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   AKTUELT I FORENINGEN
     

Godt i gang med ny bok865

I en alder av 85 år er Peter F. Hjort godt i gang med en ny bok om uheldige 
hendelser i helsevesenet.

I 2007 ble Hjorts bok Uheldige hendelser 
i helsevesenet – en tanke, lære- og faktabok 
utgitt (1).

Nylig kom han innom Legenes hus for 
å overrekke Legeforeningen restopplaget på 
440 bøker. Hjort, som er professor emeritus 
og en nestor innen norsk medisin, skrev 
denne boken da hans kone ble fullstendig 
pleietrengende etter at noe gikk galt under 
en operasjon. Han pleiet henne hjemme 

i flere år og det var under denne tiden at han 
bestemte seg for å skrive bok om uheldige 
hendelser i helsetjenesten. Nå er han i gang 
med en ny bok om det samme temaet – 
denne gang med pasienthistorier.

– Jeg bruker å si at min første bok 
henvendte seg til hjernen og at den boken 
jeg nå holder på med henvender seg til 
hjertet, sier Hjort, som er halvveis i manu-
skriptet.

I 2004 sendte han forslag til et nasjonalt 
program for forebygging av uheldige hen-
delser, og hvordan man med verdighet kan 
ta vare på ofrene når det går galt. Det ble 
ikke noe av dette programmet den gang. 
Nå etterlyser han på nytt et nasjonalt system 
for rapportering av uheldige hendelser og 
nestenhendelser i helsevesenet.

– Rundt halvparten av de uheldige hen-
delsene kan vi forebygge. De andre er det 
dessverre lite vi kan gjøre noe med, men vi 
må ikke slutte å snakke om dem av den 
grunn. Mange land ligger foran oss på dette 
området og har laget rapporteringssystemer. 
Jeg etterlyser fortsatt et nasjonalt register 
i Norge og ønsker at Legeforeningen skal 
engasjere seg for å få det på plass, sier han.

– Vi setter stor pris på å motta restopp-
laget av denne viktige boken, samtidig som 
vi ser frem til Hjorts neste bok, sier både 
president Torunn Janbu og generalsekretær 
Geir Riise. De påpeker begge at Hjort 
belyser et svært viktig tema.

Lisbet T. Kongsvik
lisbet.kongsvik@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk
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På vei mot en handlingsorientert trygdemedisin865

– Vi ser konturene av en spennende organisasjon, sa Hans Magnus Solli da 
Norsk trygdemedisinsk forening holdt kurs om legens arbeidsevnevurdering 
i NAV-systemet.

Begreper, etikk og samfunnsmessige 
rammer for en trygdemedisin i endring var 
temaet da rådgivende leger i NAV og for-
sikring og andre trygdemedisinsk interes-
serte møttes til kurs i mars. 85 deltakere 
hadde funnet veien til Soria Moria Hotell 
og Konferansesenter. For en forening som 
stod registrert med 102 medlemmer 
i februar 2010 tyder valget av tema på at 
dette var noe som interesserte svært mange 
av medlemmene.

Solli som er rådgivende overlege for 
NAV i Grenlandsområdet og forsker på 
sakkyndighet i psykiatrien i Vestfold, stilte 
spørsmålet om vi er på vei mot en hand-
lingsorientert trygdemedisin.

– For at trygdemedisinen skal ha interes-
sante og viktige oppgaver i en dynamisk 
NAV-prosess, er det en nødvendig forutset-
ning at den blir mer handlingsorientert, 
understreket Solli. Han tok utgangspunkt 

i at det handlende menneske er et grunn-
begrep i etikken, i humanistisk vitenskap, 
i sosiologiens aktør-/strukturtilnærming 
og i rehabilitering.

Begrepsopprydding
En lydhør forsamling fikk et interessant 
innblikk i evnebegrepet, arbeidsevnebe-
grepet og helse- og sykdomsbegrepet av 
den svenske filosofiprofessor Lennart 
Nordenfeldt ved Linköpings universitet. 
Nordenfeldt understreket at han først og 
fremst ville foreta en begrepsopprydding. 
– Mitt mål er bl.a. å utdype arbeidsevne-
begrepet med hjelp av filosofisk handlings-
teori, sa han.

Kursets målsetting var å øke kunnskapen 
om arbeidsevnebegreper og deres relasjoner 
til sykdomsbegreper samt hvordan arbeids-
evne blir beskrevet og vurdert i NAV-sys-
temet. I tillegg fikk deltakerne innblikk 

i praktiske, etiske og juridiske utfordringer 
i legens roller som behandler og sakkyndig, 
samt økonomiske og politiske rammebetin-
gelser.

Lise B. Johannessen
lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk
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