
■ Vi viser til udatert brev fra spesia-
list i allmennmedisin og styremed-
lem i Skepsis, Pernille Nylehn.

Etisk råd vurderer alternativmes-
sene som en egnet og viktig arena for 
behandlere til både å gi informasjon, 
og for publikum til å orientere seg 
om hva som tilbys av behandlinger. 

Etisk råd er prinsipielt ikke imot 
at det gis demonstrasjon av behand-
lingstyper på messene.  Samtidig er 
det viktig at publikum i slike sam-
menhenger blir ordentlig informert 
om hva de deltar på og hva en even-

tuell behandling innebærer.  Når det 
gjelder avkledning og eksponering 
av ulike kroppsdeler, er det viktig å 
ta hensyn til både pasient og publi-
kum. Det er viktig å bruke skjønn, og 
i noen tilfeller lage et avlukke/ skil-
levegg eller lignende.

Etisk råd synes det går et klart 
skille mellom det å demonstrere/vise 
en behandlingsmetode på en messe, 
og det å gjøre personlige opplysnin-
ger tilgjengelig for publikum, for 
eksempel vise informasjon på skjer-
mer (som Pernille Nylehn nevner). Å 

gjøre personlig informasjon tilgjen-
gelig for publikum er ikke greit under 
noen omstendighet, og bryter etter 
vår mening med taushetsplikten.   

Behandlere kan kanskje sikre seg 
ved å be kunder om å skrive under på 
et skriftlig samtykke til det de er med 
på, men vi vet aldri hvilke reaksjoner 
mennesker kan ha i ettertid.  Som be-
handler har vi et ansvar for å ta dette 
i betraktning, og vurdere hva som er 
til kundens beste.  

Å demonstrere ulike apparater, 
vise hvordan de fungerer og hvilke 
resultater de gir, må kunne gjøres 
uten pasienters deltagelse. Etisk råd 
ønsker også å presisere at alle NNH 
medlemmer er underlagt organisa-
sjonens etiske regler og ellers gjel-
dende norske lover.  NNH er ikke 
medarrangør av disse messene.  

Oslo 3. august 2012
etisk råd NNH
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Heidi Vengsholt

Spesialist i allmennmedisin Pernille Nylehn, styremedlem i Skepsis, har sendt et brev til NNH, ved Etisk råd, med  
klage  «Brudd på taushetsplikt på alternativmessene». Hennes brev kan leses på: http://perpelle.wordpress.com/ 
2012/09/14/apent-brev-til-norske-naturterapeut. Etisk råd har gitt en uttalelse på klagen som gjengis her.
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