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Litt om meg 

• Cand med Oslo 1976 

• Turnus i Drammen og  Drangedal, autorisasjon 1978 

• Ett år  sykehustjeneste legevakt Øst  Oslo,  Ullevål Sykehus og  Molde 
sykehus 

• Bedriftslege Kværner Brug AS, NSB Verkstedet Sundland, 
Riksrevisjonen, NMD, Sentralsykehuset i  Akershus, Diakonhjemmets 
sykehus 

• Distrikts- og kommunelege i Rauma 

• Bydelslege I Furuset, Privat praksis Kjelsås  fra 1991 og Fastlege fra 
2001 



Tillitsvalgtfunksjoner 

• Lokaltillitsvalgt Rauma, Furuset, Kjelsås. 

• 1. Landsråd Oslo  6 år APLF (Nå AF) 

• Leder Oslo legeforening 10 år 

• Leder Rådet for legeetikk fra januar 2014 



Den klassiske legerollen 

 

•Den nestekjære, barmhjertige samaritan, 
drevet av kall og omsorg, er en 
legestereotypi som neppe har vært så 
typisk, men likevel har den sittet ganske dypt 
i befolkningen og undertiden skapt vansker 
både for yrkesutøverne og for dem som satt 
med forventninger til legen. 



Etiske regler for leger 

• Kapittel I, § 1: 

• En lege skal verne menneskets helse. Legen skal helbrede, lindre og 
trøste. Legen skal hjelpe syke til å gjenvinne sin helse og friske til å 
bevare den. 

• Legen skal bygge sin gjerning på respekt for grunnleggende 
menneskerettigheter, og på sannhet og rettferdighet i forholdet til 
pasient og samfunn. 

 



Etiske regler for leer 

• Kapittel I §2 

• Legen skal ivareta den enkelte pasients interesse og integritet. 
Pasienten skal behandles med omsorg og respekt. Samarbeidet med 
pasienten bør baseres på gjensidig tillit og skal, der det er mulig, 
bygge på informert samtykke. 

• Legen har ulike roller som behandler, sakkyndig og forvalter av 
velferdsgoder. Rollen har betydning for hvordan legen opptrer og for 
behandling av sensitiv informasjon. Det må skilles tydelig mellom 
rollene som behandler og sakkyndig. Legen har ansvar for å gi 
nødvendig og tilpasset informasjon om sin rolle og formålet med 
kontakten. 

 



Noen roller: 

 



Noen Roller 

• Behandler 

• Opplysningsplikt 
• § 30.Opplysninger til Statens helsetilsyn og Fylkesmannen 

• § 31.Opplysninger til nødetater 

• § 32.Opplysninger til den kommunale helse- og omsorgstjenesten 

• § 33.Opplysningsplikt til barnevernet 

• § 34.Opplysninger i forbindelse med førerkort og sertifikat 

 



Barnevernet 

 



BARNEVERNLOVEN 
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• § 1-1.Lovens formål. 
• å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og 

utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid 

• å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår 
 

- , 



Lovhjemmel: Helsepersonelloven 
 
• § 33.Opplysninger til barneverntjenesten 

• Den som yter helsehjelp, skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som 
kan føre til tiltak fra barneverntjenestens side. 

• Uten hinder av taushetsplikt etter § 21 skal helsepersonell av eget tiltak gi 
opplysninger til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir 
mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig 
omsorgssvikt, jf. lov om barneverntjenester § 4-10, § 4-11 og § 4-12. Det 
samme gjelder når et barn har vist vedvarende og alvorlige atferdsvansker, jf. 
nevnte lov § 4-24. 

• Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av lov 
om barneverntjenester, skal helsepersonell gi slike opplysninger. 

 



Konklusjon 
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• Leger har plikter i forhold til  barnevernet etter helsepersonell- og 
barnevernlovgivning 

• Husk: Barnets beste 

• Leger plikter å gi barnevernet informasjon når de ber om det. 
• Ivaretakelse av taushetsplikt overfor tredje person (Redigere) 

• Etisk  taushetsplikt kan  gå ut over den lovmessige 

• Informere om melding – om mulig få samtykke 

• Gjøre en vurdering i forhold til  «Grunn til å tro» – undersøke 
• Alt haster ikke like mye 

• Lovpålagt underbetalt/ubetalt arbeid som er viktig for barnet/barna  det 
gjelder 



Førerkortvurdering 

• Forskriften § 36 

• Avhengighet av alkohol, langvarig høyt inntak av alkohol eller skadelig 
bruk av alkohol, der alkoholbruken kan føre til forstyrrelse i atferd og 
gi helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko 



Praktisk 

• Med avhengighet av alkohol menes atferdsmessige, kognitive og 
fysiologiske endringer etter langvarig høyt inntak av alkohol der 
vansker med kontrollert inntak gir økt toleranse og skadelige 
virkninger neglisjeres (F 10.2 – 10.7 i ICD 10). Når slike 
helsesvekkelser er påvist, inntrer meldeplikt til fylkesmannen. 



Førerkortvurdering 

• Vi møter denne problemstillingen på to måter: 
• Vi skriver legeerklæring om førerkort – godt støttet av førerkortveilederen 

med helsekrav, begrunnelse og praktisk gjennomføring av 
undersøkelse/testing 

• Vi blir (gjort) oppmerksom på at en person antakelig ikke lenger fyller 
helsekravene 
• Medikamenter 

• Illegale rusmidler 

• Alkohol 

• Kognitiv funksjon 



AUDIT  (Skår > 7 indikerer skadelig bruk) 

1. Hvor ofte drikker du alkohol? 

2. Hvor mange alkoholenheter* (en drink, et glass vin eller 1 liten flaske pilsnerøl) tar du på en 
"typisk" drikkedag? 

3. Hvor ofte drikker du seks alkoholenheter eller mer? 

4. Hvor ofte i løpet av siste året var du ikke i stand til å stoppe å drikke etter at du hadde 
begynt? 

5. Hvor ofte i løpet av siste året unnlot du å gjøre ting du skulle ha gjort pga. drikking? 

6. Hvor ofte starter du dagen din med alkohol? 

7. Hvor ofte i løpet av det siste året har du hatt skyldfølelse pga. drikking? 

8. Hvor ofte i løpet av det siste året har det vært umulig å huske hva som hendte kvelden før 
pga. drikking? 

9. Har du eller andre blitt skadet som følge av at du har drukket? 

10. Har en slektning, venn eller lege bekymret seg over drikkingen din, eller antydet at du bør 
redusere? 





NAV 

• Sykmelding 

• AAP/UFØRE 

• Blå resept 

• Andre erklæringer (Grunnstønad etc) 

 



SAKKYNDIG 

• Forsikring 
• Ved tegning 

• Ved vurdering sykdom/skade 

• Helbredsattester 
• Avbestilt reise 

• Fravær skole 

 




