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Helseministeren har bestemt seg for ikke å lempe på norskkravene for utenlandske
Opphav:
leger som søker jobb i Norge. Det er en klok avgjørelse. Med jevne mellomrom dukker
Dagens Medisin 10/99
slike ideer opp, vi får håpe at helseministerens raske reaksjon har satt en stopper for
diskusjonen om denne typen lettvinte løsninger for lang tid fremover. Men da
departementet sendte ut høringsutkastet, var reaksjonene fra helsesektoren ikke entydige. En av sjeflegene på Ullevål
sykehus mente for eksempel at utenlandske leger ikke skulle behøve å avlegge fagprøve på norsk. Han sa til Aftenposten at
han ikke syntes det spilte noen rolle om fagprøven ble avlagt på swahili, fordi han ikke fant det rimelig å legge inn det han
kalte faglige snubletråder, slik at legene ikke fikk vist det de kunne. Men man kan spørre seg, er fagkunnskap på swahili det
samme som fagkunnskap på norsk? Er ikke selve kunnskapsbegrepet en del av kulturen- og omvendt? Er smerte på norsk
det samme som smerte i India, Tyrkia eller i Egypt? Oppleves angst og depresjon på samme måte i Iran som i Norge? All
forskning viser at forskjellige kulturer har ulike definisjoner av sykdom. Whiplash for eksempel, i en kultur, eksisterer ikke som
diagnose i en annen. Norske leger går på kurs for å lære seg å snakke med pasientene, lære seg å tolke det som ligger bak
ordene, forstå beveggrunner og tankebaner til den enkelte pasienten. Det investeres betydelige ressurser i at leger skal lære
seg å kommunisere. Er det ikke da merkelig at leger fra andre land ikke engang skal behøve å kunne gi uttrykk for sine
medisinske kunnskaper på det språket de skal betjene pasientene? All erfaring tilsier at språkbarrieren som allerede
eksisterer i dag,frustrerer både pasientene og de utenlandske legene. Vi trenger ikke afrikanske leger for å finne eksempler på
dette, i noen tilfeller holder det med danske. Å lempe på kravet om norskunnskaper blant utenlandske leger som jobber her til
lands bør være absolutt siste utvei for å avhjelpe legemangelen. Heldigvis ser dette ut til å være et syn som deles av våre
politikere. Det er all grunn til å merke seg kommentaren til nestelederen i Stortingets sosialkomite, om at vi har mer å gå på
når det gjelder effektivisering av legetjenestene. Likevel er det også grunn til å minne Øyangen om at det heller ikke på dette
området finnes enkle løsninger.
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