
1) 

Marte Kirkerud, Master i rettsvitenskap, fikk jobb i Helsedepartementet og avanserte 

raskt til nestleder for helserettsavdelingen. Fra sin søster, som var lege og gift med en 

lege, og fra sin mor, som var sykepleier, fikk hun stadig høre om forhold i 

helseforetaket der alle tre var ansatt, som i hvertfall grenset til å være, om ikke de var, 

lovbrudd. Det gjaldt uforsvarlige vaktplaner, manglende bytting av utrangert 

medisinsk utstyr, brudd på behandlingsfrister og annet. Marte mente at mange av 

hendelsene slektningene fortalte om, burde anmeldes til Helsetilsynet, men ingen 

torde av frykt for de personlige konsekvensene som kunne ramme dem.  

 

Marte hadde fremdeles tro på at loven skal følges, og at det er de politiske 

myndigheters plikt å rydde opp i et skakkjørt helsevesen. Hun skrev derfor en kronikk 

som hun kalte ”Fem forslag for et bedre sykehusvesen”, som straks ble antatt i 

Aftenposten. Hun undertegnet seg med ”Marte Kirkerud, Master i rettsvitenskap”, 

men det fremgikk av kronikken at hun arbeidet i Helsedepartementet. Kronikken 

inneholdt opplysninger om konkrete forhold i et navngitt helseforetak, og en 

oppfordring til statsråden om å gripe inn. Det fremgikk også tydelig at hun mente at 

regjeringens helsepolitikk og departementets styring med helseforetakene, ikke var 

tilfredsstillende. 

 

Samme morgen som kronikken kom i avisen, ble hun kalt inn til sjefen sin og skarpt 

irettesatt for å ha skrevet i avisen. Sjefen fortalte at både departementsråden og 

statsråden mente Marte hadde gått langt over streken og påpekte at vel er det 

ytringsfrihet i Norge, men som forvaltningsansatt har man også en lojalitetsplikt. 

Offentlig kritikk av egen statsråd på et politisk og rettslig område der man selv sitter 

sentralt og høyt plassert, må man avstå fra.  

 

Marte ble sendt tilbake til kontoret sitt med et eksemplar av ”Etiske retningslinjer for 

statstjenesten” og en advarsel om ikke å finne på noe lignende igjen. 

 

Drøft Martes handling i lys av relevante bestemmelser i ”Etiske retningslinjer for 

statstjenesten”.  

 

2) 

Profesjonsetiske regler finnes blant annet i lovtekster, som forskrifter, instrukser og 

som foreningsvedtekter. Hvilken form for regulering mener du er mest hensiktsmessig 

for å håndtere yrkesetiske problemer, og hvorfor? Bruk eksempler fra profesjonsetiske 

regelverk du kjenner til.  


