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side 3–9

side 10

stoppe 
retten

Disse kan

31. august

Lege Anders Danielsen Lie 
har fått strålende kritikker     
                                 side 20

22. juli

Psykiater Marit Bjartveit ledet 
krisearbeidet ved OUS      



Her står det en annonse i 
papirutgaven. av hensyn til 
reklamregler, er denne tatt ut i 
den elektroniske utgaven.
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En svært dårlig attest

PeR Helge MÅseide

rEdaktørEn

Forholdene som avdekkes i dette num
mer av Journalen er ingen god attest 
for legeerklæringer utarbeidet til bruk 
i rettssystemet. 

– Det å påberope seg sykdom er blitt en 
legitim måte å unndra seg straffeforfølgelse 
og straff på, fastslår Økokrim-sjef Thomas 
Skjelbred. Lederen for Rådet for legeetikk 
forteller at han drukner i så mange klage-
saker på legeerklæringer at han finner 
grunn til å advare mot at leger kan miste 
retten til å skrive ut erklæringer for egne 
pasienter.

Legeerklæringene som er 
gjengitt på forsiden er nok 
ikke de eneste som ikke 
overlever møtet med det 
norske rettsapparatet. En 
av dem ble vedlagt som 
et skrekkens eksempel da 
Politiet alarmerte Helsetil-
synet i Oslo og Akershus 
i 2004. Den andre er av 
nyere dato. Ingen av dem 
gjengir noen opplysninger 
om hva som feiler pasi-
enten.

Omkostningene av utsatte rettssaker kan 
bli formidable, både menneskelig, straffe-
rettslig og økonomisk. En enkelt syk-
melding kan medføre at hverken ofre, 
tiltalte eller vitner får lagt saken bak seg. 
Vitnemålene kan «råtne på rot», og i verste 
fall føre til at skyldige går fri. Og samfun-
nets regning vokser etter hvert som sakene 
trekker ut i tid.

Eksemplene som avdelingsdirektør Jan- 
Egil Kristiansen i Skatt Øst redegjør for, 
der ytterst tvilsomme attester blir servert 
for å unngå rettsforfølgelse, tilleggsskatt og 
straff, viser dessverre at leger kan bli nyttige 
medhjelpere for hardbarkede kriminelle. 
Det er en god stund siden Kapital ironisk 
meldte om et mystisk virus som slo ut en 
rekke kjente hvitsnipp forbrytere i dét de 
skulle møte i retten eller i fengselet. 

Det kan forklares, men selvsagt ikke for-
svares, når kolleger skriver attester til bruk 

i retten som om det skulle være søknader 
om fritak for gymmen, enten årsaken er 
at man har for mye å gjøre, at man gir 
etter for press fra pasientene, ikke kjen-
ner til kravene som stilles til er klæringer 
til bruk i rettssystemet, eller at man ikke 
reflekterer tilstrekkelig over rollen sin og 
konsekvensene av det man gjør.

Det bør nå ryddes opp en gang for alle, 
både av hensyn til rettsvesenet og de 
uskyldige som rammes, men også av 
hensynet til legers troverdighet. 

Så langt synes ikke et 
rundskriv utarbeidet 
av Helsedirektora-
tet, en innstramming 
i Helsepersonellov-
ens § 15 med en til-
hørende forskrift eller 
en veileder fra Lege-
foreningen å ha hatt 
tilstrekkelig effekt. De 
kom alle på plass etter 
at sakene om salg av 
falske psykolog- og 
legeerklæringer ble 

kjent i 2005. I praksis får det da heller 
ingen konsekvenser for den enkelte lege 
dersom vedkommende skriver attester 
stikk i strid med de krav som stilles. 

Det er uholdbart når påtalemyndigheten 
og retten stadig må ugyldiggjøre lege-
erklæringer. Det kan bli et argument for 
å samle utarbeidelsen av lege erklæringer 
til bruk i rettssystemet på færre hender. 
Ulempen er at dette kan underminere 
lege-pasientforholdet. En annen løsning 
kunne kanskje være å oppnevne spesielle 
domstols leger for å sikre at legeerklæringer 
har den nødvendige faglige standard. Det 
kunne også ha en oppdragende effekt.

Vi kan ikke ha det slik at lederen for 
landets domstoler med god grunn kan be-
skylde leger for faglig prostitusjon. Hvis vi 
selv ikke rydder opp, blir det helseminister 
Anne-Grete Strøm-Erichsens jobb å treffe 
de tiltak som er nødvendige for å gjenopp-
rette tilliten til lege erklæringer framlagt i 
norske rettssaler.

tidsskriftet journalen er medlemsblad 
for Oslo legeforening og utkommer fire 
ganger i året.
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«      Vi kan ikke 
ha det slik at 
lederen for landets 
domstoler med 
god grunn kan 
beskylde leger for 
faglig prostitusjon
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teMa i  sykMeldt FRa Rettssalen

Hovedvitnet er blitt sykmeldt, og kan ikke 
møte.

Hvor ofte dette skjer, er det ingen som 
med sikkerhet vet. Men det er noe det 
snakkes om i korridorene hos politiet og 
andre steder i rettsvesenet. Mye kan tyde 
på at mange leger ikke er klar over de spe-
sielle og skjerpede kravene som stilles ved 
uts tedelse av erklæringer til bruk i retten. I 
et eget rundskriv fra 2006 presiserte Helse-
direktoratet at kravene til legeerklæringer 
til bruk i rettssaker går langt forbi det som 
vanligvis kreves. 

– Rundskrivet grep overraskende bra tak 
i problematikken rundt legens rolle, sier 
Tor Langbach, direktør i Domstoladmini-
strasjonen, som har ansvaret for landets 
domstoler. Han presiserer at det er retten 
som avgjør om en tiltalt eller et vitne er i 
stand til å møte i rettssalen, ikke legen. Om 
legeerklæringen blir underkjent, må tiltalte 
eller vitnet likevel møte. Om nødvendig 
kan de bli hentet med makt.  

– Det å møte i retten har ingenting med 
om man er for syk til å gå på jobb. Det er 
et helt annet vurderingstema enn det leger 
vanligvis forholder seg til. En attest som 
for eksempel begrenser seg til å konkludere 
med at «Peder Ås kan av psykiske årsaker 
ikke møte i retten» er helt ubrukbar for 
rettens vurderinger. 

– Hva skjer når retten mottar en erklæring 
som den mener ikke holder mål? 
– Vi vil gjerne ta kontakt med legen skrift-
lig eller per telefon. Det hender at vi blir 
møtt med «det kan jeg ikke si noe om på 
grunn av taushetsplikt», men det er ikke 
brukbart som ledd i en begrunnelse. I 

større saker vil vi innhente uttalelse fra 
en tredje person eller unntaksvis engasjere 
egne leger – for å sikre oss, sier Langbach. 

– Hva kan konsekvensene bli når en retts-
sak utsettes på grunn av sykmelding? 
– Det kan ha åpenbare og svære menneske-
lige, praktiske og økonomiske omkost-

ninger. Det kan ta tid å få saken opp på 
nytt igjen i et rettssystem som fra før er 
hardt presset, og der store saker gjerne varer 
tre til fire uker, sier Langbach. Han peker 
på at de menneskelige konsekvensene kan 
bli spesielt store for de øvrige involverte i 
saker der det er et offer, som ved seksual-
forbrytelser.

 – Retten bygger ofte på vitnebevis, slik 
at en vesentlig del av bevisførsel kan for-
svinne dersom et vitne ikke møter opp. 
For eksempel kan man normalt ikke lese 
opp politiforklaringer uten at vitnet er til 
stede. Vi sier også gjerne at vitnebevis råt-
ner på rot. Jo lenger tid som går, dess mer 
blir minnet svekket eller «forurenset» av 
hva man for eksempel leser i avisen, slik 
at kvaliteten på bevisførselen blir dårligere 

– Hva mener du er årsaken til at leger 
skriver erklæringer som ikke holder i 
retten?
– De kan ha en uriktig forståelse av hvor-
dan rettsvesenet fungerer, og av viktigheten 
av å møte i rettssalen. Selv når det gjelder 
rettsmedisinsk sakkyndige kan en mang-
lende rettsforståelse være til å ta og føle på. 
Man kan ha sett amerikanske serier som 
«Lov og rett i LA», men det er ikke slik det 
foregår i Norge. 

– Så har leger en tendens skrive slike 
er klæringer som pasienten ønsker. Det er 
en faglig prostitusjon som man bør holde 
seg for god til.
– Er det gjengangere i systemet, enten 
enkeltleger eller legesentre? 
– Det er ikke min erfaring at dette er satt i 
system. Det kan være en tilfeldig fastlege med 
en pasient som forteller at han vil bryte sam-
men psykisk av å skulle møte i retten. Og så 
skriver legen dette ned som en legeerklæring, 
noe som selvsagt ikke er holdbart. 

Tenk deg at du er en voldtatt kvinne som i ukevis har 
stålsatt deg til at saken skal opp i retten. Så ringer 
advokaten din. Saken er dessverre blitt utsatt.

     Så har leger en ten-
dens til å skrive slike 
erklæringer som pasi-
enten ønsker. Det er 
en faglig prostitusjon 
som man bør holde 
seg for god til.

tor langbach, 
direktør i domstoladministrasjonen

sykmeldinger skaper 
store problemer i  
alvorlige straffesaker

«

PeR Helge MÅseide
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B
esl. O

. nr. 53
(2007-2008)

O
delstingsbeslutning nr. 53

Jf. Innst. O
. nr. 38 (2007-2008) og O

t.prp. nr. 25 (2007-2008)

Å
r 2008 den 8. april holdtes O

delsting, hvor da ble gjort slikt

vedtak til lov

om
 endringer i helsepersonelloven og helseregisterloven

I
I lov 2. juli 1999 nr. 64 om

 helsepersonell m
.v.

(helsepersonelloven) gjøres følgende endringer:

§
15 skal lyde:

§
15 K

rav til attester, erklæ
ringer o.l.

D
en som

 utsteder attest, erklæ
ring o.l. skal væ

re
varsom

, nøyaktig og objektiv. A
ttest, erklæ

ring o.l.
skal væ

re korrekt og bare inneholde opplysninger
som

 er nødvendige for form
ålet. Attest, erklæ

ring o.l.
skal inneholde alle opplysninger som

 helsepersonel-
let bør forstå er av betydning for m

ottageren og for
form

ålet m
ed attesten, erklæ

ringen o.l. H
elseperso-

nellet skal gjøre det klart dersom
 attesten, erklæ

rin-
gen o.l. bare bygger på en begrenset del av de rele-
vante opplysningene helsepersonellet har. H

elseper-
sonell som

 er inhabil etter forvaltningsloven §
6, skal

ikke utstede attest, erklæ
ring o.l.

D
epartem

entet kan i forskrift fastsette næ
rm

ere
bestem

m
elser om

 utform
ing av og innhold i attester,

erklæ
ringer o.l.

N
y §

21 a skal lyde:
§

21 a
Forbud m

ot urettm
essig tilegnelse av 

taushetsbelagte opplysninger
D

et er forbudt å lese, søke etter eller på annen
m

åte tilegne seg, bruke eller besitte opplysninger
som

 nevnt i §
21 uten at det er begrunnet i helsehjelp

til pasienten, adm
inistrasjon av slik hjelp eller har

sæ
rskilt hjem

m
el i lov eller forskrift.

§
56 skal lyde:

§
56 A

dvarsel
Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helseperso-

nell som
 forsettlig eller uaktsom

t overtrer plikter et-

ter denne lov eller bestem
m

elser gitt i m
edhold av

den, hvis pliktbruddet er egnet til å m
edføre fare for

sikkerheten i helsetjenesten, til å påføre pasienter en
betydelig belastning eller til i vesentlig grad å svekke
tilliten til helsepersonell eller helsetjenesten.

Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helseperso-
nell som

 har utvist en atferd som
 er egnet til i vesent-

lig grad å svekke tilliten til vedkom
m

ende yrkesgrup-
pe.A

dvarsel er enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

§
59 tredje og fjerde ledd skal lyde:

Statens helsetilsyn kan etter søknad oppheve be-
grensninger etter første ledd hvis helsepersonellet
godtgjør at det ikke lenger er grunnlag for slike be-
grensninger eller at vilkårene som

 ble stilt er oppfylt.
V

edtak om
 begrensning av autorisasjon og av-

slag på søknad om
 opphevelse av fastsatte begrens-

ningerer enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

N
y §

59 a skal lyde:
§

59 a
Begrensning av autorisasjon uten at 
vilkårene for tilbakekall er oppfylt

Selv om
 vilkårene for tilbakekall etter §

57 ikke
er oppfylt, kan Statens helsetilsyn begrense autorisa-
sjonen til å gjelde utøvelse av bestem

t virksom
het

under bestem
te vilkår hvis advarsel etter §

56 ikke
frem

står som
 tilstrekkelig for å sikre lovens form

ål.
V

ed vurderingen skal det sæ
rlig legges vekt på om

det er grunn til å tro at helsepersonellet av grunner
som

 nevnt i §
57 kan bli uegnet til å utøve sitt yrke

forsvarlig dersom
 autorisasjonen ikke begrenses.

Statens helsetilsyn kan etter søknad oppheve be-
grensninger etter første ledd hvis helsepersonellet



Vitnestøtte. Langbach framholder systemet 
med vitne støtte som et tiltak for å skape 
trygg het for usikre og redde vitner. Det går 
ut på at vitnet blir møtt av frivillige per-
soner som kan gi informasjon og yte med-
menneskelig støtte. 

 – Vårt inntrykk er at dette har fungert 
veldig bra, og at det hjelper vitnet til å 
forstå hvordan ting foregår. Vi har som 
motto at «et trygt vitne er et godt vitne». 
Og det er ikke farlig å møte i en norsk 
rettssal.

– Hva med det motsatte – at det møter 
personer i retten som ikke har tatt kontakt 
med lege, og som kanskje ikke burde vært 
der på grunn av rus eller liknende? 
– Det var kritikk for noen år siden at dom-
mere var for dårlige til å håndtere rusprob-
lematikk og medisinske forhold. Men det 
er ikke alltid så lett å se hva som er hva. 

– Hva mener du bør gjøres? 
– Legene bør lese rundskrivet, så de 
får dette i pannebrasken. Svake lege-
erklæringer har også konsekvenser for 
legene. Det kan undergrave den generelle 
tilliten til leger – og bidra til et autoritets-
tap for profesjonen. Det er viktig at legen 
ikke ukritisk er på pasientens siden uten 
tanke for konsekvensene for oss andre i 
systemet. For rettens del er det viktig at vi 
tar alt med en klype salt, også uttalelser fra 
leger, psykologer etc. Dommere må lære 
seg å selv ta ansvar, ikke ha autoritets-
respekt. 

– I etterkant av Herlofsen- og Sandstrøm-
saken – tror du at kjøp og salg av lege-
erklæringer forekommer? 
– Det oppfattet jeg som en relativt eks-
trem sak. Men det finnes brodne kar i alle 
profesjoner. ■

Svake lege-
erklæringer... kan 
undergrave den 
generelle tilliten 
til leger – og bidra 
til et autoritetstap 
for profesjonen.

«
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6 Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l.

Besl. O. nr. 53
(2007-2008)

Odelstingsbeslutning nr. 53

Jf. Innst. O. nr. 38 (2007-2008) og Ot.prp. nr. 25 (2007-2008)

År 2008 den 8. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

v e d t a k  t i l  l o v

om endringer i helsepersonelloven og helseregisterloven

I
I lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v.

(helsepersonelloven) gjøres følgende endringer:

§ 15 skal lyde:
§ 15 Krav til attester, erklæringer o.l.

Den som utsteder attest, erklæring o.l. skal være
varsom, nøyaktig og objektiv. Attest, erklæring o.l.
skal være korrekt og bare inneholde opplysninger
som er nødvendige for formålet. Attest, erklæring o.l.
skal inneholde alle opplysninger som helsepersonel-
let bør forstå er av betydning for mottageren og for
formålet med attesten, erklæringen o.l. Helseperso-
nellet skal gjøre det klart dersom attesten, erklærin-
gen o.l. bare bygger på en begrenset del av de rele-
vante opplysningene helsepersonellet har. Helseper-
sonell som er inhabil etter forvaltningsloven § 6, skal
ikke utstede attest, erklæring o.l.

Departementet kan i forskrift fastsette nærmere
bestemmelser om utforming av og innhold i attester,
erklæringer o.l.

Ny § 21 a skal lyde:
§ 21 a Forbud mot urettmessig tilegnelse av 

taushetsbelagte opplysninger
Det er forbudt å lese, søke etter eller på annen

måte tilegne seg, bruke eller besitte opplysninger
som nevnt i § 21 uten at det er begrunnet i helsehjelp
til pasienten, administrasjon av slik hjelp eller har
særskilt hjemmel i lov eller forskrift.

§ 56 skal lyde:
§ 56 Advarsel

Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helseperso-
nell som forsettlig eller uaktsomt overtrer plikter et-

ter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av
den, hvis pliktbruddet er egnet til å medføre fare for
sikkerheten i helsetjenesten, til å påføre pasienter en
betydelig belastning eller til i vesentlig grad å svekke
tilliten til helsepersonell eller helsetjenesten.

Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helseperso-
nell som har utvist en atferd som er egnet til i vesent-
lig grad å svekke tilliten til vedkommende yrkesgrup-
pe.

Advarsel er enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

§ 59 tredje og fjerde ledd skal lyde:
Statens helsetilsyn kan etter søknad oppheve be-

grensninger etter første ledd hvis helsepersonellet
godtgjør at det ikke lenger er grunnlag for slike be-
grensninger eller at vilkårene som ble stilt er oppfylt.

Vedtak om begrensning av autorisasjon og av-
slag på søknad om opphevelse av fastsatte begrens-
ninger er enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

Ny § 59 a skal lyde:
§ 59 a Begrensning av autorisasjon uten at 

vilkårene for tilbakekall er oppfylt
Selv om vilkårene for tilbakekall etter § 57 ikke

er oppfylt, kan Statens helsetilsyn begrense autorisa-
sjonen til å gjelde utøvelse av bestemt virksomhet
under bestemte vilkår hvis advarsel etter § 56 ikke
fremstår som tilstrekkelig for å sikre lovens formål.
Ved vurderingen skal det særlig legges vekt på om
det er grunn til å tro at helsepersonellet av grunner
som nevnt i § 57 kan bli uegnet til å utøve sitt yrke
forsvarlig dersom autorisasjonen ikke begrenses.

Statens helsetilsyn kan etter søknad oppheve be-
grensninger etter første ledd hvis helsepersonellet

fortelling 
funn 
fortolkning
formidling
En praktisk veileder for legers attestarbeid i spennet mellom innsikt, innlevelse,rammer og ressurser

April 2008

    skjErpEdE krav: 
  Helsedirektoratet sendte i 2006 ut 

et rundskriv, is-9/2006, der det blant 
annet stilles klare krav til innholdet i 
lege erklæringer til bruk i straffesaker. 

  stortinget vedtok i 2008 
innskjerpinger i Helsepersonellovens 
bestemmelser om krav til lege-
erklæringer og attester.

   samme år utarbeidet også departe-
mentet en egen forskrift om dette, 
FOR-2008-12-18-1486.

   legeforeningen har også utgitt en 
veileder  for legers attestarbeid.
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Skattekrim mente legen hadde unndratt inntekter på 
flere millioner gjennom mange år som måtte tilbake-
betales med tilleggsskatt. Mannen sendte da inn en 
legeerkæring undertegnet av en professor i psykiatri 
som tilsa at det utgjorde en sterk suicidalrisiko dersom 
han måtte tilbakebetale beløpet med tilleggsskatt.

– Han hadde latt være å oppgi en halv million kroner 
i året i flere år på privat legevirksomhet. Mannen var i 
full jobb og hadde skaffet seg store verdier og hadde et 
stort forbruk, men mente likevel han burde frikjennes fra 
skattekravet fordi han trengte pengene. 

– Vi mottok så en legeerklæring der han ble vurdert 
som suicidal, men det endte med at vi likevel ila tilleggs-
skatt da vi ikke anså dette som et unnskyldelig forhold 
som skyldes sykdom. Dette er vel det mest ekstreme til-
fellet jeg har vært borti, men vi får en del legeerklæringer 
fra folk som gjerne vil slippe tilleggs skatt, forteller direk-
tør i Skattekrim–enheten i Skatt øst, Jan-Egil Kristiansen. 

 
Kommer beleilig. Skatt øst har nærmere hundre sivile 
skattesaker årlig. Sykmeldinger og legeerklæringer er 
ikke noe ukjent fenomen.

– Det er et generelt problem dette med sykefravær 
når en rettssak kommer opp. Det er nok ikke alltid vi 
har like høy tillit til legeerklæringer – og ofte kom-
mer de også svært beleilig. Det kan dreie seg om både 
psykisk sykdom, løsemiddelskader, influensa eller vond 
rygg. Og det kan like gjerne være hos advokaten som 
hos den som har fått skattekravet, og gjerne der man 
har en dårlig sak, mener Kristiansen. Skattekrim-direk-
tøren tror også det er naivt å utelukke at det ikke finnes 
flere eksempler på salg av falske legeattester, men uten 
at han mistenker konkrete eksempler.

Mer kritiske. Kristiansen mener likevel legene bør 
være mer kritiske i forhold til hvordan de utformer 
en legeerklæring eller sykemelding pasienten ber om 
og at de er klarere mht diagnose og tidspunktet for 
sykdommen. 

– Det vi ser på, er sammenhengen mellom sykdom-
men og årsaken til feilen eller unnlatelsen. Dette må 
stå i forhold til hverandre. En vanlig problemstilling 
er at folk ikke leverer selvangivelsen innenfor fristen 
– noe som kan gi grunn for tilleggsskatt eller politian-
meldelse. Der får vi ofte inn sykmeldinger og mye av 
det er selvfølgelig absolutt reelt. Har du ligget på syke-

hus i perioden for innlevering av selvangivelsen er det 
jo selvfølgelig ingen tvil om at du er syk, men har man 
dårlig rygg bør man likevel ofte kunne klare å levere en 
selvangivelse, sier Kristiansen som poengterer at det er 
Skatteetaten som må foreta en selvstendig vurdering 
av om et forhold er unnskyldelig pga sykdommen. ■

     Har man dårlig rygg bør man 
likevel ofte kunne klare å levere en 
selvangivelse      jan-egil kristiansen, direktør skattekrim

Det er nok ikke alltid vi har like høy tillit til lege erklæringer 
– og ofte kommer de også svært beleilig

«

«

CHaRlOtte lunde

«suicidal» av 
stort skattekrav
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Var kjent. Dokumenter som Journalen har 
fått tilgang til viser at da saken om salg av 
legeerklæringer til kriminelle ble kjent i Dagens 
Nærings liv høsten 2005, var helsemyndighet-
ene full stendig klar over de store pro blemene 
som mangelfulle lege erklæringer skapte i nor-
ske rettssaler. 

Asker og Bærum politidistrikt ble så lei av 
stadig skulle innhente tilleggsopp lysninger og 
overprøve legeerklæringer at det i et brev varslet 
Helsetilsynet i Oslo og Akershus høsten 2004. 
Her ba politiet om helse myndighetenes hjelp 
med å få bukt med rekken av ufull stendige 
legeerklæringer som ikke tok innover seg de 
spesielle kravene som ble stilt i retten. Ved-
lagt brevet lå en særdeles kortfattet erklæring, 

gjengitt på Journalens forside, der legen ba om 
at et vitne skulle slippe å møte i en rettssak, 
av hensyn til den psykiske belastningen som 
vitnemålet kunne utgjøre. Politiet oppfattet 
denne legeerklæringen som spesielt graver-
ende. Den ble framlagt i en rettssak, der den i 
følge en sentral kilde ble underkjent.

Varslet myndighetene. Korrespondansen som 
Journalen har fått tilgang til, viser også at Poli-
tiet i Asker og Bærum ikke var alene med sin 
bekymring. Helse myndighetene var også gjort 
oppmerksom på den samme problemstillingen 
via Domstoladministra sjonen.

Helsetilsynet i Oslo og Akershus mente at 
saken naturlig hørte hjemme i Helsedirek-
toratet, og videresendte den dit i løpet av 
noen uker. Deretter gikk det mellom 10 og 

11 måneder før deres henvendelse ble besvart. 
Noen uker før Sandstrøm- og Herlofsen-saken 
ble kjent, svarte Helsedirektoratet at det var 
klar over problemene med lege erklæringer til 
bruk i retten og at man var i ferd med å utar-
beide et rundskriv eller en veileder. 

I mellomtiden eksploderte attestjuks-saken 
i mediene. Straks den ble kjent nedsatte 
daværende helseminister Sylvia Brustad, i 
samarbeid med justisminister Knut Stor-
berget, en arbeidsgruppe ledet av juspro-
fessor Hans Petter Graver. Som følge av 
gruppens arbeid vedtok Stortinget i 2008 
innskjerpinger i Helsepersonelloven. Helse-
departementet utarbeidet også en egen for-
skrift om krav til attester og erklæringer. 

Helsedirektoratets rundskriv forelå i 2006 
(se også side 5, red.anm.). ■

Var alarmert 
før Herlofsen- og
sandstrømsaken
Allerede i 2004 visste helse myndig hetene 
at ubrukelige lege erklæringer stadig ble 
fram lagt i retten.  
PeR Helge MÅseide
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teMa i  sykMeldt FRa Rettssalen

Hvitsnippforbrytere 
skaffer seg utsettelse

Økokrim erfarer stadig at sykmel d-
inger utsetter rettsforhandlinger og 
at straffedømte bruker sykdom for å 
unndra seg soning.
 – Det å påberope seg sykdom er 
blitt en legitim måte å unndra seg 
straffeforfølgelse eller soning på – 
og her har leger et særlig ansvar, sier 
assisterende Økokrimsjef Thomas 
Skjelbred. Han opplyser at etaten 
ikke sjelden mottar sykmeldinger fra 
både straffedømte som skal møte til 
soning, vitner som skal møte i retten 
eller tiltalte som skal møte ved hoved-
forhandlinger.

– Nå er det viktig å understreke at 
det å få kastet mistankens slør på seg 
og straffeforfølges, er en belastning 
for enkeltmennesker. Noen av våre 
tiltalte er dessuten høyt profilerte og 
kan risikere en viss negativ medie-
eksponering. Det er selvfølgelig en 
belastning, men det vi også ser er at 
noen bruker denne belastningen som 
en mulighet til å unndra seg straffe-
forfølgelse.

Stopper framdriften. Skjelbred har 
mange eksempler der sykmeldinger 
stopper framdriften i en sak. En 
advokat sykmeldte seg seks ganger før 
hovedforhandlingene til slutt kom opp – med store 
omkostninger for domstol og påtalemyndighet. I 
en annen sak møtte tiltalte til hovedforhandlinger 
i lagmannsretten, men forsto under eksaminasjon 
fra dommeren at dette ikke gikk hans vei. Dermed 
kom han ikke tilbake etter lunsj, og leverte en syk-
melding dagen etter. 

Et annet eksempel: En tiltalt ble dømt for øko-
nomisk kriminalitet, men møtte ikke til soning. 
Økokrim fikk beskjed om at vedkommende var syk, 
men klarte likevel å spore ham opp. Mannen befant 
seg da på forretningsreise. 

– Vi fikk beskjed om at han angivelig slet med 
hjertet, men da fikk han beskjed om at han likevel 
måtte møte til soning for en vurdering av lege der. 
Fengselslegen mente han var soningsdyktig.

Hjerte, rygg og psykiatri. Skjel-
bred forteller at hjerte, rygg og 
psykiske lidelser er de tilstandene 
det ofte dreier seg om.

– Vi hadde en sak der tiltalte 
hadde for vondt i ryggen til å 
gjennomføre hovedforhandlin-
gene fordi han ikke kunne sitte. 
Det å ligge ble avvist som «uver-
dig» og derfor kunne han ikke 
møte. Man kan mistenke at et 
slikt system, som jo tross alt byg-
ger på tillit, er mulig å misbruke: 
hvis folk kommer og sier de har 
vondt i ryggen er det jo vanskelig 

å vurdere hvorvidt de snakker sant 
eller ikke. Selv om noen selvføl-
gelig blir reelt syke kan man nok 
mistenke at noen bruker dette for 
å slippe billigere unna, sier Skjel-
bred.

Sykmeldinger er en utfordring 
for domstol og påtalemyndighet 
som i følge Skjelbred ofte fører til 
betydelige utgifter.  

– Hvis man for eksempel har 
satt av fem uker til en sak i retts-
apparatet, og på bakgrunn av en 
sykmelding må utsette saken, kan 
det fort gå et år. Dette krever dob-
bel forberedelse for påtalemyndighet 
og kan få en betyd ning både for 
straffespørsmål og vitneforklaringer 

som kan svekkes. Jo lenger tid det går jo verre er det, 
men det gjelder også for tiltale. Det beste for alle 
parter er å bli raskt ferdig med saken.

– Tror du det er leger som lar seg kjøpe til å skrive 
sykemeldinger? 
– Vi lever i et samfunn med mange fristelser. Jeg vil 
tro det forekommer, og det er for så vidt et eksempel 
på det i sakene mot Herlofsen og Sandstrøm. Det vi 
synes er en vel så stor utfordring, er der vi mistenker 
leger for å stole for mye på den som sykmelder seg. I 
de tilfellene vi mistenker at vi har fått en sykmelding 
fra noen som kanskje har en nær relasjon til fastlegen 
eller andre, ber vi om en second opinion hos f.eks. 
politilege. ■

En advokat ble sykmeldt seks ganger før
hoved forhandlingene til slutt kom opp.

       Økokrim 
fikk beskjed 
om at ved-
kommende var 
syk. Mannen 
befant seg da 
på forretnings-
reise

thomas skjelbred, 
ass. økokrimsjef

CHaRlOtte lunde

«
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– Dette er et stort pro
blem. Vi får svært mange 
klager på lege erklæringer, 
sier leder av Legeforenin
gens råd for legeetikk, 
Trond Markestad. 

På nesten hvert eneste møte i rådet 
har legeerklæringer vært en problem-
stilling. Det er spesielt på erklæringer 
utarbeidet for forsikringsbransjen 
og NAV at etikkrådet mottar klager, 
men det er også vanlig med klager på 
legeerklæringer for rettsvesenet og i 
barnevernssaker.

– Vi opplever at mange leger har 
et litt ubevisst forhold til dette, både 
med tanke på grunnlaget for å skrive 
en erklæring, hvem som er mottaker 
og hvordan slike erklæringer brukes. 
Den vanligste feilen er at man ikke 
er nøytral og objektiv nok. Noen 
underslår også viktige fakta i mis-
forstått lojalitet til en pasient, og det 
blir jo helt feil, sier Markestad som 
selv har skrevet kommentarer om 
dette i Tidsskrift for Den norske lege-
forening.

– Når vi ser på de klagesakene vi har, 

tyder det på at enkelte leger ikke helt 
forstår sin egen rolle i forhold til det 
å skrive legeerklæringer – det å skille 
mellom å være behandlende lege og 
opptre som nøytral sakkyndig. Hvis vi 
ikke klarer å skjøtte denne oppgaven 
risikerer vi jo å bli fratatt muligheten 
til å skrive erklæringer for våre egne 
pasienter. Så vidt jeg vet har leger i  
for eksempel Nederland begrensede 
muligheter til å skrive erklæringer for 
egne pasienter. Den ansvarsoppgaven 
og tilliten vi er blitt tildelt fra sam-
funnet bør forvaltes skjønnsomt. Vi 
kan ikke unndra oss kravet om nøy-
tralitet og objektivitet, avslutter Trond 
Markestad. ■

BekyMRet: trond Markestad advarer 
mot konsekvensene av legeerklæringer 
uten nødvendig nøytralitet og objektivitet.

CHaRlOtte lunde

gjenganger i etisk råd ingen nyere 
tilsynssaker
Verken fylkeslege i Oslo og Akershus, Petter 
Schou, eller avdelingsdirektør i Avdeling for til-
synssaker i Statens helsetilsyn, Gorm Are Gram-
meltvedt, har siden 2005, da sakene om salg av 
lege- og psykologerklæringer ble kjent, hatt til-
synssaker basert på legeerklæringer som brukes 
for å slippe å møte i retten eller for å unndra seg 
straffeforfølgelse eller soning.

– Prinsipielt går vi ikke inn i kvaliteten på 
legeerklæringer som er godkjent eller underkjent 
av retten, sier Schou. Fylkeslegen har regelmessige 
møter med Helfo, NAV og Politiet, men uten at 
disse etatene har tatt opp dette som tema. Han 
får støtte av Grammeltvedt, som behandler saker 
som videresendes fra de lokale helsetilsyn. 

– Vi har hatt veldig få slike saker hos oss. 
Vi er tilbakeholdne med å vurdere innholdet 
i de medisinske avveiingene i legeerklæringer 
blant annet fordi det er andre mekanismer som 
regu lerer dette, for eksempel ankemuligheter, 
oppnevning av andre sakkyndige eller klage saker 
i forvaltningssaker. 

Grammeltvedt mener kravene til lege-
erklæringer, blant annet om varsomhet og nøyak-
tighet er klart nok definert i Helsepersonelloven 
med forskrift. 

– Jeg ser gjerne at påtalemyndigheten eller 
retten varsler Helsetilsynet dersom innholdet i 
attestene er utstedt på sviktende grunnlag eller 
er svært mangelfulle, sier han.                    PHM

Her står det en annonse i 
papirutgaven. av hensyn til 
reklamregler, er denne tatt ut i 
den elektroniske utgaven.
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Det forteller Marit Bjartveit. Hun ledet det 
psykososiale arbeidet med pårørende, pasienter 
og ansatte ved Oslo universitetssykehus (OUS) 
etter 22. juli. 

I april i år etablerte sykehuset en ny bered-
skapsplan og et eget beredskapsråd.

– En ting er å ha en plan for krisehåndtering. 
Noe ganske annet er det å få planen til å 
virke i praksis, når det virkelig gjelder. Hvor-
dan ble arbeidet organisert?
– Jeg befant meg i Oslo sentrum og det 
første jeg gjorde, var å dra til Oslo univer-
sitetssykehus, Ullevål, for å møte i Bered-
skapsrådet. I løpet av et par timer opprettet 
vi pårørendesenteret på Ullevål. Lokalet var 
avtalt på forhånd som en del av beredskapen. 
Deretter fulgte arbeidet med å ringe rundt 
etter fagfolk. På innkallingslistene står det 
over tyve navn, noe som er nok ved en van-
lig katastrofe. Her måtte vi ha flere. Vi visste 
hvem vi kunne ringe til, og det var en kjempe-
fordel. Så godt som alle sa ja, i tillegg meldte 
mange seg frivillig. I løpet av ett døgn hadde 
vi 48 personer i sving i tredelt vaktskift. Og 
dét i andre helg av fellesferien. 

– Hva var pårørendesenterets funksjoner?
– I starten var det å besvare telefoner et vik-
tig arbeid, og det ringte ustoppelig. Mens vi 
holdt på med dette, fikk vi melding om skyt-
ingen på Utøya, og ble nokså tidlig informert 
om omfanget. Etter hvert som natten forløp, 
og pasienter med store skader kom inn, utvi-
det vi pårørendesenteret på Ullevål. Dagen 
etter ble det opprettet et tilsvarende senter på 
Riks hospitalet, med nærhet til rettsmedisin-
erne der, for pårørende til de antatt døde. De 
to sentrene hadde sine lokale ledere, mens 
jeg var overordnet leder og koordinator for 
arbeidet. Neste utfordring var å skaffe losji for 
alle som kom langveisfra. Noe av det vanske-
ligste psykososiale arbeidet var nok overfor de 
pårørende som måtte vente i en uke for å få 
informasjon om sine kjære, på grunn av det 
vanskelige identifiseringsarbeidet. 

– I denne fasen av en katastrofe er det vel 
først og fremst informasjon de berørte vil 
ha. Hadde fagfolkene den informasjonen 
pårørende ønsket?
– De første dagene hadde vi som jobbet med 
psykososial oppfølging lite informasjon å gi 
utover det som ble kjent for alle gjennom 
media. Vår oppgave ble mer å tolke og bekrefte 
den informasjonen som vi alle fikk.

– Så jobben ble mer å trøste?
– Trøsting, trygging og stabilisering var en 
viktig del av arbeidet, som for eksempel ble 
ivare tatt av alle engasjerte på Sundvolden 
Hotel og sykehusene i Vestre Viken. For de 
svært alvorlig skadde pasientene som ble 
innlagt på Ullevål var det imidlertid psykia-
trisk traumearbeid på spesialistnivå, mer 
enn trøs ting. De kliniske problemstillingene 
kunne for eksempel være realitetsbrist, selv-
mordstanker eller det faktum at noen av de 
skadede, etter hvert som de kom ut av koma, 
fortsatt trodde det pågikk skyting, og at de 
ikke kunne stole verken på politiet eller andre. 
Det spesielle med arbeidet i denne situa-
sjonen, var at det ble jobbet i team, tett på 
både pasient og pårørende. Hver medarbeider 
hadde ansvar for mellom tre til fem pasienter 
og deres pårørende. Prinsippet om behandler-
kontinuitet ble vektlagt, slik at pårørende 
kunne forholde seg til de samme personene. 
At helsepersonell får søvn og mat er selvføl-
gelig viktig, samtidig må man være innstilt på 
at det ikke blir ordinær arbeidstid. Selv hadde 
jeg hundre timer overtid på ti dager. 

– Hvor lenge varte det psykososiale arbeidet?
– Planen var å trappe ned etter få dager, men 
fordi mange pasienter måtte reopereres opptil 
flere ganger, ble denne forlenget til åtte dager. 
Etter vel to uker var alt arbeidet overført til 
den ordinære konsultasjonspsykiatrien på 
sykehuset. Overfor de ansatte ble det løpende 
gjennomført debriefing i form av stormøter, 
gruppemøter og individuelle samtaler.

Bjartveit leverer i disse dager en evaluerings-
rapport av det psykososiale arbeidet til ledelsen 
i Helse Sør-Øst. 

psykososialt arbeid ved oslo universitetssykehus under terroren 22. juli:

kRistin MaCk-BORandeR

Å forholde seg til skadde som fortsatt trodde det pågikk 
skyting da de våknet av koma, og pårørende som måtte vente 
på at døde familiemedlemmer ble identifisert, var noe av det 
mest utfordrende for det psykiatriske katastrofeteamet som 
var i sving i tiden rundt 22. juli. 

– Helsevesenet fikk tilbake sin stolthet

stilte OPP: Marit Bjartveit ledet det 
psyko sosiale arbeidet  ved Oslo univer-
sitetssykehus 22. juli, og beskriver den 
enorme viljen til å stille opp, som noe av 
det mest rørende hun har opplevd.

                       FOtO: Paal audestad
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– Hva kunne vært gjort annerledes?
– Veldig mye av det media har pekt på 
som kritikkverdig, er riktig. Telefon- og 
kommunikasjonslinjene kunne selvføl-
gelig ha fungert bedre, slik at alle ansatte 
i spesialist helsetjenesten fikk den samme 
informa sjonen til samme tid. Men dette 
jobbes det med. Vi må huske at dette er 
den største enkeltkatastrofe med skyting 
i Norge siden andre verdenskrig. Ullevål 
sykehus tok i mot 31 pasienter som var 

ekstrem-skadet, og alle overlevde. Det fine 
i situasjoner som denne er at omstendelig-
heter skjæres bort. Den enorme viljen til å 
stille opp, er noe av det mest rørende jeg 
har vært med på. Og da snakker jeg ikke 
bare om de som stod i første mottakslinje, 
men også om de som uten å mukke holdt 
den daglige driften oppe. Noen måtte gipse 
mens andre reddet liv. Jeg er også enormt 
imponert over den mentale styrken til 
pasien ter og pårørende. Men for min egen 

del, var det først da ambulansefolkene ble 
hyllet, at tårene kom. Det er ikke tid for 
å rippe opp i ambulansesaken, men det å 
se helsevesenet få tilbake sin stolthet som 
helsevesen, var sterkt.

– Noe annet du har lært?
– Jeg har lært noe om nødvendigheten av 
å ha en back-up i form av en psykiatrisk 
senge avdeling. Og at virkeligheten alltid 
overgår fantasien. ■

– Helsevesenet fikk tilbake sin stolthet
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De medisinske fakultetene 
bør sørge for at global 
helse blir en naturlig del av 
medisin studiet. I dag lider 
undervisningen under av 
at den er frivillig, og at den 
kommer for sent i studiet.

Befolkningssammensetninger endrer seg 
grunnet økt migrasjon forårsaket av kon-
flikter, naturkatastrofer eller flyten av 
arbeidskraft. Helseutfordringer som finnes 
et sted i verden kan derfor bevege seg raskt 
til Norge i form av nye influensaepidemier 
eller infeksjonssykdommer. Samtidig kan 
utfordringer ved oppfølgingen av kroniske 
lidelser som diabetes eller hjerte- og 
karsykdommer være forskjellig avhengig 
av bakgrunnen til pasientene vi behandler. 

Globalt endres sykdomsbyrden i takt 
med samfunnsutviklingen. Når vi lærer 
om hjerte- og karsykdommer, diabetes, 
kreft og lungesykdommer i løpet av studi-
etiden antar de fleste at dette er livsstilssyk-
dommer som først og fremst rammer den 
vestlige verden. Men lærer vi at 80% av de 
som dør av disse sykdommene befinner 
seg i lav- og mellominntektsland og at 
30% av disse dør før de blir 60 år, samt 
hvilken påvirkning dette kan ha for sam-
funnsutviklingen? For oss er dette eksem-
pler på global helse. 

Global helse er også relatert til opp nåelsen 
av menneskerettigheter og grunnleggende 
tjenester for alle mennesker. Vi bør der-
for ha en forståelse av retten til helse, og 
hva dette betyr i et globalisert samfunn 
hvor denne retten ikke nødvendigvis 
imøtekommes av nødvendig helsehjelp, 
enten det dreier seg om tilgang til hiv/
aids-medisiner eller helsetjenester for 
mødre- og barnehelse. Diskusjonen om 
papirløse migranters tilgang til helsetjen-
ester i Norge er et tydelig eksempel på at 
retten til helse er en utfordring også her 
i Norge.

Verdens helseorganisasjons kommisjon for 
sosiale helsedeterminanter (1) viste at hel-
seutfordringer er nært knyttet til faktorer 
som oppvekstvilkår, inntekt, utdanning, 
arbeids- og boforhold. Dette er dermed 
også viktig for global helse, da helseutfor-
dringer ikke bare kan løses av å utvikle hel-
setjenesten. Utjevning av helseforskjeller 
som følge av sosiale helsedeterminanter er 
et uttalt politisk målsetning her i Norge, 
og i Tidsskrift for Den norske legeforening 
har vi tidligere belyst nødvendigheten av å 
forberede studentene på disse utfordringene 
under grunnutdanningen (2). 

Globalt helse betyr altså for oss at medis-
insk praksis og helse sees i kontekst av sam-
funnet vi lever i. Vi bør ha forståelse av helse 
slik vi har beskrevet ovenfor, da leger og 
andre helsepersonell i deres daglige praksis 
vil møte sykdomsbilder og kliniske problem-
stillinger som er påvirket av disse forholdene. 

En forståelse av global helse er relevant 
uavhengig av om man velger å arbeide som 
lege i  Norge, eller om man vier sitt liv til 
arbeid med Leger uten grenser eller folke-
helsearbeid. 

Leger kan spille en viktig rolle i den generelle 
samfunnsdebatten omkring bekjempelsen av 
helseforskjeller. Leger kan bidra politisk ved 
å formidle sine erfaringer og kunnskap om 
sammenhengen mellom helse og forhold 
som etnisk bakgrunn, oppvekstvilkår, utdan-

ning, inntekt, og rettferdighetsproblemer. Et 
globalt perspektiv på helse i den medisinske 
grunnutdanningen kan belyse denne sam-
funnsrollen.

Hvordan bør så global helse integreres? 
Lancet sin kommisjon om helsefaglig utdan-
ning mente at et globalt perspektiv integrert 
gjennom hele studiet er viktigere enn å 
innføre global helse som eget fag (3). Dette 
er en oppfatning vi deler. Et globalt perspe-
ktiv på helse er nyttig uavhengig om vi leser 
om infeksjoner, kroniske sykdommer, oftal-
mologi eller psykiatri. 

En slik integrering av global helse i medis-
insk utdanning fremstår imidlertid som en 
utfordring for de medisinske fakultetene. 
Global helse er tilstede på papiret i studie-
planen ved de fleste fakultetene. Men per-
spektivet kommer for sent og det er ikke 
godt nok å bare ha det som et frivillig ele-
ment gjennom utveksling eller kurs. En mer 
systematisk tilnærming må til.

Norge har prioritert global helse og 
arbeidet for å nå de helserelaterte millen-
niumsmålene høyt. Det har over lengre tid 
vært ønsket mer global helseforskning fra 
norske fagmiljøer, samtidig som medisinstu-
dentenes interesse for internasjonale temaer 
generelt har vært høy. 

Det er på tide at de medisinske makultetene 
følger etter, og integrerer global helse som en 
naturlig del av profesjonsstudiet i medisin. 
Vi anbefaler at global helse og sosiale hel-
sedeterminanter tas opp som tema på dekan-
møtet neste år, slik at diskusjonen om global 
helse i medisinerutdanningen kan foregå på 
høyeste nivå.
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oslo folkehelsepris tildelt link oslo
Oslo kommunes folkehelsepris 
for 2011 er tildelt LINK Oslo, 
senter for selvhjelp og mestring.

LINK Oslo er et selvhjelpssenter 
for Oslos innbyggere, og arbeider 
for å øke kunnskapen om bruk 
av selvhjelp som et verktøy i 
håndtering av egne problemer. 
Senteret drives av stiftelsen Norsk 
selvhjelpsforum.

LINK Oslo henvender seg til 
privatpersoner, frivillige organisa-
sjoner, frivillighetssentraler og  
ansatte i Oslo kommune. Senteret 
jobber tett opp mot by delene og 
har inngått formelle partnerskap-
savtaler med kommunen, skriver 
Oslo kommune på sine nettsider.

Ved å synliggjøre selvhjelp 
som en mulighet/verktøy til 

å håndtere et problem, retter 
tiltaket seg inn mot flere av 
innsatsområdene i kommunens 
folkehelseplan.

Senteret formidler erfarings-
basert kunnskap om selvhjelp 
og har initiert flere forsknings-
prosjekter om temaet. Link Oslo 
arrangerer nettverksmøter, kon-
feranser og driver med opplæring 
og undervisning på forespørsel. 
Arbeidet formidles via nettsiden 
www.linkoslo.no.

Oslo folkehelsepris er på 
50 000 kroner. I år var det kom-
met inn 17 forslag til priser. Tre 
kandidater ble innstilt. Disse ble 
presentert på folkehelse dagen 
som ble arrangert i Gamle Logen 
fredag 21. oktober.

daglig leder i 
norsk selvhjelps-
forum, solbjørg 
talseth tok i mot 
prisen på vegne 
av link. Her 
sammen med 
ordfører Fabian 
stang og kom-
munaldirektør 
Bjørg Månum 
andersson. 
FOtO: audun 
RiisBeRg Paulsen Her står det en annonse i 

papirutgaven. av hensyn til 
reklamregler, er denne tatt ut i 
den elektroniske utgaven.

Her står det en annonse i 
papirutgaven. av hensyn til 
reklamregler, er denne tatt ut i 
den elektroniske utgaven.
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FRA FORENINGEN :

styret

«Regjeringen er opptatt av at barn og gravide 
i stor grad likestilles med personer med lovlig 
opphold. Jeg er særlig opptatt av at alle barn 
som oppholder seg i Norge som hovedregel 
skal ha nødvendig helsehjelp, og dette kom-
mer klart frem i de reglene som nå er ved-
tatt. Her har vi også forpliktelser i henhold 
til Barnekonvensjonen, sier helseminister 
Anne-Grete Strøm-Erichsen. Kvinner uten 
lovlig opphold har rett til å få utført svanger-
skapsavbrudd.»  

Slik lød det da den nye prioriteringsfor-
skriften trådte i kraft 30. juni i år.

Hva betyr så dette i praksis? Tjenestemot-
takerne må i utgangspunktet betale selv for 
tjenestene. De må også betale for nødvendige 
medisiner, også det andre får på blå resept. 

Man kan ikke kreve forhåndsbetaling ved 
øyeblikkelig hjelp eller ved nødvendig helse-
hjelp som ikke kan vente.  Dersom pasienten 
ikke kan betale, blir det tjeneste yteren som 
sitter igjen med kostnaden.  Et sykehus i 
Oslo har ment at abort ikke er nødvendig 
helsehjelp som ikke kan vente, og har krevd 
forhåndsgaranti for å utføre inngrepet, 
til tross for at rett til abort framgår av for-
skriften.

Personer uten lovlig opphold har gjerne 
en tre ukers frist på å forlate landet. Dette 
legges også til grunn overfor de som aldri 
har søkt asyl, om lag én av tre papirløse: 
«Helsehjelp som er helt nødvendig og ikke 
kan vente uten fare for nær forestående død, 
varig sterkt nedsatt funksjonstilstand, alvor-
lig skade eller sterke smerter» defineres ut fra 
denne tre ukers-fristen. Dersom vedkom-
mende er psykisk ustabil og utgjør en nær-
liggende og alvorlig fare for eget eller andres 
liv eller helse, har vedkommende uansett rett 
til psykisk helsevern.

«For personer under 18 år som ikke opp-
fyller vilkårene i første ledd, gjelder pasient-
rettighetsloven § 2-1 første ledd og andre 

ledd første og andre punktum og § 2-3 til § 
2-5, med mindre hensynet til barnet tilsier at 
helsehjelpen ikke skal ytes.» 

Dette er juss, og skal tolkes slik: «Med 
“hensynet til barnet” tenkes hoved sakelig 
på tilfeller der det er avgjørende for 
resultatet av en behandling at den ikke 
av brytes, dvs. i de tilfeller det er helt klart 
at det å avbryte behandling før den er 
fullført vil kunne være til skade for bar-
net. Hvis den som vurderer barnets helse-
tilstand er kjent med at barnet snarlig vil 
forlate landet, skal slik behandling ikke 
igangsettes dersom dette anses å være til 
barnets beste.»

Dette er gjeldende rett i Norge i Nansen-
året. Dette kan ikke Norge være bekjent 
av. I Sverige ble det før sommeren avgitt 
en offenntlig utredning (SOU) som anbe-
faler at papirløse får samme rettigheter som 
svenske borgere og at de skal betale det 
samme.  Dette begrunnes med respekt for 
interna sjonale konvensjoner, helse perso-
nells yrkesetikk, folkehelsehensyn (smitte-
vern og psykiatri) og pasient sikkerhet 
(mulighet til å ha tilsyn med tjenester til 
gruppen som i dag ytes av frivillige organ-
isasjoner). 

Helse- og omsorgsdepartementet har altså 
valgt å bruke rett til helse som et inn - 
vandringspolitisk instrument og vil 
at helsepersonell skal ta instrumentet 
i bruk. Dette må vi avvise. Alle som 
oppholder seg i Norge må være trygge 
på at helsepersonell har pasientens 
beste som overordnet kriterium. 
Vi skal behandle alle med respekt og man 
må også være trygg på at vi overholder 
taushetsplikten.

Våre etiske regler er klare, og verdens 
legeforening, WMA, sier i et statement: 
«National Medical Associations and physi-
cians should actively support and promote 
the right of all people 
to receive medical care 
on the basis of clinical 
need alone and speak 
out against legislation 
and practices that are 
in opposition to this 
fundamental right».

Har papirløse bare rett til 
helsetjenester i tre uker?

Helse- og omsorgs-
departementet har altså 

valgt å bruke rett til 
helse som et innvandrings-

politisk instrument

«
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kOmmENtAR

aktiVitetsplan OslO legeFORening

januar  

19. jan: styremøte i 
legenes hus  
Februar  

16. feb: styremøte i 
legenes hus

Mars  

22. mars: styremøte i 
legenes hus
torsdager 22. og 29.: 
akuttmedisinkurs for all-
mennleger på Ous ullevål. 
Praksisdel avholdes påføl-
gende lørdager på Ås.

De nye helselovene er i 
skrivende stund vedtatt, og 
startskuddet på samhand-
lingsreformen har gått. Fort-
satt er mye usikkert, og  det 
hagler med tall og beregn-
inger. Hviskende rykter om 
sterkere styring og mer fore-
bygging pålagt fastlegene 
fremkaller frustrasjon og arge 
innlegg på EYR, allmennle-
genes diskusjonsforum.

Oslo Universitetssykehus 
har mer enn nok med sin 
egen omstillingsprosess, og 
Oslo kommune later til å ha 
hovedfokus på nok en etatsre-
form, med en nyopprettet 
helseetat og en kommende 
storbylegevakt. Vi kan vel 
alle kjenne på trangen til å 
krype under skrivebordet og 
lukke øynene? Noen må vel 
jobbe med denne samhand-
lingsreformen der ute?

Denne gangen er denne 
«noen» deg! 

Samhandlingsreformen vil 
få konsekvenser for legers 
hverdag. Vi blir nødt til å for-
holde oss til konsekvensene 
av den, enten vi liker den 
eller ikke. Uansett om vi tror 
på den, eller ikke. Hvordan 
vi velger å forholde oss til 
den de nærmeste årene vil 
sannsynligvis være med på å 
avgjøre om vi liker resultatet, 
eller ikke.

Nå, i oppstarten har vi gode 

muligheter til å påvirke hvor-
dan denne reformen vil se ut i 
vår by, og leger bør være med 
å påvirke.

Vi kjenner hverdagen vår. 
Vi ser forbedringspotensi-
alene i samhandlingen mel-
lom oss og andre aktører, det 
være seg hjemmesykepleien, 
bestillerkontoret, sykehuset 
eller  sykehjemmet. 

Vi vet hva vi er gode på, og 
hva vi ikke kan. Selvfølgelig 
er forebygging viktig, men 
hvem skal gjøre hva? Hvilke 
andre yrkesgrupper bør inn? 
Hva er våre områder, og bør 
fortsatt være det, og hvilke 
tilbud burde bydelene med 
fordel utvikle? Hva kan vi 
gjøre annerledes? Hva kan de 
gjøre annerledes?

Hvordan sikrer vi god 
faglighet i de tiltakene som 
velges? 

Hvis vi er fraværende i 
debatten høres vi ikke.  Nå 
er tiden for å møte i all-
mennlegeutvalget og kreve en 
stemme i det som skjer. Nå 
er tiden for å bruke rettig-
hetene som tillitsvalgt. Nå 
er tiden for å bruke Legenes 
samarbeidsutvalg for alt det 
er verdt, og litt til. 

Dette handler om våre 
pasienter, og om vår hverdag!

siRi sCHøyen seteRelV
Bydelsoverlege grorud

blir det god sam-
handling av å sitte 
under skrivebordet?

LEGE FOR 
LEGE?

Oslo legeforening har i flere år hatt til-
bud om helsetjeneste til sine medlem-

mer utenom fastlegeordningen

nå ønsker vi å rekruttere flere leger 
med interesse for kollegers helse.

Vi inviterer til et introduksjons seminar 
en dag i mars (uke11) 2012 om temaet.

interesserte kan kontakte 
ellen scheel, mob 408 41 042 eller

stein wiel, mob 476 31 647.

søknad og et anbefalelsesbrev 
fra en kollega sendes 

Oslo legeforening, 
Postboks 178 sentrum, 

0102 Oslo eller 
unni.broter@legeforeningen.no. 

temamøte i 
litteRatuRHuset, 

møterom wergeland
 tirsdag 22. november 2011 

kl 18:00 – 21:00

tema: psykisk helsetjeneste på anbud

Vi viser teaterforestillingen 

«i morgen var jeg alltid en løve»

Monolog for tre kvinner
av arnhild lauveng

deretter blir det debatt med fokus på:

Hvorfor anbud?
Bestillerens rolle.

Vurdering av tilbud.
konsekvenser for brukere/pasienter.

konsekvenser for ansatte.

arrangør: Oslo legeforening.

Møtet er åpent for alle.
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Det siste tiåret er 
avstanden mellom 
borgere og byråkrater 
økt. Når borgerne 
oppsøker offentlige 
kontorer for å søke 
hjelp risikerer de å 
møte skuddsikkert 
glass, sikkerhetssluser, 
og lister over personer 
som nektes adgang.

Avstand gir byråkratiet trygghet, 
men svekker følelsen av felleskap 
i samfunnet. Selv leger kan føle 
seg alene, fanget i en hengemyr 
av myndigheters juristeri, skrive-
bordsreformer og maktbruk, og 
forlatt av en genuint uinteressert 
fagforening. Varsling om ufor-
svarlig behandling kan medføre 
oppsigelse, slik kolleger har erfart 
ved Vestre Viken, Sykehuset i 
Østfold, Sandefjord kommune 
og Tromsø fengsel. Samtidig 
etterlyser flere pasienter mer 

tid, bedre kommunikasjon, økt 
innsats og fremfor alt å bli sett. 
Å bli sett – å bli respektert – er 
en grunnverdi under press og et 
knapphetsgode, også for leger.

I sin bok Respekt – se om igjen 
deler Sturla J. Stålsett innsikts-
fulle refleksjoner om avstand og 
respekt, i kjølvannet av person-
lige møter med mennesker som 
storsamfunnet helst ikke vil se: 
tiggere, prostituerte, hjemløse, 
papirløse immigranter, romfolk, 
alkoholikere og stoffbrukere. 

Den bærende tanken i boken 
er en invitasjon til å «se på ny» 
(på latin: respectio); å legge for-
dommer til side for en stund og 
se en gang til, med vennlighet og 
fremfor alt nysgjerrighet.

Troverdige skildringer av livet 
på gaten settes i relieff av sam-
funnets grunnverdier. Stålsett 
beskriver godt møter med norsk 
byråkrati, og finner forklaringer 
hos nye tenkere som sosiologen 
Zygmunt Bauman (1925–) og 
filosofen Emmanuel Levinas 
(1906–1995): Storsamfunnet 
søker trygghet gjennom ro, orden 
og forutsigbarhet, men de gode 
intensjoner resulterer i mange 
regler, og etterhvert mange 
funksjonærer. Byråkratene styrer 
felles skapet etter to prinsipper: 
regler og moralske/etiske over-
veininger, såkalt skjønn. Etikk og 
moral kan være krevende øvelser 
for fornuft og intellekt, og minste 
motstands vei for en overarbeidet 

byråkrat er å fokusere på regler, 
hvilket avler regler for regel - 
an vendelse. En uheldig kon-
sekvens av omfattende regler og 
kontroll er at man tilsynelatende 
fritas for moralske vurderinger. Et 
omkved blant kolleger og pasien-
ter er at helsebyråkratene altfor 
ofte fokuserer på å ha ryggen fri. 

Boken fletter også inn tanke-
gods fra Martin Buber, som 
beskriver menneskelige relasjoner 
som jeg-du, en interaksjon mel-
lom likeverdige, eller jeg-det der 
samtalepartneren oppfattes som 
en ting, et objekt, med kort vei 
til maktbruk og overgrep. 

Stålsett peker på dualiteten i 
helseprofesjonene: møter mellom 
helsepersonell og pasient er både 
jeg-du for å etablere en allianse, 
og jeg-det for å kunne undersøke 
og behandle. Selv når terapeu-
ten har de beste intensjoner kan 
maktmisbruk skje, hvilket illus-
treres av fortell ingen om Lotte, 
en 36 år gammel kvinne, som 
omkommer etter at LAR-leger 
inndrar hennes livreddende 
medisiner. Historien er dessverre 
ikke unik for pasienter med 
skadelig opioidbruk.

dr.  inter@ktiv

Den røde tråden i denne spalten i Journalen har 
vært overraskelsen over at den raske utviklingen 
som har skjedd med datamaskiner de siste ti årene 
ikke synes på jobb. som å bli pålagt å bruke en 
rusten, sløv kniv på jobb mens en har mange skarpe 
kniver hjemme: det føles merkelig å skulle sende 
en cd-rom med taxi for å frakte informasjon.

noe av det jeg liker best med dagens mobiltele-
foner, nettbrett og datamaskiner er synkroniserin-
gen: når et dokument er justert på mobiltelefonen 
vil den samme oppdateringen skje på alle data-
maskinene og i samarbeidspartnernes versjoner av 
dokumentene: Vi synkroniserer kalendere, planer 
for barnekoret, prosjektplaner og treningsdagbøker. 
google har gode løsninger, apple har kommet med 
iCloud. en masterversjon av dokumentet på inter-
nett er omdreiningspunkt, alle maskiner med tilgang 
synkroniserer mot masterversjonen.
 

en kontrast er forløpet rundt medikamentlister:  
de skal dikteres som lyd, skrives ut av en sekretær, 
godkjennes igjen av sykehuslegen og så neste uke 
mates inn manuelt på sykehjemmet i et system der 
det kan ta hundre museklikk og femten minutter 
å legge inn medikamentlista til en ny pasient. Pro-
sessen har mange ledd der det er risiko for feil, og 
det går med masse legetid som kunne vært brukt 
ved en sengekant.

Dette ønsker jeg meg fort: en god informasjons-
infrastruktur og brukervennlige systemer. 

Martin
 

savner synkronisering

NEtt-tips: trenger du en notatblokk 
som gjør tekstgjenkjenning i scannede 
dokumenter og synkroniseres automatisk 
mellom telefon, nettbrett og datamaskiner? 
Prøv evernote www.evernote.com 

 2008: Cand. med.  
universitetet i Oslo

 Fra 2006: underviser, 
diakonhjemmet  
Høgskole

 Fra 2011: assistent-
lege, tynset sykehus 
  
www.twitter.com/ 
maasbrenn

Martin 
aasbrenn 

(F. 1982)
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22. juli-erfaringen
22. juli ble norge satt på prøve
den politiske ledelsen besto prøven
og folket viste samhold
uten sidestykke siden krigen
Mange frivillige og tilfeldig tilstedeværende 
gjorde heltedåder
noen funksjoner er det stilt spørsmål ved
slik det er naturlig i et åpent samfunn som vårt 
der vi må vente på kommisjonsrapportene

Helsetjenesten som pleier være skyteskive
har til og med høstet heder
allerede på sundvollen ble de lettest skadde
sendt til nærmeste sykehus, Ringerike
de alvorlig skadde til ullevål sykehus

På mottaket her trengtes ingen 
samhandlings reform
Her var samhandling systematisk innarbeidet
gjennom mange år. Beredskapsplanen var ikke 
bare klar
den var prøvet gjentagne ganger – og den ble 
fulgt

det var dagen da alt syntes å fungere, 
alle adlød ordre 
og vi var alle stolte av sykehuset vårt

når skal lederne i helsevesenet 
fra Minister og foretaksnivå
til de enkelte sykehuslederne forstå 
at grunpillarene på sykehusene er 
velfungerende team
som det har tatt år å bygge opp

Bør man ikke nå stoppe i prosessen og spørre:
Hva fungerte godt 22. juli?
la oss beholde de miljøene
Hovedregelen i lagarbeid er fortsatt:

never Change a winning team!
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Boken balanseres med for-
tellinger om håp som viser at 
grunnverdien respekt også er et 
verktøy. Respekt er ikke bare å se, 
men krever dømmekraft og kom-
petanse, samt mot til å handle. 
Stålsett gjør en tankevekkende 
observasjon: pasienter som har 
med seg en ledsager får bedre og 
mer respektfull behandling hos 
legen.

Språket i boken er lettfattelig og 
levende, og teksten er befriende 
fri for gate- og filosofi-sjargong. 
Stålsett kan neppe lastes for sjar-
gongen «rus» i stedet for «skadelig 
stoffbruk». Rus brukes nokså 
konsekvent og stigmatiserende av 

helsevesenet og er en særnorsk dis-
kriminerende ordbruk. I engelsk 
medisinsk litteratur er synonymer 
for rus sjelden å se, jfr. at Senter 
for rus- og avhengighetsforskning 
oversettes til Centre for Addiction 
Research.

Å «se på ny» er en spennende 
øvelse. Synes man det er van-
skelig å legge fordommer til side, 
kan man notere ned umiddelbare 
reaksjoner fra de første 30 sekun-
dene i et møte, eller som gode 
skuespil lere – lage seg en fordom 
for anledningen – og etterprøve 
den med nysgjerrighet og helhjer-
tet nærvær. 

Anvendt filosofi kan være 
medrivende lesning. 

jOe siRi ekgRen,
allmennlege

    Stålsett gjør en 
tankevekkende 
observasjon: pasien-
ter som har med seg 
en ledsager får bedre 
og mer respekt full 
behand ling hos legen

«

Karl Evang-pris for arbeid 
med barns rettigheter
Landsforeningen for barnevernsbarn og Forandringsfabrikken ble 20. 
oktober tildelt Karl Evang-prisen for sitt arbeid for at barn og unge 
skal bli bedre hørt i samfunnet.

Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) er både en interesse- 
og medlemsorganisasjon, og har vært aktiv i ulike fora for å fremme 
interessene til barnvernsbarn. 

LFB synliggjør en gruppe som i liten grad har vært synlige i det 
offentlige ordskiftet tidligere. Dette har vært med på å fjerne fordom-
mer mot barnevernet og har medvirket til at rettssikkerheten for 
barna har økt, skriver Statens helsetilsyn på sine nettsider.

Den andre prisvinneren, Forandringsfabrikken, har i mer enn ti år 
arbeidet for barn og unge innen barnevernet, skolen og organisasjon-
slivet, og lagt til rette for at ungdommer kommer i direkte kontakt 
med makthaverne. Dette har gjort dem til en viktig agent for å endre 
holdningene til barn som meningsbærere og aktører i samfunnet.

Karl Evang-prisen er på kr 50 000 og deles ut årlig av en egen 
komité  som er oppnevnt av Statens helsetilsyn. Denne er ledet av 
jusprofessor Aslak Syse.



Her står det en annonse i 
papirutgaven. av hensyn til 
reklamregler, er denne tatt ut i 
den elektroniske utgaven.
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i  FORBiFaRten i  andeRs danielsen lie

«Begge yrker er slitsomme, tid krevende 
og altoppslukende, noe som betyr at de 
er nesten umulige å kombinere!

– Gratulerer med strålende kritikker og 
nok en filmsuksess med Oslo 31. august!
– Tusen takk for det!

– Hva er likhetstrekkene mellom filmens 
Anders og virkelighetens Anders – og ikke 
minst; miljøet rundt ham?
– Vi har begge vokst opp på Oslos vestkant, 
og har bakgrunn fra kulturmiddelklassen. 
Mine foreldre er nok noe mer politisk 
radikale, men jeg tror mye av verdisynet 
er likt. Når det gjelder selve karakteren 
Anders, føler jeg meg ganske ulik, særlig 
psykologisk sett. Anders har et grunn-
leggende pessimistisk syn på tilværelsen, 
og strever så hardt med å finne mening i 
den at døden blir et reelt alternativ. Jeg 
kan ha tunge stunder, men selv da er livet 
veldig meningsfullt for meg. Jeg håper det 
fortsetter sånn.

– På hvilken måte bidro du selv manus-
messig til utformingen av karakteren 
Anders?
– Eskil (manusforfatter Eskil Vogt, red.
anm.) og Joachim (regissør Joachim Trier, 
red.anm.) har vel sagt at de hadde meg i 
tankene da de begynte å skrive manuset. 
Så jeg kom veldig tidlig inn i prosjektet, 
og det gjorde jo at de kunne skreddersy rol-
len for meg, samtidig som jeg kunne bidra 
med mine tanker og innspill om karak-
teren og hans problemer. Vi gjorde også 
en del endringer ut fra av hvordan scenene 
fungerte i prøver. Det var en veldig spen-
nende og fruktbar prosess.  

– Du er sønn av en psykiater og en skue-
spiller. Hvordan har dette preget ditt/dine 
yrkesvalg?
– Jeg pleier å si at dette må skyldes arv, ikke 
miljø! Begge yrker har ugunstige arbeids-
tider, så jeg burde ha tatt til fornuften og 
valgt noe helt annet. I mitt hjem har det 
aldri vært noe press i noen bestemt retning, 
og jeg tror mamma og pappa hadde støttet 
meg uansett hva jeg hadde gjort. 

– Er det fellestrekk mellom legerollen og 
skuespilleryrket. I så fall hvilke?
– Det er veldig ulike yrker, men noen 
felles trekk er det nok: begge stiller svært 

høye krav til konsentrasjonsevne og nærvær 
i øyeblikket. Begge yrker er slitsomme, tid-
krevende og altoppslukende, noe som betyr 
at de er nesten umulige å kombinere!

– Hvordan trives du i turnuslegerollen?
– Jeg trives godt på Gjøvik sykehus, men 
turnuslegen er jo en «jack-of-all-trades», og 
det er ikke alltid en komfortabel posisjon. 
Du føler deg uerfaren overalt, og når du 
først begynner å få hodet over vannet på en 
avdeling, skal du bytte til neste. Men det 
er utrolig lærerikt, og jeg tenker at frem-
tidige leger som ikke får med seg dagens 
turnustjeneste, kommer til å gå glipp av 
noe. Du kan ikke lese deg til å legge en god 
gips eller sy madrassuturer.

– Hva er ditt forhold til skogsopp?
– He he, jo jeg er visst etterhvert kjent som 
en lidenskapelig sopplukker. Er også inte-
ressert i soppforgiftninger, så hvis uhellet 
skulle være ute, er det bare å ringe. 

– Med et så allsidig utgangspunkt som ditt. 
I hvilken bransje ser du deg selv om ti år?
– Det er vanskelig å svare på. Jeg har ikke 
helt funnet «hylla mi» ennå. Faglig sett har 
jeg foreløpig ikke avskrevet noe, jeg har 
ganske lett for å interessere meg for ting. 
Men det er også et spørsmål om tid. Jeg har 
store interesser utenfor medisinen som jeg 
er redd for å ikke få tid til. De kommer nok 
også til å innvirke på det endelige valget.  

 turnustjeneste i gjøvik fra august 2011. 
  debuterte som artist 2011 med plata  

This is autism.
 jobbet mye med film siden 2005.
 spaltist i dagbladet 2007-2010. 
  lege ved Oslo legevakt, allmenn- 

seksjonen 2007-2009. 
  Mellomfag i gammelgresk og  

musikkvitenskap.

anDers Danielsen lie
(F. 1979)

aV CHaRlOtte lunde

Returadresse:
Oslo legeforening
Postboks 178 sentrum
0102 Oslo
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