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Krever internasjonalt forbud mot terapeutisk kloning
USA vil ha FN til å vedta et interna-
sjonalt forbud mot all slags kloning. 
Det kan true en stor del av stamcelle-
forskningen.

President George Bush vil ha stopp både for
såkalt reproduktiv kloning som tar sikte på å
skape nye individer, og for terapeutisk klo-
ning der målet er å frembringe stamceller til
behandlingsforskning.

Bred støtte
I begynnelsen av november lyktes det USA,
med støtte fra 36 andre stater, å få FN til å ut-
sette et forslag fra Tyskland og Frankrike om
å forby reproduktiv kloning av mennesker.
Amerikanerne vil i stedet gjøre et fremstøt
for å samle støtte for et totalforbud, skriver
The New York Times (1). Carolyn Wilson,
juridisk rådgiver for den amerikanske FN-
delegasjonen, kaller utsettelsen en viktig
seier for Bush-administrasjonen.

Striden i FN gjenspeiler en annen pågåen-
de strid i USAs senat, der tilhengerne for to-
talforbud har fått gjennomslag for sitt krav
om en omvotering over et forslag som ville
tillate en begrenset forskning rundt kloning.

Forbud i Norge?
Terapeutisk kloning går ut på å transplantere
kjernen fra en kroppscelle til en eggcelle der
DNA-innholdet er fjernet, og stimulere eg-
get til å dele seg (2). Men istedenfor å im-
plantere klonede celler i en livmor og la dem
utvikle seg til et foster, blir kimen til fosteret
ødelagt og cellene brukt som stamceller. I la-
boratoriet kan stamcellene spesialiseres til
ulike vev og organer til transplantasjonsfor-
mål.

I Norge foreligger det et lovforslag om å
forby terapeutisk kloning (3), og forslaget
skal etter planen behandles av Stortinget før
jul. I Sverige er forskning rundt teknologien

tillatt i begrenset omfang, under strenge etis-
ke regler.
– Tom Sundar, Tidsskriftet
tom.sundar@legeforeningen.no
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Ny eldrebølge krever flom 
av hjelpepleiere

4 500 nye hjelpepleiere hvert år må til 
for å demme opp for neste eldrebølge 
som skyller over oss i 2020.

I dag er den årlige tilveksten av hjelpepleiere
3 000, men det er behov for 4 500 nye i året
for å møte behovet i pleie- og omsorgssekto-
ren i 2020.

Regjeringen vil bruke 110 millioner kro-
ner neste år på å rekruttere hjelpepleiere og
annet helsepersonell til helsevesenet. Der-
som ikke flere utdanner seg til slike stillin-
ger, kommer det til å være 30 000 færre års-
verk enn det er behov for i 2020, viser tall fra
Statistisk sentralbyrå.

Flere voksne og ufaglærte
Tallene danner grunnlag for regjeringens re-
krutteringsplan for helse- og sosialpersonell
for de neste fire årene, som ble lagt frem i
november (1). Rekrutteringsplanen er et
samarbeid mellom Sosialdepartementet,
Helsedepartementet og Sosial- og helsedi-
rektoratet. Planen retter seg særlig mot de
store personellutfordringene i de kommuna-
le helse- og sosialtjenestene.

For å rekruttere flere til hjelpepleieryrket
foreslår regjeringen å satse på flere voksne,
ufaglært arbeidskraft og gi tilbud til minori-
tetsspråklige som trenger tilleggsopplæring.
Regjeringen foreslår også å modernisere
fagstruktur og yrkestitler i helse- og sosial-
fagene i videregående skole for å gjøre fage-
ne mer attraktive for unge.

Andre tiltak
Planen foreslår dessuten disse rekrutterings-
tiltakene for å få tak i annet helsepersonell:
– Desentralisert sykepleierutdanning
– Fortsatt rekruttering fra utlandet
– Videreutdanning for hjelpepleiere og
omsorgsarbeidere
– Program for utvikling av kliniske spesiali-
teter/kliniske stiger
– Tiltak rettet mot arbeidsmiljø og et inklu-
derende arbeidsliv
– Nina Husom, Tidsskriftet
nina.husom@legeforeningen.no
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Lederskifter
Nils Fredrik Wisløff har gått av som styrele-
der i Helse Sør RHF og fagdirektør Trine
Magnus i Helse Nord RHF går tilbake til
Universitetssykehuset Nord-Norge. 

– Det var en tung, men nødvendig beslut-
ning å ta, sier Nils Fredrik Wisløff til
regionsavisen Drammens Tidende (1). Wis-
løff er rådmann i Drammen kommune, og er
blitt stilt til ansvar for den dårlige økonomis-
ke situasjonen i kommunen. Han ønsker å
prioritere rådmannsarbeidet fremover, etter
at byens formannskap gav ham tillit i et
ekstraordinært møte.

Fagdirektør Trine Magnus i Helse Nord
har oppgitt som grunn til sin fratreden som
fagdirektør (2) at hun skal tilbake til leder-
stillingen ved Universitetssykehuset Nord-
Norge. Den nye fagdirektøren, lege Einar
Hannisdal, tiltrer stillingen 1. januar 2003.
– Hans Petter Fosseng, Nettredaksjonen
hans.petter.fosseng@legeforeningen.no
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