filmen rettes en takk til firmaet for den økonomiske støtten. 
Hvordan bør Cecilie forholde seg til dette?

Oppsummering/anbefaling
Se NSFs retningslinjer og tenk spesielt på åpenhet, uavhengighet, favorisering av enkelte kommersielle 
aktører, nøytralitet og likeverdig tilbud om markedsføring. Dette innebærer at tilbudet om finansiering 
må gå ut til flere firma.
Informasjonen i veiviser og DVD skal så langt det er mulig være produsentuavhengig . 
Vær oppmerksom på NSFs strenge regler for bruk av logo .
Hvis det inngås en avtale skal det foreligge en skriftlig kontrakt mellom partene . 

 



NSFs veiviser i etisk samhandling med kommersielle aktører 55

16 .2 Rettigheter og samarbeid

Samarbeider faggruppene med andre parter om utarbeidelse og produksjon av ulike former for publika-
sjoner, er det viktig at det utarbeides en  samarbeidsavtale mellom partene . For å sikre faggruppenes 
rettigheter kan Kopinors klareringstjeneste være til hjelp (http://www .kopinor .no) . Kopinor har siden 
1980 forpliktet seg til å bistå avtaleparter med klarering av rettigheter . Kopinor er en forvaltningsorga-
nisasjon som er godkjent av Kulturdepartementet .

Dilemma
Faggruppen NSF IS har publisert dialyseveiviseren og har godt salg av denne .
Et lite forlag tilbyr å kjøpe opp rettighetene til veiviseren og gi den ut . Det vil bli inngått en kontrakt 
med kjøpesum, men hvor faggruppen frasier seg videre rettigheter i forhold til produktet .
NSF IS har en liten reserve på sin faggruppekonto og trenger sårt pengene et slikt rettighetssalg vil 
innbringe .
Er dette en god ordning for faggruppen?

Oppsummering/anbefaling
Her er det viktig å vurdere økonomien på kort og lang sikt . Er det mulig å få inntekter fra andre/ på 
andre måter?

http://www.kopinor.no
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17 . HABILITET I SAMHANDLING MED KOMMERSIELLE AKTØR

En sykepleier som påtar seg et oppdrag for et kommersielt firma må selv vurdere om det oppstår 
 habilitetsspørsmål i forhold til arbeidsgiver, andre oppdrag, verv mv . som vedkommende har eller har 
hatt . Dersom habilitetsproblemer vurderes å kunne oppstå plikter man å melde fra til arbeidsgiver 
(viser for øvrig til kapitel 16 i dokumentet) .

Aktuelle områder
• Deltakelse i ekspertgrupper
• Deltakelse i forskningsprosjekter
• Eierinteresser i for eksempel et legemiddelfirma, privat laboratorium
• Utprøving av utstyr og legemidler
• Konsulentbistand
• Foredragsvirksomhet
• Oppdrag fra forsikringsselskap
• Sakkyndig i fbm. rettssaker

Regelverk 
Helsepersonelloven § 19
”Helsepersonell med autorisasjon eller lisens skal av eget tiltak 
gi arbeidsgiveren opplysninger om bierverv og engasjement, 
eierinteresser og lignende. I annen virksomhet som vil kunne 
komme i konflikt med hovedarbeidsgivers interesser.”

Samarbeidsavtalen mellom NSF og LMI pkt . 3 .3
”Forvaltningslovens habilitetsregler kommer til anvendelse i 
 forholdet mellom partene i avtalen. I den grad det er gitt  strengere 
bestemmelser i partenes etiske retningslinjer eller annet regelverk 
som partene er bundet av, skal disse legges til grunn.”

Legemiddelforskriften § 137 (vedlagt i dokumentsamlingen). 

17 .1 Bierverv 

Mange arbeidsavtaler regulerer adgangen til bierverv .
Arbeidsgiver skal informeres om evt . bierverv, og det skal alltid utarbeides en kontrakt/avtale mellom 
arbeidstaker og firmaet man skal utføre oppdrag for.
Innholdet i avtalen og arbeidsgivers regler for bruk av ansattes navn, varemerke mv må være nedfelt 
og kjent for alle parter .
Når det gjelder honorar/lønn se kapittel 14 .3 .
Det er et allment akseptert prinsipp at det til offentlige tjenestemenn må stilles særlige strenge krav til 
habilitet og objektivitet i tjenesten .

Dilemma
Styremedlem i NSF IS har 90 % stilling ved lungeavdelingen ved et sykehus og har fått tilbud om 10 
% stilling for et firma som produserer medisiner mot astma. I den forbindelse skal hun være med å 
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 utarbeide en informasjonsfolder for pasienter med denne sykdommen . 
Hun har lang erfaring fra pasientgruppen og firmaet ønsker hennes kompetanse. 
Hvordan forholder hun seg til dette tilbudet?
 

Oppsummering/anbefaling
Vi viser til Helsepersonelloven, Samarbeidsavtalen mellom NSF og LMI og mellom LMI og RHF .
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18 . INNKJØP – lov om offentlig anskaffelse med forskrift

Lov om offentlig anskaffelse med forkrifter angir regler for hvordan det offentlige skal foreta innkjøp av 
varer og tjenester .
Samtlige anskaffelser av varer og tjenester skal gjennomføres med utgangspunkt i en skriftlig avtale 
mellom partene, bygget på Lov om offentlig anskaffelse med forskrifter .
Grunnprinsipper som skal ivaretas er fri konkurranse, likebehandling og etterprøvbarhet . Reglene skal 
bidra til økt verdiskapning ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk . 
Det er et allment akseptert prinsipp at det til offentlige tjenestemenn må stilles særlige strenge krav til 
habilitet og objektivitet i tjenesten .

NSF er en ideell organisasjon, og er derfor ikke forpliktet til å følge Lov om offentlig anskaffelse .

Alle leverandører er opptatt av å oppnå gode relasjoner til de som har innflytelse på innkjøp og bruk av 
produkter . Omfanget av markedsføringsutgifter for legemiddelindustrien er anslått til å utgjøre mellom 
10-30 % av omsetningen (St .meld . nr 18 s . 48) . 
Det angis i stortingsmeldingen at ”legemiddelindustrifirmaene” bruker 5070 000 kroner pr. lege på 
markedsføring årlig . En undersøkelse Legemiddelindustriforeningen gjennomførte i 2002 viser at på èn 
uke ble det brukt vel 6 millioner kroner på markedsføring overfor leger . 

Det antydes videre at i Norge brukes minst 500 millioner kroner årlig på markedsføring av legemid-
ler(2004) . Tidligere var legene den viktigste målgruppen for legemiddelindustrien ., 
Sykepleierne har de siste årene  blitt betydelig mer ”attraktive” for denne industrien, blant annet som 
følge av selvstendig forskrivningsrett (jordmødre og helsesøstre) og fordi sykepleiere ofte sitter i inn-
kjøpsutvalg .
Sykepleierne er også den største aktuelle yrkesgruppen i helsevesenet med rundt 70 000 yrkesaktive . 

Aktuelle områder
• Innkjøp av varer og tjenester med en terskelverdi på over 500.000 kroner
• Tilbud fra minst tre leverandører 
• Ansettelser og innleie

Offentlig innkjøp er i dag styrt av et omfattende regelverk basert på EØS-avtalen og utfyllende nasjo-
nale bestemmelser .
De fleste kommuner og helseforetak har utarbeidet etiske retningslinjer for offentlig innkjøp. For innkjø-
pere gjelder det spesielt å unngå personlige fordeler som kan påvirke handlinger eller vedtak .

Regelverk

Lov om offentlig anskaffelse

Forskrift om offentlig anskaffelser

Samarbeidsavtale mellom RHF og LMI, pkt . 3-10 Innkjøp

Veileder til reglene om offentlig anskaffelse
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Dilemma
Et foretak hyret inn en spesialsykepleier som avdelingssjef i 6 måneder . Firmaet som utleide personen 
fikk 1.5 mill. for oppdraget. Oppdraget ble ikke lyst ut på anbud.
Vurder om dette er i strid med dagens regler .

Oppsummering/anbefaling
I følge KOFA - klagenemda for offentlige anskaffelser - kan man sjelden gjøre unntak for anbudsregel-
verket . Det skal mye til for at unntaket om ”hasteprosedyre” kommer til anvendelse . Med andre ord vil 
en slik avtale være et brudd på lov om offentlige anskaffelser .



NSFs veiviser i etisk samhandling med kommersielle aktører 60

19 . ØVRIGE ØKONOMISKE FORHOLD

Aktuelle områder
• Støttemedlemskap
• Hva kan faggruppens overskudd brukes til?
• Registrering i Brønnøysundregisteret
• Merverdiavgift
• Skatt
• Gaver til ansatte / verv / medlemmer
 

Regelverk 
I NSF’s vedtekter § 5 B står det angående godkjenning av 
 faggruppe:
Består av medlemmer som samtidig er medlemmer av NSF, 
innen et klart definert funksjonsområde.

I LMI Regler for markedsføring av legemidler pkt 13 Støtte til 
helsepersonell:
Støtte til helsepersonell må kun gis i overensstemmelse med 
gjeldende lover og forskrifter, Punkt 9 i Regler for legemiddel
informasjon og inngåtte samarbeidsavtaler mellom LMI og 
Regionale helseforetak,  Den norske legeforening,  Norges 
Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og Funksjons
hemmedes fellesorganisasjon. Det er ikke tillatt å betale for å 
få tilgang til helsepersonells tid. Dette er ikke til hinder for å 
benytte helsepersonell som konsulenter, se punkt 14.

Det heter videre i pkt 10 .04 Økonomiske fordeler:
Det må ikke tilbys noen økonomiske fordeler til helsepersonell. 
Eventuell støtte til reise og opphold i forbindelse med faglige 
gode møter/kongresser kan gis hvis reglene i punkt 9 følges. 
Legemiddelfirma kan opprette fond/stipend alene eller sammen 
med andre. I sistnevnte tilfelle skal legemiddelfirma ikke sitte 
i fondsstyret som utdeler stipendet, og ikke ha innflytelse på 
hvem som får stipendet. 

Helsepersonelloven § 9 og forskrift § 4 sier:
Til bokstav d, e og f i forskriften
Forskriften gjennomgår en rekke ulike former for gaver,  provisjon, 
tjeneste eller annen ytelse. Begreper som ubetydelig verdi, 
 utilbørlig påvirkning, nøktern standard blir bruk i forskriften 
 omtales dekning av utgifter til kurs og konferanser. Dette er 
ytelser i lovens/forkriftens forstand. Ulike ytelser nevnes og det 
heter at disse ytelsene (til sosiale og kulturelle arrangement mv) 
må vurderes nøye. I lovens forarbeider (Ot .prp .nr 13 s . 64) He-
ter det: ”ekstern sponsing av kurs, konferanser, forskning mv 
ikke bør forbys, men at det må stilles krav til faglig innhold og 
 uavhengighet.” Det heter videre at ”Departementet vil understreke 
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at deler av den interaksjon som er mellom helsepersonell og 
legemiddelindustri vil falle utenfor området for utilbørlighets
vilkåret, da det dreier seg om faglig forsvarlig og produkt og 
produsentuavhengig informasjon som har rent opplæringsformål.”

Samarbeidsavtale mellom Norsk Sykepleierforbund og Lege-
middelindustrien (LMI)
Alt samarbeid mellom partene skal være på en slik måte at 
verken pasienten eller samfunnet kan trekke sykepleierens 
 uavhengighet, integritet eller sykepleiefaglige vurderinger i tvil. 
Dette stiller særskilte krav til åpenhet og mulighet for kontroll i 
forbindelse med inngåtte avtaler og samhandling. Samarbeidet 
skal være preget av ryddighet, åpenhet og etterprøvbarhet. 

19 .1 Støttemedlemskap

Faggrupper får tidvis forespørsler om støttemedlemskap fra kommersielle firma eller privatpersoner.

Dilemma
Faggruppen Innovative sykepleiere er kontaktet av et firma som gjerne vil gi faggruppen driftsstøtte på 
kr . 100 .000 og være støttemedlem . 
Hvordan skal faggruppen svare dette firmaet?

Oppsummering/anbefaling
Vi viser til NSFs vedtekter, regler for legemiddelinformasjon, Helsepersonelloven og samarbeidsavtale 
mellom NSF og LMI . Her fremgår det tydelig at for å være medlem i en faggruppe, må man også være 
medlem i NSF . LMI tillater heller ikke støtte til fagorganisasjoner gjennom støttemedlemskap .

19 .2 Registrering i Brønnøysundregisteret

Alle faggrupper skal være registrert i Brønnøysundregisteret (enhetsregisteret), og ha et eget 
 organisasjonsnummer, jfr . Lov om registrering av foretak og Lov om Enhetsregisteret .
Faggruppens lokalgrupper skal også være registrert i Brønnøysundregisteret som selvstendige enheter . 
Dette for å ha eget organisasjonsnummer i forbindelse med fakturering oa . 

Om faggruppen eller lokalgruppen arrangerer seminarer / kurs med inntekter som overskrider 50 .000 
kroner i løpet av en 12-måneders periode, skal de også registreres i merverdiavgiftsmanntallet . 

Mer om registrering i Brønnøysundregisteret finnes i vedlegg 2.

Regelverk
Lov om registrering av foretak § 21:
Følgende norske foretak skal registreres: 
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Pkt . 6 . Foreninger og andre innretninger som driver nærings-
virksomhet eller har formål å drive slik virksomhet . 

Lov om Enhetsregisteret:
§ 1 Formål: Denne lov skal fremme effektiv utnyttelse og sam 
ordning av offentlige opplysninger om juridiske personer, enkelt
personforetak og registreringsenheter gjennom regler for opp
retting,  organisering og drift av et landsdekkende enhetsregister.
Enhetsregisteret skal entydig identifisere registreringsenhetene 
ved tildeling og registrering av  organisasjonsnummer. Alle 
tilknyttede registre skal bidra til å redusere oppgaveplikten for 
nærings livet ved å benytte organisasjonsnummer og opplysninger 
fra  Enhetsregisteret. Offentlige organer og registre som ikke er 
tilknyttet registre, plikter, der det er praktisk mulig, å benytte 
opplysninger fra Enhetsregisteret. 

§ 4. Registreringsenheter.
b) Selskaper, samvirkeforetak, foreninger, stiftelser, verdipapir
fond, bo og andre juridiske personer.

Dilemma
Faggruppen Innovative sykepleiere er registrert i Brønnøysundregisteret . En av lokalgruppene har ar-
rangert et helgekurs der de har deltakere fra ulike kommuner, som har betalt seminaravgift . Disse 
deltakerne skal ha dekket sine utgifter fra sin arbeidsgiver og lokalgruppen må skrive en faktura til 
deltakerne . 
Hvordan forholder lokalgruppen seg til dette i forhold til faktura med organisasjonsnummer og avgifts-
pliktig omsetting?

Oppsummering/anbefaling
Vi viser til Lov om registrering av foretak § 21 og Lov om Enhetsregisteret der det står at foreninger 
skal registreres i Enhetsregisteret og tildeles organisasjonsnummer . 
Det anbefales at lokalgruppene registreres som selvstendige enheter med egne organisasjonsnumre, 
slik at de kan sende faktura til deltakerne på helgekurset . 
Vi viser til pkt . 23 .2 for hva som skal registreres . 

19 .3 Merverdiavgift

Næringsdrivende som har avgiftspliktig omsetning plikter å registrere seg i merverdiavgiftsmanntallet, 
og beregne og innberette merverdiavgift av sin merverdiavgiftspliktige omsetning, jf . Merverdiavgifts-
loven §§ 13 og 10. 

Merverdiavgiftsloven definerer ikke begrepet næringsdrivende. Mange institusjoner som kvalifiserer til 
skattefritak etter skatteloven § 232, kan bli ansett som næringsdrivende etter merverdiavgifts loven. 
Dette gjelder også ideelle, veldedige og allmennyttige institusjoners omsetning til medlemmer, og 
 omsetning som finansierer institusjonene formål. 
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Faggruppene i NSF som arbeider for egne medlemmers faglige interesser regnes ikke som allmenn-
yttige . En allmennyttig organisasjon er en organisasjon som arbeider for å ivareta allmenne samfunns-
interesser på tvers av særinteresser . 
I og med faggruppene ikke er allmennyttige og veldedige, må de registreres i merverdiavgifts mantallet 
fra og med det tidspunktet den avgiftspliktige omsetningen samlet overstiger kroner 50 .000 i en 
 periode på 12 måneder . 

Aktuelle områder 
• Undervisning
• Salg av annonser og liknende
• Generalforsamling 
• Leie av standplass

Regelverk
NSF s̀ vedtekter: 
NSFs vedtekter sier at faggruppene skal skape møteplass for   fag- 
og kunnskapsutvikling ved å:

• Bidra til utvikling av faglig identitet og tilhørighet
• Bidra til utvikling, anvendelse og formidling av forsknings og 

erfaringsbasert kunnskap
• Bidra til å utvikle strategier, systematisk arbeid og kompetanse 

innen NSFs fag og helsepolitiske prioriteringer

Merverdiavgiftsloven

Undervisning
Merverdiavgiftsreformen innebærer at det innføres generell 
 merverdiavgiftsplikt på omsetning av tjenester .
Undervisningstjenester er vanligvis unntatt for avgiftsplikt i følge 
Finansdepartementets tolkningsuttalelse av 15 . juni 2001 om 
merverdiavgiftsloven (Mval) § 5 første ledd nr. 3 som omhandler 
unntaket forundervisningstjenester, og vi viser til denne for flere 
detaljer. I følge mval § 5 og Ot. Prp. Nr. 2 (20002001) gjelder 
dette både teoretisk og praktisk undervisning (”formidling av 
kunnskap”) i både offentlig og privat regi . 

Om en konferanse/seminar (mval § 10 første ledd, jf § 13) kan 
oppfattes som et kontaktforum for gjensidig utveksling av erfarin-
ger og meninger har skattedirektoratet vurdert at det ikke i sær-
lig grad er tale om kunnskapsformidling i form av undervisning . 
Denne konferansen har merverdiavgiftplikt . Om en av tre konfe-
ransedager har denne erfaringsutveksling skal det betales merver-
diavgift for denne ene dagen .

Vi viser også til følgende paragrafer i mval: 
§ 10: Registreringspliktig næringsdrivende skal beregne og betale 
avgift av omsetning og uttak som nevnt i kap . IV .
 



NSFs veiviser i etisk samhandling med kommersielle aktører 64

§ 13: Det skal betales avgift av omsetning av varer og tjenester 
som er omfattet av loven i henhold til bestemmelsene i kapittel 1 . 

Undervisning
Vi viser her til tekst under Regelverk .

Salg av annonser og liknende
Salg av annonser og liknende som skal brukes i forbindelse med 
en konferanse, i programhefte, i fagblader, vil være avgiftspliktig i 
henhold til hovedregelen i merverdiavgiftsloven § 13. 

Generalforsamling
Dersom en Generalforsamling ikke genererer noen inntekt i form 
av deltakeravgift og liknende, vil det heller ikke foreligge noe 
grunnlag for merverdiavgift . 

Leie av standplass
I følge mval § 5 a følger at omsetning og utleie av fast eiendom 
er unntatt fra avgiftsplikt . Som følge av juridisk teori er  imidlertid 
utleie av plass til stands på varemesser og liknende tidligere 
 ansett som avgiftsfri utleie av fast eiendom, men som avgifts-
pliktige tjenester som gjelder reklame, markedsføring herunder 
disponering av plass for reklame . 
Dette medfører at en arrangør av en messe kan leie arealet avgifts-
fri fra utleier, men leier av  standplass skal faktureres med avgift . 

Dilemma
Faggruppen Innovative sykepleiere skal avholde sine fagdager . Den første dagen skal avholdes med 
åpent debattforum/parallellsesjoner for tre grupper; pedagoger, ledere og fagutviklingssykepleiere . Den 
siste delen av dagen er lagt opp som felles undervisning for disse 3 gruppene . De to siste dagene er det 
plenums forelesninger for alle faggruppens medlemmer . Lunsjen betales som en del av seminaravgiften . 
Hvordan skal faggruppen forholde seg til dette?

Oppsummering/anbefaling
Vi viser til merverdiavgiftsloven som konkluderer med følgende:
Den første dagen av fagdagene er diskusjonsforum, og det beregnes merverdiavgift . 
Lunsjen må skilles ut fra seminaravgiften, da den beregnes som avgiftspliktig .
Seminaravgiften for de 2 dagene med forelesning beregnes det ikke merverdiavgift for .
Vi anbefaler at faggruppens regnskapsbyrå tar seg av dette med merverdiavgift om de ikke er tilknyttet 
NSFs økonomifunksjon . 
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19 .4 Skattefritt honorar

I følge Finansdepartementet er skattefritt honorar opptil kr 1 .000 pr . arbeidsgiver . Da kan man ikke 
motta flere ytelser fra samme arbeidsgiver innefor et år uten å skatte av beløpet.

19 .5 Hva kan faggruppenes overskudd brukes til?

Faggruppen arbeider med fag- og kunnskapsutvikling innen sitt fagfelt, både i form av lederverv, 
 styrearbeid, kurs og konferanser, deltagelse i NSF-interne og eksterne prosjekt osv . Fag- og kunnskaps-
utvikling utgjør dermed i sin helhet ”driften” av faggruppen . 
Det betyr at tilskudd fra kommersielle aktører/overskudd kongresser/konferanser kan inngå i 
 fag gruppens arbeid med fag- og kunnskapsutvikling . 

Faggruppen legger ned mye arbeid i forbindelse alt arbeid tilknyttet faggruppen, sentralt og lokalt og til 
planlegging og gjennomføring av arrangement . Det anbefales at dokumentasjon av arbeidet tilknyttet 
drift og arrangement dokumenteres og tallfestes . 

Aktuelle områder
• styremøter
• stipend
• prosjekt
• utvikling av materiell
• planlegging og gjennomføring av kurs, konferanser og kongresser

Regelverk
I LMI Regler for legemiddelinformasjon pkt 7 .2 sier:
Støtte til fagorganisasjoner eller grupper av helsepersonell skal 
kun skje gjennom kjøp av annonseplass, betaling av standleie 
 eller betaling av ilegg av reklame. Generell støtte til NSF i form 
av driftsstøtte, støttemedlemsskap og lignende er ikke tillatt. 
Videre heter det at legemiddelfirma kan helt eller delvis dekke 
kostnader i forbindelse med arrangementer for helsepersonell 
bare dersom målsettingen er faglig oppdatering av deltakerne. 
Videre,  kongressavgifter kan dekkes av legemiddelfirmaet. 

Dilemma
Faggruppen NSF IS har etter årets fagdager fått et overskudd på kr . 500 .000 . Lokalgruppen mottar kr . 
100 .000 (20 % a overskuddet) . Av de kr . 400 .000 som landsstyret i faggruppen sitter igjen med, går 
25 % (kr . 100 .000) til stipend til medlemmene og resten inn på faggruppens brukskonto .  
Kan faggruppen bruke dette til aktivitet i faggruppen og hvorfor/hvorfor ikke?

Oppsummering/anbefaling
Overskudd fra kongressen kan brukes i arbeid faggruppen arbeider med . 
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19 .6 Gaver til ansatte/verv

I følge skatteetaten er i hovedregel alle ytelser (fordeler) man får av arbeidsgiver skattepliktige . Det 
gjelder enten ytelsen består av kontanter, gaver eller andre naturytelser . Enkelte unntak fra dette er 
fastsatt i egen forskrift til skatteloven . 
For styremedlemmer som har hatt verv i minst 10 år kan man yte en gave på inntil kr . 3000 . (hvor 
står dette; vi må ha noe å vise til i og med at det er i motstrid til skatteloven)

Regelverk
I følge skatteetatens LigningsABC 2007/08 pkt. 2.1.1 er visse 
gaver fra arbeidsgiver skattefrie etter rammer og beløpsgrenser 
fastsatt av Finansdepartementet .
Skattefritaket omfatter gaver til så vel ansatte som styremedlem-
mer . Skattefriheten for gaver til ansatte er betinget av at gave 
 eller premie for forslag og forbedringer, er ledd i en generell 
 ordning i bedriften .

• Gaven må i utgangspunktet bestå av en naturytelse. Gavekort 
som ikke kan løses inn i kontanter, likestilles med gaver i form av 
naturytelser . Jubileums- eller oppmerksomhetsgave fra arbeids-
giver . Skattefriheten gjelder bare for verdier inntil kr . 3 .000 . I 
følge FSFIN (forskrift til skatteloven) § 5151 (2) regnes gave fra 
arbeidsgiver i anledning av at:

  -  Mottakeren går av med pensjon eller slutter av annen grunn  
   etter minst 10 år i bedriften . 

• Gave som består av annet enn pengebeløp (f.eks gavekort) 
når verdien ikke overstiger kr . 600 i løpet av inntektsåret, og 
 bedriften ikke fradragsfører kostnaden

Dilemma
I faggruppen Innovative sykepleiere skal 4 styremedlemmer slutte etter årets GF / fagdager . Den ene er 
kasserer som har hatt vervet i 4 år, og alt arbeid er utført på dennes fritid og for et beskjedent hono-
rar . Det er ønskelig å gi kasserer en gave pålydende kr . 4000 . De andre har hatt sine verv i 2 år, og 
faggruppen vil gi hver av dem en gavesjekk på kr . 1000 . 
Er dette ok?

Oppsummering/anbefaling
Skattefritt honorar er opptil kr 1.000 (se pkt. 20.4). Da kan man ikke motta flere ytelser fra samme 
arbeidsgiver innenfor ett år, uten å skatte av beløpet . 
For styremedlemmer som har hatt verv minst 10 år kan man motta en gave på inntil kr . 3000 – se 
Ligningsetatens ABC. 
I følge skatteloven kan man motta en erkjentlighetsgave på inntil kr . 600 . 
Om kasserer eller de andre styremedlemmene ikke har mottatt annet honorar, kan vedkommende 
motta honorar/gave på kr . 1 .000 . Ingen av dem har vært ”ansatt” i 10 år, og kan derfor ikke motta en 
erkjennelighetsgave på mer enn kr . 600 . 
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20 MALER OG ANNET STØTTEMATERIELL

Standard fakturaoppsett
Forespørsel til firma
Kontrakter
Stipend (eksempel på tildelingsbrev)
Powerpoint presentasjon
Dilemmabank
Annet 
• Kjøreregler for besøk hos utstillere
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