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Har noen alltid skylden?1933

I tilknytning til årsmøtet i Oslo legeforening, var temamøtet viet forhol-
det mellom leger og media når det begås medisinske feil.

– Temaet er evig aktuelt og er særlig satt på 
spissen de siste årene gjennom kirurgisaken 
ved Nordlandssykehuset og ambulanse-
saken i Oslo, sier gjenvalgt leder i Oslo 
legeforening Svein Aarseth. – Vi inviterte 
derfor fire sentrale personer med forskjel-
lige innfallsvinkler.

Overlege Stig Ottesen delte en sterk his-
torie om hvordan han som lege ble beskyldt 
for aktiv dødshjelp i to saker, den såkalte 
Bærumssaken (1998–2002) og Mireille-
saken (2007–10). Til tross for forhånds-
dømming i media, konkluderte Helsetil-
synet i begge sakene med at Ottesen ikke 
hadde gjort noe galt. – Sakene har selvsagt 
vært en betydelig påkjenning for meg, men 
førte også til noe positivt: I regi av Legefor-
eningen fikk vi retningslinjer for lindrende 
sedering, sa Ottesen. – Men retningslinjene 
brukes ikke, jeg frykter at legene har blitt 
for redde. Det er urovekkende hvis leger 
forlater lidende pasienter for å unngå bråk.

«Naming, shaming and blaming»-kul-
turen, debattens utgangspunkt, bygger på en 
tradisjonell, intuitiv moralisme: Uønskede 
hendelser er forårsaket av udyktig helse-
personell som kan finnes og straffes, noe 
som skal forebygge gjentakelse. Hendelser 
rapporteres bare i de mest alvorlige tilfeller, 
og rapportering blir i dette systemet en 
fiendtlig handling. Meldere kan oppfattes 
som illojale. Medias fremstilling av uøns-

kede hendelser legger ofte denne kulturen 
til grunn.

– I skarp kontrast står systemperspektivet 
som helsetjenesten og tilsynet har blitt flin-
kere til å bruke. Uønskede hendelser regi-
streres her systematisk, ikke for å kartlegge 
individer og skyld, men for å evaluere og 
forbedre systemet, sa leder for Legefor-
eningens utvalg for kvalitet og pasientsik-
kerhet Ellen Deilkås. Avdelingsdirektør 
i Helsetilsynet Gorm Are Grammeltvedt 
viste til at uønskede hendelser nesten alltid 
skyldes at systemet, i kraft av sin organi-
sering, legger til rette for dem.

Samfunnsredaktør i Dagsavisen Irene 
Halvorsen understreket at det ikke nødven-
digvis er slik at noen alltid har skylden når 
noe går galt, men at det er journalisters opp-
gave å lete etter svaret på det. – Media har 
annen rolle enn tilsynsmyndigheter, utvalg 
og kommisjoner. Vi har en rett og en plikt 
til å foreta egne undersøkelser, det er en del 
av samfunnsoppdraget vårt, forklarte hun. 
– Faktiske feil skal selvsagt ikke komme på 
trykk, men at noen vil føle seg uthengt er 
nok ikke til å unngå.

Knut E. Braaten
knut.braaten@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Glimt fra Legeforeningens historie

Forskjell i stillingsønsker
Kontorsøster

Arbeidsglad dame med 1 1/2 års elevtid ved Røde Kors, handelssk., maskinskrivn. 
samt lang erfaring i sykepleie søker stilling på lægekontor. Ingen topplønn, men hygg. 
arbeidsforhold ønskelig.

Tidsskriftet nr. 21, 1954
Stilling Ønskes
Stilling søkes på lægekontor, stenografi, maskinskrivning og alm. kontorarbeid. 
Har 12 års øvelse i nåværende stilling, 8 års øvelse fra stort kartotek, og ca. 1 år som 
sykehusstenograf. Yder det beste, men vil ha god lønn. – Lægeforeningen henviser.

Tidsskriftet nr. 18, 1958.

Medlemsservice:

Legeforeningen har etablert en rekke gode 
ordninger som medlemmene har behov for 
i sin yrkesutøvelse. I denne spalten gis 
informasjon om de forskjellige ordningene.

Husk å melde endringer 
i medlemsstatus!
Har du registrert e-post, mobilnummer 
og alle arbeidssteder? Du får en bedre 
medlemsservice når vi kan kontakte deg.

Sjekk www.legeforeningen.no/MinSide 
eller send e-post til 
register@legeforeningen.no

Identitetskort for leger
Leger med godkjent autorisasjon (ikke 
midlertidig) kan bestille ID-kort for leger. 
Søknadsskjemaet kan lastes ned fra Lege-
foreningens Internett-sider, eller det kan 
tilsendes ved henvendelse til Legeforenin-
gens sentralbord, tlf. 23 10 90 00 eller 
e-post legeforeningen@legeforeningen.no. 
Identitetskortet sendes innen to uker etter 
mottatt søknad. Det koster 200 kroner.

Juridisk bistand
Som medlem i Legeforeningen har man 
mulighet til å få juridisk bistand i saker 
som angår virksomheten som lege. Bistand 
gis som hovedregel gjennom en av sekreta-
riatets jurister. Det er i enkelte saker også 
mulig å få dekket utgifter til bruk av egen 
advokat etter forhåndssøknad til retts-
hjelpsutvalget. Hvordan man skal søke, 
og hvilke saker som omfattes av ordningen 
finnes under rettshjelpsordningen: 
www.legeforeningen.no/id/168449

Lånefondet
Den norske legeforenings lånefond for 
privat legepraksis har som formål å yte lån 
til leger som skal etablere privat legeprak-
sis og til leger som skal utvide, flytte eller 
foreta påkostninger i en etablert praksis.

Fra 18.3. 2011 gjelder følgende vilkår: 
Den maksimale lånesummen er kr 800 000 
ved første gangs lån i Lånefondet. Ved 
senere låneopptak er kr 400 000 maksimal 
lånesum.

Les mer: www.legeforeningen.no/id/1994

Bank- og forsikringsavtale
Legeforeningen har sammen med de andre 
akademikerforeningene en samarbeids-
avtaleLegeforeningen har sammen med 
de andre akademikerforeningene en sam-
arbeidsavtale med DnB NOR-konsernet.

Les mer om avtalen: 
www.legeforeningen.no/id/271.0.

Legeforeningen 125 år

Fra paneldebatten. Fra v. Stig Ottesen, Ellen Deilkås, Gorm Are Grammeltvedt og Irene Halvorsen. 
Foto Knut E. Braaten


