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skulle kommisjonen vurdere 198 tilfeller
vedrørende overgrep og 1 501 rettstoksiko-
logiske sakkyndigrapporter.  

Rognum-utvalget mener det har sammen-
heng med Liland-saken, Bjugn-saken, mfl. at
klinisk undersøkelse av kvinner i voldtekts-
saker, barn i overgrepssaker og vurdering av
analyseresultater i veitrafikksaker utgjør en
stadig større gruppe. Det samme gjelder unge
menn i voldssaker og sakkyndige uttalelser
fra klinikere i forbindelse med etterforskning
av uventede dødsfall i sykehus.

Nye problemstillinger
Også psykiatrisk gruppe mottar nå erklæ-
ringer om andre typer problemstillinger enn
tidligere, for eksempel metoder for bedøm-
melse av gjentakelsesrisiko, vurdering av på-
liteligheten av løgndetektor og av vitnetro-
verdighet. 

Psykiatrisk gruppe avgav 308 erklæringer
i 1999. To år tidligere ble diagnoseklassifi-
kasjonssystemet ICD-10 innført når personer
blir beskrevet og vurdert. Samtidig skal Den
rettsmedisinske kommisjon vurdere erklæ-
ringene opp mot juridiske begreper. Bror-
parten av erklæringene som forelegges kom-
misjonen konkluderer «tilregnelig, men med
sjelsevnediagnostikk som kan hjemle sik-
ringsdom». I 1999 konkluderte 61 erklæ-
ringer med «utilregnelig (sinnssyk eller be-
visstløs i gjerningsøyeblikket)», hvorav 35
førte til avsagt sikringsdom. Av 207 konklu-
sjoner om tilregnelighet forelagt kommisjo-
nen førte 25 til avsagte dommer på ubetinget
fengsel og sikring. 42 av 267 personerklæ-
ringer gjaldt spørsmål om forlengelse av sik-
ring. 
– Kari Ronge, Tidsskriftet
kari.ronge@legeforeningen.no

Litteratur
1. Ronge K. Tiltalespørsmålet i Bærum-saken snart
avgjort. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 513.
2. Norges offentlige utredninger. Rettsmedisinsk
sakkyndighet i straffesaker. NOU 2001: 12. Oslo:
Statens forvaltningstjeneste, Seksjon statens tryk-
ning, 2001.
3. Årsberetning for den rettsmedisinske kommisjons
alminnelige gruppe 1998 og den psykiatriske gruppe
for 1998 og 1999. Oslo: Den rettsmedisinske kom-
misjon, 2000.
4. Ørstavik R. Bjørnar Olaisen: En nordlending krys-
ser sitt spor. Tidsskr Nor Lægeforen 1997; 117:
1196–7.

fra nettet fra netter fra nettet fra nettet fra nettet

I spalten Fra nettet bringes sammen-
drag av utvalgte nyhetssaker på
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Færre ledige legestillinger 
Antall sykehuslegestillinger som er ubesatt
på grunn for få kvalifiserte søkere, er mer
enn halvert de to siste årene. Det var 244
ubesatte stillinger ved årsskiftet. Ved inn-
gangen til 1999 var hele 600 stillinger ube-
satte, opplyser Nasjonalt råd for spesialist-
utdanning av leger og legefordeling. Bed-
ringen skyldes i hovedsak den knappe
kvoten for opprettelse av nye legestillinger
i sykehus som ble iverksatt fra 1999. Nes-
ten hver femte av de ubesatte stillingene er
assistentlegestillinger. Psykiatrien og flere
av laboratoriespesialitetene har fremdeles
bekymringsfull ledighet.
Publisert 10.4. 2001

Arbeidstid for turnusleger
Statens helsetilsyn synes 37,5 timers ar-
beidsuke er nok til at målbeskrivelsen for
turnusleger skal bli oppfylt. Helsetilsynets
vedtak har sin bakgrunn i en klage over 
turnustjenesten ved Regionsykehuset i
Tromsø. 12 turnusleger frykter at de ikke
vil få autorisasjon, fordi den ukentlige ar-
beidstiden har blitt redusert. Dette vil inne-
bære kun ti måneders reell tjeneste, mot
målbeskrivelsens 12 måneder, mener tur-
nuslegene. Man kan ikke  knytte ansvarlig
tjeneste opp til antall timer, påpeker Helse-
tilsynet. Fritt frem for en kvalitetsforringet
sykehustjeneste, mener Yngre legers fore-
ning.
Publisert 6.4. 2001

Ingen Schengen-informasjon 
Statens legemiddelverk har bedt pasientene
kontakte legen om nye regler for å med-
bringe narkotiske legemidler på reise til ut-
landet. Men verken Sosial- og helsedepar-
tementet eller Statens legemiddelverk har
henvendt seg direkte til legene med infor-
masjon om det nye regelverket som ble inn-
ført da Norge 25.3. 2001 ble med i
Schengen-samarbeidet. Legemiddelverket
har kun sendt ut en pressemelding som er
publisert på Legeforeningens nettsider. 

Kommuneoverlege i Bærum, Karin
Rønning, reagerer sterkt på at det er gjort
så spede forsøk på å nå legene med infor-
masjon. Det er Legemiddelverket som skal
utstede den nødvendige attestasjonen. Hvis
det hadde vært legene, ville de blitt kon-
taktet direkte, opplyser Legemiddelverket.
Publisert 6.4. 2001


