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Bør alvorlige
dommer mot leger
få konsekvenser 
for yrkesutøvelsen?
Fra tid til annen forekommer det at
leger dømmes for alvorlige forbrytel-
ser. Et spørsmål som da ofte vil dukke
opp, er om denne forbrytelsen bør få
konsekvenser for legen som yrkesut-
øver etter at dommen er sonet.

De legeetiske reglene regulerer de
handlinger som leger utfører i sitt yrke.
Rådet for legeetikk mener at Legefor-
eningens etiske regler for leger gir
grunnlag for reaksjon overfor med-
lemmer som dømmes for straffbare
handlinger som ikke har direkte sam-
menheng med utøvelsen av yrket.

De rettslige regler knyttet til dette
spørsmålet vil bli omtalt i en senere 
artikkel.

Leger har krav på samme rettssikkerhet som
andre samfunnsborgere. Det medfører retten
til å kunne starte på nytt og legge en straffbar
handling bak seg når straffen er sonet, enten
straffen er knyttet til legens utøvelse av
yrket eller utenfor utøvelsen av legeyrket.

Legeyrket er spesielt og gir stor makt ved
at pasientene ofte er i en sårbar situasjon og i
et avhengighetsforhold til legen. Tillit er en
helt grunnleggende forutsetning for lege-pa-
sient-forholdet, noe som også fremgår i ka-
pittel 1, § 2 i etiske regler: «...Samarbeidet
med pasienten bør baseres på gjensidig til-
lit,...» Legers atferd, også som privatperso-
ner, kan svekke en slik tillit, kanskje særlig
der det er begått overgrep mot andre av vol-
delig eller seksuell karakter, eller der men-
nesker på andre måter er grovt utnyttet. I
etiske regler for leger, kapittel I, §1, heter
det bl.a. at «Legen skal bygge sin gjerning
på respekt for grunnleggende menneskeret-
tigheter, og på sannhet og rettferdighet i for-
hold til pasienter og samfunn.» 

Rådet mener at en del straffbare handlin-
ger, f.eks. alvorlige seksuelle overgrep, nar-
kotika- og voldsforbrytelser bryter med dis-
se generelle kravene og svekker allmennhe-
tens tillit til legen. Denne type straffbare
handlinger utført av lege bør således kunne
vurderes i relasjon til etiske regler for leger.
– Reidun Førde, Rådet for legeetikk

språkspaltenspråksp

Refleksivt
Jeg leser om grasrotmedisin i Tanzania i
Tidsskriftet nr. 4 /2002 (1). Idet jeg passerer
setningen «Det er hans egen livshistorie han
forteller», kommer det fra TV-en: «Hun
trodde han var mannen i sitt liv», fulgt av et
snøft fra nærsittende seer; hun vet når det
skal være refleksivt pronomen, og det var
ikke her. Det skulle vært «Hun trodde han
var mannen i hennes liv». Derimot skulle det
vært «Det er sin egen livshistorie han fortel-
ler».

Refleksive pronomener er sin/sitt/sine, og
de skal vise til subjektet i samme setning. I
«Hun trodde...» kommer det en ny en, «(at)
han var mannen...», følgelig er det ikke
samme setning lenger, og pronomenet skal
være «hans». Men i «Det er ...egen livshis-
torie» er det ingen ny setning ennå, den
kommer først med «(som) han forteller»,
følgelig skal det være «sin».

Nå er det jo en grunn til feil også, og i ek-
semplet fra Tidsskriftet er grunnen at prono-
mener oftere viser til venstre enn til høyre.
Det er ikke noe i veien for å si «Da han var
tolv år, kom Bjørnson til Molde», men «Da
Bjørnson var tolv år, kom han til Molde» er
vanligere, for både forfatter og leser vil helst
ha det mest informasjonsbærende ordet før
pronomenet som henviser til det. Når det
ikke er noen ny setning mellom substantiv
og pronomen, kan man si at pronomenet «re-
flekterer» – gjenspeiler – substantivet. Hvis
forfatteren da ikke har noen mulighet for å la
pronomenet vise til venstre, dvs. tilbake til
substantivet, kan feilen lett oppstå.

Det finnes unntak fra de fleste regler, og
for tydelighets skyld bør man nok godta
«Per bad Pål og Espen sette seg i sofaen
hans» og ikke «... sin», selv om pronomenet
viser rett tilbake til «Per». Grunnen er at tan-
ken altfor lett lager setningen «Pål og Espen
satte seg i sofaen sin» og hever en sekundær
neksus opp til å bli en primær – det er ikke
bare i medisinen at en toleddet forbindelse
kan kalles en neksus.
– Dag Gundersen, Oslo
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