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Legemiddelhåndtering – hva kan gå galt? Helsepersonell som krysser grenser

«Svenske tilsynsmyndigheter 
gransker Norges verste lege 
etter at NRK avslørte at hun 
nå jobber videre i Sverige», 
kunne NRK Nyheter fortelle 
5. mai 2010. 

Et naturlig spørsmål etter 
flere nyhetsoppslag som 
dette i løpet av året er om de 
nordiske landene orienterer 
hverandre om helsepersonell 
som får reaksjoner fra tilsyns-
myndighetene.

Legen NRK Nyheter fortalte om fikk 
tilbakekalt sin spesialistgodkjenning i 
Norge i 2006. Tilsynsmyndighetene i 
alle de nordiske landene ble informert 
om dette da vedtaket ble fattet. Men 
mye tyder på at informasjonen ikke 
ble godt nok fulgt opp i Sverige. 

Statens helsetilsyn har i mange år hatt 
som fast rutine å orientere myndighe-
tene i de andre nordiske landene om 
helsepersonell som blir fratatt sin 
autorisasjon helt eller delvis, eller som 
selv har gitt avkall på sine rettigheter 
som helsepersonell. Vi mottar løpende 
slike opplysninger fra de andre 
nordiske landene. Dette samarbeidet 
mellom de nordiske landene bygger på 
en avtale mellom landene fra 1993 (1). 
I tillegg fremgår det av helsepersonel-
loven § 57 fjerde ledd at autorisasjon, 
lisens eller spesialistgodkjenning som 
er gitt på grunnlag av tilsvarende 
godkjenning i et annet land, kan kalles 
tilbake dersom godkjenningen i dette 
landet mister sin gyldighet. 

Når det er nødvendig skal de nordiske 
landene også utveksle informasjon om 
begrunnelsen for de vedtakene som er 
fattet. Erfaring viser at landene har noe 
ulik praksis for hva slags informasjon 
som blir utlevert. En årsak til dette er 
at landene har ulike regler for når det 
kan utleveres opplysninger som er 
taushetsbelagte. 

Som det fremgår av eksempelet over 
er det helt avgjørende at slik informa-
sjon følges opp. Statens helsetilsyn har 
som fast rutine å samkjøre opplysnin-
ger fra de andre nordiske landene 
med opplysninger i Helsepersonell-
registeret. Dette førte i 2010 til at ni 
helsepersonell mistet sin norske 
autorisasjon som helsepersonell.  

For helsepersonell fra andre EØS/
EU-land, Europa ellers og land i andre 
verdensdeler er det ikke etablert 
tilsvarende rutiner for informasjonsut-
veksling. Statens helsetilsyn vil likevel 
sende informasjon til slike land 

dersom opplysninger i en sak tilsier at 
det bør gjøres.

De senere år har Statens helsetilsyn 
gitt advarsel til mellom 60 og 80 
helsepersonell årlig. 

Landene har ikke utvekslet informa-
sjon om slike reaksjoner tidligere. 
Men etter muntlig avtale mellom 
direktørene for tilsynsmyndighetene i 
Norge, Sverige og Danmark har 
landene siden februar 2010 hatt som 
intensjon også å utveksle slike opplys-
ninger. Statens helsetilsyn har derfor 
orientert Sverige og Danmark om 
advarsler som er gitt fra dette tids-
punkt. Vi har imidlertid hittil ikke 
mottatt tilsvarende opplysninger fra 
Sverige og Danmark. 
   

«Statens helsetilsyn 
har som fast rutine 
å samkjøre 
opplysninger fra 
de andre nordiske 
landene med 
opplysninger i 
Helsepersonell-
registeret. Dette førte 
i 2010 til at ni
helsepersonell 
mistet sin norske 
autorisasjon som 
helsepersonell.»  

(1) Overenskomst om felles nordisk arbeidsmarked for visse grupper innen 

helsevesenet og for veterinærer. Oslo: Sosial- og helsedepartementet, 1993.   


