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– Leger lærer ikke av egne feil  
Norske leger er gode faglig, mener direktør Lars E. Hanssen i 
Helsetilsynet. Derimot har de mye å lære når det gjelder 
holdninger og evne til å lære av egne feil.  
 
Torgunn Wærås  

Direktør Lars E. Hanssen i Helsetilsynet besøkte Det medisinske 
fakultet ved Universitetet i Tromsø nylig i forbindelse med at 
medisinstudiet skal moderniseres. Hanssen var blant 
foredragsholderne på et åpent seminar 27. februar. Spørsmålet 
Hanssen hadde fått i oppdrag å svare på, var om de medisinske 
fakultetene i Norge utdanner gode nok leger. 
 
 
– Nei, svarte han enkelt og greit på det 
spørsmålet. 
– Men det er ikke på det faglige det 
svikter. Derimot på det relasjonelle, på 
det etiske, sa han. 
 
Hanssen brukte tilsyn som 
Helsetilsynet har gjennomført de siste 
årene som eksempler. I 2004 så 
Helsetilsynet nærmere på behandlingen 
av voksne med psykiske lidelser, og 
der fant Helsetilsynet lovbrudd i 34 av 
39 gjennomførte tilsyn. 
 
– Men manglene vi avdekket, er enkle 
å rette på. De handler i stor grad om 
holdninger, rolleforståelse og uvilje til å 
lære av egne og andres feil, sa 
Hanssen. 
 
Undersøkelser viser at leger har mye vanskeligere for å innrømme sine 
feil enn det psykologer har. Hvorfor det er slik, er det imidlertid ikke 
så lett å svare på. 
 
Hanssen påpekte også at de fleste klagesaker oppstår der legen har 
vist manglende evne til empati og hvor rolleforståelsen har sviktet. 
 
Hanssen mente de antikverte holdningene en del unge leger har, 
skyldes det de har lært gjennom rollemodeller. Derfor tok Hanssen til 
orde for ikke bare å evaluere studentene underveis i medisinstudiet, 
men også de som underviser. 
 
Les også: 
Intervju før opptak til legestudiet? 
– En formidabel suksess  

– Det er svært sjelden leger 
mister autorisasjonen på grunn 
av faglige feil, påpekte Lars E. 
Hanssen fra Helsetilsynet i sitt 
foredrag ved UiT 27. februar. 
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