
 
HUNN/GJØVIK ROTARYKLUBB 

       Dato:  31.10.17 

 

Møte 31.10.2017 

 

Sted:                Quality Hotel Strand Gjøvik 

Fremmøte:      16 tilstede  

Møtetema:     Lege og professor Trond Markestad:» Etikk i Helsevesenet» 

 

Gunhild ønsket klubbens medlemmer og gjester velkomne med diktet 

Oktoberkveld  av Hans Bøhli. 

 

Kveldens hovedforedragsholder var Trond Markestad, lege, professor emiratus, professor i 

pediatri, vært lege i Canada og USA, overlege på Haukeland.  Ridder av 1. kl. St. Olavs orden, 

mottatt Mensenprisen. 

«Je måtte bære hemmatt» og det ble til Vestre Toten. 

Høy etisk standard er koblet til tillit. 

Etiske utfordringer i helsetjenesten:Fastlegekrise, pasienten bestemmer over fastlegen. God 

bok er Engangslegen av Per Fuggeli.         Offentlig sektor ligger mye høyere enn USA. 

Norge ligger på topp i antall sykepleier og leger pr. innbygger, det er for mange 

legestudenter…. Kampanjer som brystkreft, tar av ressurser til blant annet barn med 

ganespalte. Prostata slett ikke samme prioritet. 

Skal vi prioritere nye pasienter, psykologer har pasienter for flere år? 

Hva har vi råd til? 

Interesseorganisasjoner samler inn penger for at legemiddelindustrien skal kunne produsere, 

de tjener rått. Kostnadene er enorme på spesielle medisiner. 

90 % av oss har enten blodtrykk eller kolestrolmedisin, eller begge. Hvorfor trenger alle det?, 

Etiske regler kap 1§2 og §12 

Legen skal være objektiv sakkyndig og samtidig som han er pasientens lege. 

Grunnleggende prioriteringer, de gamle blir taperne og psykiatrien taper. 



80 % av sykepleier fyller kriterier for utbrenthet, hva er helsevesenets oppgave? Det er 

veldig krevende for både leger og sykepleiere, men ingen vil vise svakhet. Folk blir utbrent av 

egen fri vilje.  

Les boka Christian Ørsted: Livsfarlig ledelse. 

500 000 hadde i 2015 privat behandlingsforsikring. 

20-20% av alle spesialister har utenlandsk statsborgerskap. 

Hva forventer vi:  Godt helsevesen, sentralisering, helseteknologi. 

FRIVILLIGHET MÅ BYGGES UT!! 

 

Gunhild åpnet for spørsmål fra salen, etterpå takket hun Trond for en lærerik kveld og håpet 

at dette var så interessant at noen ville sitte igjen å diskutere videre. 

 

 

Ref. Marianne 

 

 

 


