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Ønsker kunnskap om mishandling2424

Når pasienter er utsatt for vold i nære 
relasjoner, kunne en ofte trenge mer 
kunnskap om jus, taushetsplikt, 
meldeplikt og opplysningsrett.

Det oppga flere allmennleger etter et kurs 
om temaet nylig. Jan Emil Kristoffersen, 
leder i Allmennlegeforeningen, sier at det 
er viktig for fastleger å ha oppmerksomhet 
rettet mot familievold av alle slag.

Overlege Helle Nesvold ved legevakten 
i Oslo var en av lederne på kurset om 
behandling av kvinner utsatt for mishand-
ling i nære relasjoner. Nesvold forteller at 
blant temaene som ble diskutert, var taus-
hetsplikt versus meldeplikt til barnevernet 
når det er vold i familien. Når den voksne er 
utsatt for vold, er det normalt taushetsplikt 
overfor politiet, men hvis det er gjentatt og 
uttalt mishandling kan det være grunn til 
å frykte for liv.

– Det kan gi rett til å bryte taushets-
plikten. Man kan i prosessen rådføre seg 
med jurist hos fylkeslegen og kommune-
overlegen, forklarer Nesvold. Overlegen 
forteller at deltakerne også ønsket ytterli-
gere utdypning av behandlingsteknikker, 
om den voldelige partens psykologi og 
behandlingstilbud for denne. Blant rådene 
som ble gitt til allmennleger, var å stille 
konkrete spørsmål som blir presentert som 
generelle rutinespørsmål, slik som 
«Kommer du i dag på grunn av skade, 
sykdom eller stress knyttet til trusler, frykt 
eller vold fra partners side?»

Allmennlegene på kurset ble gjort opp-
merksomme på at mishandlingen og faren 

ofte øker i fasen hvor mishandlingen 
avdekkes.

– Fastlegene ble derfor rådet til å unngå 
å vise den voldelige partner at de vet, og 
ikke innkalle til fellessamtaler. Slikt bør 
skje i en etablert og erfaren behandlings-
ramme, sier Nesvold. Fastleger kan oppleve 
lojalitetskonflikter hvis de har begge parter 
som pasienter. De ble derfor rådet til 
å overveie hvordan dette kan endres. Kris-
toffersen i Allmennlegeforeningen ser dette 
dilemmaet.

– Selv om fastlegen, som ofte har både 
gjerningsmann og offer på sin liste, kan 
være den nærmeste helsearbeider til opp-
fatte at noe er galt, er det grunn til å under-
streke at man bør søke råd hos annen eks-
pertise før man eventuelt intervenerer. Det 
bør gjøres for at ikke en alvorlig situasjon 
blir enda farligere for den som lider over-
last, sier han.

Overlege Nesvold understreker også at 
det er viktig at barnet har sin egen kontakt 
og ikke behandles gjennom mor.

Overlegen mener ellers at helsearbeidere 
har mye å tjene på å samarbeide med krise-
sentrene, og at man burde styrke sam-
arbeidet mellom første- og annenlinjetje-
nesten.

– Man burde også utvikle mer tverrfaglig 
samarbeid med sosialkontor, barnevern og 
trygdekontor for å gi gode behandlings-
tilbud, sier hun.
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Hederspris til Svein Rønsen2424

Svein Rønsen ble tildelt Leger i sam-
funnsmedisinsk arbeids (LSA) heders-
pris under foreningens årsmøte 
i august.

Rønsen er kommune-
overlege i Fredrikstad, 
og styret i LSA uttaler 
at han spesielt det 
siste året har vært 
veldig synlig i medie-
bildet nasjonalt. Et 
Internettsøk på «Svein 
Rønsen» gir over 
3 000 treff. Styret 
begrunnet prisen blant 
annet med innsatsen 
han hadde gjort 

i forbindelse med legionellautbruddet 
i Østfold i 2005, da 55 personer ble syke. 
Rønsen takket for prisen, og understreket at 
det å jobbe med samfunnsmedisin er nyttig 
for samfunnet.

– Dermed har dette også gitt meg mye 
å jobbe med Det er en utviklende og utford-
rende jobb, sa han. Kommuneoverlegen 
oppfordret foreningen til å fortsette 
å arbeide for gode arbeidsvilkår for sam-
funnsmedisinerne. Svein Rønsen er tidli-
gere leder av Østfold lægeforening.

Cecilie Bakken
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Ønsker språkkurs 
for utenlandske leger
Det har en tid vært uklart om nasjonale 
myndigheter kan stille krav om norskkunn-
skaper overfor utenlandske leger som for-
utsetning for norsk autorisasjon. Legefor-
eningen har derfor i brev til Helse- og 
omsorgsdepartementet som sykehuseier 
og KS som representant for kommunene 
bedt om at det etableres språkkurs for 
utenlandske leger.

Etter en klargjøring fra Europakommisjo-
nen presiseres det at det ikke kan stilles 
nasjonale krav om språkkunnskaper, men at 
språkkunnskapene hos den enkelte lege er 
et forhold som skal vurderes av arbeids-
giver i ansettelsesprosessen.

– Legeforeningen har flere ganger tidli-
gere påpekt at enkelte arbeidsgivere ikke 
har ivaretatt denne forpliktelsen godt nok. 
Dette har igjen påført problemer både for 
pasienter, kolleger og ikke minst også for 
legen selv, sier generalsekretær Terje 
Vigen. – Legeforeningen ber i brevet om at 
det etableres et tilpasset kurs i norskopplæ-
ring for utenlandske leger som arbeids-
givere kan tilplikte legen å gjennomføre 
som en forutsetning for ansettelse. Lege-
foreningen tilbyr også å stille sin kompe-
tanse til rådighet for at et slikt kursopplegg 
virkeliggjøres, dersom det er ønskelig.

Legeforeningens 
pasientsikkerhetsutvalg
Gunnar Andersen som representerer All-
mennlegeforeningen, er oppnevnt som 
nytt medlem av Legeforeningens pasient-
sikkerhetsutvalg for resten av perioden 
1.1. 2006–31.12. 2007.

Svein Rønsen


