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Den norske lægeforening

Systemfeil må avdekkes
– Mediene må ikke bare kritisere 
handlemåten til leger som har gjort 
så godt de kan, innenfor de tildelte 
rammer. Også de som er ansvarlige 
for organisering og ressurstilgang, 
må bli stilt til ansvar.

Det sier Reidun Førde, leder i Rådet for lege-
etikk, i kjølvannet av den brede mediedek-
ningen av drapet som ble begått av en norsk-
somalier på trikken i Oslo. Fylkeslegen i Oslo 
og Akershus har bedt politiet granske Ullevål 
universitetssykehus for brudd på straffe- og 
helsepersonelloven. Ettersom politiet medio 
august bestemte seg for å etterforske saken, 
risikerer enkeltleger og pleiere siktelse og 
tiltale, og sykehuset foretaksstraff.

– Det synes lettere for pressen å ta 
enkeltpersoner som utgjør den siste 
brikken, fremholder Førde. – Å avdekke 
systemfeil i helsevesenet krever kunnskap 
om systemene. Derfor håper jeg at politiet, 
i saker hvor det er besluttet full etterforsk-
ning, også lar forhold som kan føre til bedre 
rutiner, inngå i granskingen. Hun kritiserer 
også tilsynsmyndighetene for deres mange-
årige praksis: – Når Helsetilsynet har felt 
sine dommer i tilsynssaker, har det i altfor 
stor grad dreid seg om kritikk eller refs mot 
enkeltaktører.

Reidun Førde uttrykker uro for de mange 
kolleger som forteller at det er blitt langt 
tøffere å si fra internt om systemfeil. – Vi 
vet ennå ikke nok om det virkelig er slik, 
derfor vil varslingsproblematikken være 
tema for en undersøkelse i regi av Legefor-
eningens forskningsinstitutt i høst. Imid-
lertid sier stadig flere leger at de i mindre 
grad kan snakke fritt om ressurstilgang og 
organisering. De opplever at retten til å ytre 
seg om forhold på jobben, er blitt 
innskrenket. Førde minner om de etiske 
regler for leger, som slår fast plikten til å si 
fra. Samtidig understreker hun viktigheten 
av å gå tjenestevei med slike meldinger.

Budskapet Førde formidler til studenter 
og kolleger når hun holder forelesninger om 
medisinsk etikk, er entydig. – Jeg ville 
opplevd det som en stor påkjenning dersom 
jeg selv ble gransket av politimyndigheten. 
Men politiets oppgave er å avdekke alle 
sider ved en sak. Vi må derfor anse politiets 
grundige etterforskning som et nyttig 
verktøy for å få kartlagt hva som har skjedd. 
Det innebærer at også de som står ansvar-
lige i en større sammenheng blir stilt til 
ansvar, eksempelvis for mangelfull ressurs-
tilgang, sier rådslederen.
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Offensiv for flere medlemmer
– Det blir en viktig oppgave for det nye 
styret å verve nye medlemmer, sier 
Tobias Skylstad Johansen i Norsk 
medisinstudentforening Utland.

Det lave medlemstallet blant utenlandsstu-
dentene, 43 % per 21.6. 2004 (1), bekymrer. 
De siste to-tre årene har foreningen verken 
prioritert eller hatt en strategi for verving. 
Dette ønsker det nye styret å gjøre noe med.

– Vår oppgave er ikke å arbeide for å få 
flere utenlandsstudenter, men å legge mer 
til rette for utenlandsstudentene, sa Skylstad 
Johansen på foreningens årsmøte i august.

Sommeren 2004 ble det arrangert kurs 
i medisinsk etikk og i akuttmedisin. Det har 
også vært nedlagt et stort arbeid for å utar-
beide et kurs i allmennmedisin, i samarbeid 
med professor Steinar Hunskår ved Univer-
sitetet i Bergen. Mange utenlandsstudenter 
blir ikke godt nok kjent med hvor viktig 
allmennmedisinen er i Norge. Kurset tar 
derfor for seg viktige deler av allmennmedi-
sinen som fag, og er beregnet på fjerdeårs 
studenter. Forsøket på å få til et kurs inne-

værende år strandet fordi det var for få 
påmeldte. Under årsmøtet kom det imid-
lertid frem at det var stor interesse for 
å delta på et slikt kurs. Det nye styret ble 
derfor anbefalt å arbeide videre med dette. 
Det er en nyttig investering å gjøre seg 
bedre forberedt på arbeidslivet i Norge, 
mener initiativtakerne til kurset.

Årsmøtet valgte nesten helt nytt styre 
med følgende medlemmer: Kirsti Aas 
(leder, ny), Tobias Skylstad Johansen, 
Anette Steinert (ny), Asbjørn Christo-
phersen (ny), Lars Kristian Kvalheim (ny), 
Øyvind Larseng (ny), Johan Kippervik og 
Medha Sherma (ny).

Les mer på Nmf Utlands Internett-sider: 
www.medisinstudent.no
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Adressendringer til registeret
Legeforeningens lege- og medlemsregister 
er et felles register. Registeret brukes blant 
annet til kontingentutkjøring, til plassering 
i korrekt fylkesavdeling og yrkesforening, til 
produksjon av medlemslister, i forhold til 
rettigheter i Sykehjelps- og pensjonsordnin-
gen for leger (SOP) og til omfattende stati-
stikkproduksjon m.m. Husk derfor å melde 
fra om endret adresse (privat og/eller til 
arbeid), og eventuelle endringer av e-post-
adresse og telefon/faks.

Adresser eller andre opplysninger fra 
legeregisteret utleveres aldri til industrien 
eller for generelle markedsføringsformål.

Hvordan melde fra?
Ved skifte av stilling kan skjema for adres-
seendring på www.legeforeningen.no, 
under skjemaer og trykksaker, brukes. 
Husk å oppgi korrekt e-postadresse, etter-
som avsenderadressen ikke kommer frem 
ved bruk av dette skjemaet. Det er også 
mulig å sende en vanlig e-post til regis-
ter@legeforeningen.no eller kontakte regis-
teret på tlf. 23 10 90 00 og faks 23 10 91 
80. Du kan også be om å få tilsendt oppda-
teringsskjema, slik at du kan se hvilke opp-
lysninger som står registrert på deg.

Bedre bestillingsskjemaer
Leter du etter retningslinjer, faglige veile-
dere m.m.? Disse finner du nå lett på Inter-
nett (www.legeforeningen.no). Klikk på 
Skjemaer og trykksaker og lenken bestilling 
av trykksaker.


