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Hovedsaken nå

Derfor brukte ikke Breivik gift i
kulene
(VG Nett) Anders Behring Breivik (33) droppet å
fylle flytende nikotin i prosjektilene før
terrorangrepene.
Les hele saken

Anbefal

(VG Nett) En arbeidsgruppe som har vurdert bruk av medisinsk
sakkyndig helsepersonell i justissektoren, mener nesten halvparten
av helseerklæringene som blir utstedt har for dårlig kvalitet.
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Derfor brukte ikke Breivik gift i kulene
INNSTILLING: Professor Hans Petter Graver (i midten) overga i dag en
innstilling om bruk av helseerklæringer i rettsvesenet til justisminister
Knut Storberget og helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad. Foto:
Scanpix

Det kom frem da leder for arbeidsgruppen,
professor Hans Petter Graver, overleverte Legeattest-skandalen
gruppen sin innstilling til helse- og
Helse og medisin
omsorgsminister Sylvia Brustad (Ap) og
justisminister Knut Storberget (Ap) i dag.

Vil fengsle tenåring etter knivstikking i Steinkjer
Full utrykning til Rygge flyplass - fly fikk ikke ut
nesehjulet
Båt sto i full fyr
Les flere saker

Overrasket
I fjor høst startet etterforskningen av psykolog John Sandstrøm og
psykiater Pål Herlofsen for korrupsjon, etter anklager fremsatt i Dagens
Næringsliv om at de solgte uriktige legeattester til kriminelle. Attestene
skal ha blitt brukt til å få lettelser i soningen. De to er nå siktet. Men

Vil ha Herlofsen og Sandstrøm fengslet i tre år

det er ikke korrupsjon som er problemet ifølge
arbeidsgruppen som ble satt ned.

Tromsdal: - Politiet betalte for ulovlige legeerklæring

VG Nett følger: Legeattest-skandalen

- Jeg er ingen skurk
Psykiater og psykolog dømt til fengsel

Sandstrøm hadde hundretusener under trappa
Les flere saker

- Nei, vi har ikke funnet noe som tyder på at det er mer korrupsjon i
dette fagmiljøet enn andre steder i samfunnet. Derimot har vi funnet ut at
opp mot halvparten av de helseerklæringene som blir utstedt har for
dårlig kvalitet, fortalte Hans Petter Graver på en pressekonferanse i dag. Nyheter fra VGTV
Graver forteller til VG Nett at han er overrasket over funnene, og savner
en gjennomgående ordning for kvalitetssikring. Han tror det kan være
flere årsaker til at tilstanden er så dårlig.
- Det kan være rammebetingelsene, og det kan for eksempel være
ubehagelig for leger å skrive noe som ikke taler pasientens sak.

Gikk amok med motorsag etter
røykenekt

Demonstranter kaster bensinbomber
mot politiet i Aten

5-åring lå under ti meter snø i
timevis - her blir hun reddet

Både justisministeren og helse- og omsorgsministeren ser alvorlig på
funnene til arbeidsgruppen.
- Jeg er overrasket over at det var så store tall, for det er avgjørende at
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=116593
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det er tillit til at de helseerklæringene som blir gitt er korrekte. Både for
rettsvesenet, forvaltningen for øvrig og i forsikringsøyemed, sier Sylvia
Brustad.

Siste bildespesialer
Se bildene fra ødeleggelsene i Homs

- Beskrivelsene til Graver, min egen erfaring og den aktuelle saken som
nå pågår viser at dette er alvorlig. Vi må gjenreise tilliten til de
sakkyndige. Innstillingen som nå er kommet peker på konkrete ting som
kan endres på, og som ser ut til å la seg endre på. Derfor håper vi å
komme raskt i gang med arbeidet videre, forklarer Knut Storberget.

Konkretisering

Se bildene fra blodbadet i Syria

Elleville billass

Været

Professor Graver påpekte på pressekonferansen at arbeidsgruppens
innstilling i første rekke er en konkretisering av allerede gjeldende
regelverk.
- Det er ikke nødvendigvis så mye nytt i de forslagene vi kommer med,
men enkelte av de reglene som eksisterer er for vage, sa Graver. Blant
forslagene arbeidsgruppen kommer med er:
* En endring av helsepersonelloven om krav til attester, legeerklæringer
og liknende slik at plikten til ikke å tilbakeholde relevante opplysninger
tydeliggjøres.
* Forslag til ny forskrift med nærmere bestemmelser om helsepersonells
utstedelse av attester, erklæringer og lignende.
* Forslag til ny sanksjonsbestemmelse i helsepersonelloven om
tilbakekalling av retten til å utstede attester og erklæringer dersom
helsepersonell utsteder dette i strid med loven. Slik det er i dag kan en
bare inndra hele legelisensen. Noe en bare kan gjøre i de mest ekstreme
tilfellene.
Sandstrøm og Herlofsen siktet for korrupsjon
Forlenger Sandstrøms suspensjon
0

Anbefal

Vill jubel når 5-åring blir funnet
under ti meter snø
(VG Nett) Her blir den lille jenta reddet etter ti timer
under snøen.
Les hele saken

Tar selvkritikk for manglende
uværsvarsling
Både Fylkesmannen og Vervarslinga på Vestlandet
tar selvkritikk for dårlig varsling i forkant av
orkanen «Dagmar» som herjet Vestlandet i jula.
Les hele saken

Søk i været:

Spesialer
VG Nett følger aktuelle saker i nyhetene. Listen under
viser hvilke temaer vi har skrevet mest om denne uken.
Klikk på en knapp under for å se alle saker vi har skrevet
om temaet.

Syria
Sexskandalen i Venstre
USA
Terrorangrepet 22. juli - Anders Behring
Breivik

Forsvaret
USAs presidentvalg 2012
Afghanistan
Terrorangrepet 22. juli - Ofrene
Egypt
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