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Svar på behandling av klage
Vi viser til deres brev av 17.09-2020 med utskrift fra protokoll fra Rådets møte den 28.08-2020 hvor
vår klage datert 03.05-2020 ble behandlet.
Når vi ikke har gitt tilbakemelding tidligere, skyldes det at Orgservice som tar imot Hvite Ørns post og
fører postjournal, ikke har mottatt deres brev av 17.09-2020. Vi må anta at det har kommet bort i
posten. Når vi etterlyste behandlingen av vår klage den 12.01-2021, var det en velvillig medarbeider
som oversendte brevet på e-post.
Vi verdsetter å ha fått et svar på vår klage som fremstår både som ærlig og uten reservasjoner.
Det var svært viktig å få det stadfestet en gang for alle at den Norske Legeforening ved Rådet for
Legeetikk hverken har «kompetanse, mandat eller kapasitet til å gjøre en generell vurdering av om
norsk psykiatri lever opp til standarden i de Etiske regler for leger».
Den konklusjonen som Rådet for Legeetikk her presenterer understreker at det i første rekke er
offentlige tilsynsmyndigheter, folkevalgte og domstoler som må ta ansvaret for å rydde opp i ulovlige
og uetiske tilstandene innen norsk psykiatri som er spesifisert i vår klage til dere.
Rådets konklusjon aktualiserer også diskusjonen om hvordan behandlingsansvaret innen psykiatrien
bør forvaltes i fremtiden, herunder hvilke yrkesgrupper som bør kunne forvalte et behandlingsansvar
innen psykiatrien. Man må i denne sammenheng også diskutere hvilke krav om faglig kompetanse og
etisk standard det er nødvendig å stille til de aktuelle yrkesgrupper og yrkesutøvere som forvalter et
behandlingsansvar innen psykiatrien.
Vi sørger selvsagt for at de instanser som mottok kopi av vår klage datert 03.05-2020 får tilsendt kopi
av Rådets brev av 17.09-2020 med utskrift av møteprotokoll fra behandling av klagen i møtet den
28.08-2020.
Med vennlig hilsen
På vegne av styret i Hvite Ørn Norge
Jan-Magne Tordenhjerte Sørensen
Leder

