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injeksjoner mot rynker og «kråketær» faller inn under helsepersonellovens 
virkeområde. 
 
På bakgrunn av saksforholdet som beskrevet over vil vi vurdere om du driver din 
virksomhet i tråd med kravet til faglig forsvarlighet i helsepersonelloven § 4. 
 
Helsepersonelloven § 4 første og andre ledd lyder: 
 

«Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig 
forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets 
kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig. 
 
Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente 
bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom 
pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og 
samhandling med annet kvalifisert personell. Helsepersonell har plikt til å delta i 
arbeid med individuell plan når en pasient eller bruker har rett til slik plan etter 
pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5.» 

 
Vi viser også til forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell 
som yter helsehjelp (forskrift om legemiddelhåndtering) § 7 andre ledd lyder:  
 

«Istandgjøring og utdeling av legemidler skal som hovedregel skje på grunnlag av 
ordinering gjort til enkeltpasient. Unntatt fra dette er utdeling av legemidler som 
skjer på grunnlag av ordinering gjennom virksomhetens prosedyre og gjelder kun 
situasjoner der slik ordinering er nødvendig for å kunne yte forsvarlig helsehjelp. 
Prosedyren skal være fastsatt av virksomhetsleder, og utarbeidet i samråd med 
helsepersonell med rekvireringsrett til pasient.» 

 
Statens helsetilsyns vurdering 
Statens helsetilsyn vil vurdere om du driver din virksomhet i tråd med kravet til faglig 
forsvarlighet, jf. helsepersonelloven § 4. Vurderingstemaene er: 
 

 Om du har tilstrekkelig kompetanse til å beslutte behandling med PRP.  
 

 Om din avtale med ansvarlig lege tilfredsstiller kravet om at legemidler skal 
vurderes og rekvireres av lege til den enkelte pasient. Dette gjelder både 
Botox-behandlingen og skleroseringen/injeksjonene med skleroserende midler.  

 
I saker der Statens helsetilsyn vurderer å gi en advarsel har Statens helsetilsyn 
bevisbyrden. Dette innebærer at vi må sannsynliggjøre at vilkårene for å gi en advarsel 
er oppfylt før vi kan treffe vedtak. Alminnelig sannsynlighetsovervekt er som 
hovedregel tilstrekkelig. Det vil si at vi legger til grunn det saksforholdet vi mener er 
mest sannsynlig.  
 
Din behandling med PRP (vampyrbehandling) 
Statens helsetilsyn har videre vurdert om du har kompetanse til å vurdere og beslutte 
behandling med PRP.  
 
Forsvarlighetskravet innebærer blant annet at helsepersonell ikke skal gå ut over sine 










