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I høst velger ansatte og studenter
hvem som skal ha sentrale verv for 
perioden 2002–04. Universitetet i
Tromsø er først ute, og der er Jarle
Aarbakke en av tre foreslåtte rektor-
kandidater.

2. oktober er det parallelt valg på rektor og
prorektor ved Universitetet i Tromsø. Som
Tove Bulls etterfølger i Tromsø, deltar Jarle
Aarbakke i kappløpet. Han er professor ved
Det medisinske fakultet. Sammen med nå-
værende prorektor Noralv Bjørnå og Odd
Gropen, professor ved Institutt for kjemi, har
kandidatene lagt ut sine valgprogram på In-
ternett (www.uit.no/uit/valg.html). 

Interaktiv valgkamp
Ved Universitetet i Oslo har det vært en tur-
bulent valgkamp. To alternativer er klare:
Arild Underdal, professor i statsvitenskap og
nåværende prorektor, er foreslått som Kaare
R. Norums etterfølger i rektorstolen, sam-
men med Anne-Brit Kolstø, professor ved
Farmasøytisk institutt og  Bioteknologisen-
teret. Underdal konkurrerer med Eivind Os-
nes, professor i fysikk, sammen med prorek-
torkandidat Camilla Serch-Hanssen, første-
amanuensis ved Filosofisk institutt.

I hovedstaden har man for første gang tatt
i bruk interaktive webløsninger for å skape
engasjement ved høstens valg. Det er mulig
å stille direkte spørsmål til kandidatene og få
svar fortløpende (www.admin.uio.no/rektor-
valg). Studenter og ansatte velger rektor 8.
oktober, mens stillingen som prorektor av-
gjøres senere i måneden. 

Ved Universitetet i Bergen er eneste kan-
didat til rektorvervet Kirsti Cokh Christen-
sen, professor i lingvistikk og sittende rek-
tor. Det er to som er aktuelle som prorektor:
Harald Høiland, professor ved Kjemisk in-
stitutt, og Rune Nilsen, professor ved Senter
for internasjonal helse. Valgdato er 11. ok-
tober, men siden det ikke kom inn flere for-
slag på rektor, skal Kollegierådet utgjøre
valgforsamling og treffe en avgjørelse. Les
mer på nettsiden: www.uib.no/ansatt/valg01.

Medisiner trakk seg
Ved NTNU i Trondheim blir det i år elek-
tronisk valg som en prøveordning, isteden-
for postvalg for de ansatte og urnevalg for
studentene. Nominasjonsfristen er satt til 
15. oktober. Med dispensasjon fra Kirke-, ut-
dannings- og forskningsdepartementet blir
det samtidig valg av rektor og prorektor 5.
november. 

I rektorstolen etter Emil Spjøtvoll finnes
to alternativer: Nåværende prorektor Ka-
thrine Skretting, professor i filmvitenskap,
stiller til toppledervervet sammen med Ing-
vald Strømmen, professor ved Institutt for
klima- og kuldeteknikk. Som motkandidat
har Eivind Hiis Hauge, professor i teoretisk
fysikk, bekreftet sitt kandidatur, sammen
med dr.philos. Julie Feilberg som prorektor.
Også toksiologiprofessor Tore Syversen ved
Institutt for kliniske nevrofag var en stund
aktuell som rektor, men stod ikke på listen
da valgstyret offentliggjorde kandidatene.
Les mer: www.ntnu.no/valg/
– Kari Ronge, Tidsskriftet
kari.ronge@legeforeningen.no

Redaktører er i utgangspunktet 
skeptiske til å si nei til annonser for
kosmetisk kirurgi.

Pressen har vært en viktig pådriver i kritik-
ken mot visse former for plastisk kirurgi i
Norge (1). Samtidig er det nettopp i pressen
at denne virksomheten bekjentgjøres.

– En liberal annonsepolitikk er en viktig
del av ytringsfriheten. I Dagbladet er vi mest
opptatt av at annonsene tilfredsstiller pres-
sens etiske retningslinjer og ikke gjelder
virksomhet som er i strid med norsk lov, sier
ansvarlig redaktør John O. Egeland i Dag-
bladet, som også sitter i Pressens Faglige Ut-
valg. På spørsmål om hvordan de vil hånd-
tere en annonse om kosmetisk kirurgi rettet
direkte mot unge, svarer Egeland at de nok

vil ha problemer med å svelge en slik annonse
hvis den vender seg til mindreårige.

– Ytringsfriheten gir svært liberale ram-
mer for hva man kan gi uttrykk for også i an-
nonser, svarer ansvarlig redaktør i VG, Bernt
Olufsen. – Når annonser åpenbart tar sikte på
å villede lesere, unnlater VG å trykke dem.
Virkningen av annonser for kosmetisk kir-
urgi balanseres av en kritisk redaksjonell
holdning til virksomheten, sier han. Olufsen
tviler på om VG ville ha hindret noen i å an-
nonsere for kosmetisk kirurgi rettet særskilt
mot unge individer, så lenge virksomheten
er innenfor norsk lov.

– Hvis Legeforeningen kan dokumentere
overfor oss at en virksomhet er i strid med
foreningens egne etiske regler, vil vi vurdere
å si nei til en annonse for virksomheten, sier

ansvarlig redaktør Hilde Haugsgjerd i Dags-
avisen. – Om Dagsavisen vil si nei til en an-
nonse rettet spesielt mot tenåringer, må vur-
deres i hvert enkelt tilfelle. Generelt skal det
mye til at man nekter å ta inn annonser, bort-
sett fra når det gjelder noe som er forbudt i
Norge, sier hun. Men Dagsavisen tar ikke inn
annonser som de skjønner gjelder prostitu-
sjon, selv om prostitusjon i seg selv ikke er
forbudt. Det hender altså at et etisk eller so-
sialpolitisk grunnlag legges til grunn for av-
gjørelsen.
– Pål Gulbrandsen, Tidsskriftet
pal.gulbrandsen@legeforeningen.no
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Klart for valg ved universitetene Handlingsplan for 
samisk helsetjeneste
Samer bosatt i Norge skal få bedre
helse- og sosialtjenester. Regjeringen
har vedtatt en handlingsplan som klar-
gjør det rettslige grunnlaget for tiltak
for den samiske befolkningen. 

Det er helseministeren og sosialmi-
nisteren som i fellesskap har utarbeidet
planen, som tar utgangspunkt i en ut-
redning om den samiske befolkningens
forhold til bruken av helse- og sosialtje-
nester. Utredningen viser at deler av
den samiske befolkningen opplever
store språklige og kulturelle kommuni-
kasjonsproblemer i møtet med helse- og
sosialtjenestene. I verste fall avstår de
fra å benytte seg av dem. 

I tillegg til å klargjøre det rettslige
grunnlaget, trekker handlingsplanen
opp en rollefordeling mellom helse- og 
sosialsektorens forvaltningsorganer og
Sametinget. Det regionale helseforeta-
ket Helse Nord kan i samarbeid med
Helse Midt-Norge få en nøkkelrolle i
iverksettingen av planen.

Temaside om statlig 
overtakelse
På Legeforeningens nettsider finnes en
egen temaside om statlig overtakelkse av
sykehus. På siden er det samlet lenker til
informasjon Legeforeningen har gitt,
til artikler fra Tidsskriftet og til artikler
og informasjon fra andre kilder. Lenke til
temasiden ligger nede til høyre på
www.legeforenigen. no


