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Nytt fra nett

Lettere å takle død 
etter eutanasi?

Familie og nære venner takler 
sorgen bedre når kreftpasienter 
dør som følge av eutanasi enn når 
de dør naturlig.

Det viser en studie fra Nederland nylig 
publisert i BMJ. Etterlatte etter kreftpa-
sienter som dør etter dødshjelp, har 
færre sorgsymptomer og posttrauma-
tiske stressreaksjoner enn etterlatte etter 
kreftpasienter som dør en naturlig død, 
ifølge den nederlandske studien.

Forskerne har undersøkt 189 familie-
medlemmer og venner av terminalt syke 
kreftpasienter som døde som følge av 
eutanasi, og 316 familiemedlemmer og 
venner av kreftpasienter som døde en 
naturlig død i perioden 1992–1999.

Forskjellene forskerne fant mellom 
gruppene i måten å takle sorgen på, var 
uavhengig av andre risikofaktorer. 
Forklaringer på forskjellene kan være at 
familiemedlemmer og venner av 
pasienter som dør etter eutanasi har 
bedre muligheter for å ta farvel, er mer 
forberedte og har lettere for å snakke om 
døden, tror forskerne. De påpeker at 
resultatene fra studien ikke må tolkes 
som en appell for eutanasi, men som en 
appell for samme omsorgsnivå og 
åpenhet for alle pasienter som er 
dødende.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=2154

Terje Vigen – rett mann 
til rett tid for Legeforeningen[(__)]

– Terje Vigen er valgt fordi han ut fra en helhetsvurdering er den 
beste kandidaten for Legeforeningen nå.

Slik begrunner Hans Kristian Bakke anset-
telsen av Terje Vigen som ny general-
sekretær i Den norske lægeforening. Vigen 
har vært konstituert i stillingen etter at 
Magne Nylenna sluttet etter en opprivende 
konflikt med sentralstyret.

Sentralstyret fikk 19. juni fremlagt tre 
kandidater til generalsekretærstillingen. 
Sent på kvelden falt valget på Vigen, som 
inntil han ble konstituert som general-
sekretær i januar, har ledet Legeforeningens 
helsepolitiske avdeling. Sentralstyret har 
lagt vekt på at Vigen har god innsikt 
i politiske prosesser og god helsepolitisk 
forståelse, kjenner Legeforeningen svært 
godt og nyter høy troverdighet og tillit 
internt og eksternt.

– Målet nå er å samle Legeforeningens 
faglige votum i samfunnsspørsmål, slik at 
vi kan vise myndigheter og pasienter at vi 
er en ansvarlig og tillitvekkende organisa-
sjon, sier Vigen i sin første kommentar til 
hvilke utfordringer Legeforeningen nå står 
overfor. Med dette signaliserer han at han 
ser på utadrettet arbeid som en viktig del av 
generalsekretærens jobb. Rekrutteringskon-
sulenten og rekrutteringsutvalget har utar-
beidet en ny stillingsprofil for generalsekre-
tærjobben basert på forarbeidene til lands-
styrevedtaket i 2000 og sentralstyrets 
instruks. Denne ble benyttet som grunnlag 
for drøftinger med aktuelle kandidater, og 
førte til at en av dem trakk seg fordi han 
mente at den nye stillingsprofilen vil gi en 

vingeklippet generalsekretær som ikke skal 
fronte foreningen utad, kun lede sekreta-
riatet.

Vigen understreker at målet om en mer 
tillitvekkende organisasjon utad kun kan 
nås i samarbeid med tillitsvalgtapparatet og 
de ansatte i sekretariatet. – Målet må nås 
gjennom å utforme foreningens organisa-
sjon og sekretariat på en måte som gjør at 
enkeltmedlemmer føler tilhørighet og føler 
seg hjemme i organisasjonen. I ansettelsen 
av Terje Vigen har sentralstyret også lagt 
vekt på at han er en lagspiller med stor 
arbeidskapasitet. Dette er egenskaper som 
kan komme til nytte når han skal lose i havn 
en omorganiseringsprosess 
i Legeforeningens sekretariat, som han 
begynte på allerede som konstituert gene-
ralsekretær.

Det var tre søkere til stillingen, mellom 
25–30 personer har vært vurdert og 20 
personer har vært inne til samtaler, ifølge 
Legeforeningen. Mot slutten av prosessen 
gjenstod fem kandidater – en av disse var 
kvinne. Flere kvinner kjent fra sentrale 
posisjoner både i Legeforeningens tillits-
valgtapparat og Helse-Norge ble ikke spurt 
om de var interessert i stillingen.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=1916
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Norsk lege ble årets kvinne i Kenya
Ling Merete Kituyis uredde kamp for torturerte 
og myrdede fanger og deres familier i Kenya 
har gjort henne til årets kvinne i Kenya på feltet 
menneskerettigheter. Æresprisen ble delt ut av 
Kenyas likestillingsminister.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2014

Bruker mindre på legemidler enn 
andre europeere
Andelen av de samlede helseutgiftene som 
brukes til legemidler er lavere i Norge enn 
i resten av Europa, melder Legemiddelindustri-
foreningen på sine nettsider
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=2133

Pilleforbruk mot nye høyder
Nordmenn puttet i seg legemidler for 14 mil-
liarder kroner i 2002. Salget av medisiner mot 
diabetes øker voldsomt.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2023

Midler til demensforskning
Den uavhengige stiftelsen Leon Jarners Min-
nefond deler ut en pris til et forskningsprosjekt 
om demens. Prisen på 50 000 kroner skal 
deles ut under Demensdagene 2003 
i desember.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2084


