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Miljørettet helsevern i arktiske omgivelser

En særdeles aktiv gruppe samfunnsmedisinere i Finnmark deltok i høst på et 
kurs om samfunnsmedisinske problemstillinger på Svalbard.

Blant temaene på kurset, som gikk over to 
dager i september, var den nye veilederen 
i miljørettet helsevern – sett i sammenheng 
med ny forskrift om slikt vern – samt orien-
tering om lovverk som regulerer Svalbard.

Sysselmann Odd Ingerød Olsen stod for 
innledningen. Hans foredrag hadde øygrup-
pens beredskapsarbeid i fredstid og krig, 
med vekt på risiko og sårbarhet, som tema. 
Med sin tidligere bakgrunn som politi-
mester i Sør-Varanger, gav Ingerød Olsen 
finnmarkingene viktige bidrag i forståelsen 
av hvordan oppgaver kan løses.

Det var Mona Søndenå, kommuneover-
lege i Kirkenes og Eystein Straume, fylkes-
lege i Finnmark, som hadde laget opplegget 
for kurset. Dette bidrog til entusiasme og en 
faglig fordypning som virkelig engasjerte 
gruppen.

Ellen Juul Andersen
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Nye retningslinjer 
for å dokumentere bruk av tortur

Arbeidet med å etablere retningslinjer 
for å avdekke bruk av tortur, har tatt et 
skritt fremover.

En rekke organisasjoner har deltatt i utar-
beidingen av Istanbul-protokollen, som er 
en håndbok for effektivt å undersøke og 
dokumentere tortur. Protokollen, som er 
utgitt under vignetten til FNs høykommis-
sær for menneskerettigheter, anviser både 
juridiske og medisinske retningslinjer for 
registrering av individuelle tilfeller av 
tortur.

Verdens legeforening (WMA) har, 
sammen med The International Rehabilita-
tion Council for Torture Victims (IRCT) 
i København, fått EU-midler til å utarbeide 
et opplæringsprogram i bruk av Instanbul-
protokollen. Ledelsen i WMA har nylig 
besøkt Mexico, Uganda og Georgia, 
tre av landene som er involvert i arbeidet 
med å etablere et system for avdekking
 av bruk av tortur. Besøkene inngår som del 
av et pilotprosjekt, og det er EU-midlene 
som har muliggjort reisene til de tre 
landene.

Prosjektet er laget for å trene helseperso-
nell og jurister. Hensikten er at de kan 

samhandle tettere når de bistår personer 
som hevder de er utsatt for tortur, i å under-
søke slike saker og å rapportere funn til 
juridiske og andre undersøkelseskommi-
sjoner eller -organer.

James Appleyard, president i Verdens 
legeforening, sier at det er et trist, men 
brutalt faktum, at tortur og nedverdigende 
behandling av enkeltmennesker i noen deler 
av verden er blitt systematisk og institusjo-
nalisert, selv om mønsteret varierer fra land 
til land.

– Det WMA forsøker å oppnå gjennom 
disse besøkene er å øke oppmerksomheten 
om denne del av WMAs virksomhet. Vi 
ønsker å få påtegning fra ulike nasjonale 
organer om at de vil rette seg etter disse 
retningslinjene, og til slutt å oppnå at de blir 
implementert, sier Appleyard i en presse-
melding fra WMA.
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119 fastlegelister uten lege
Det er i overkant av 80 000 innbyggere 
som er på lister uten leger. Dette viser sty-
ringsdata for fastlegeordningen per 30.9. 
2003 fra Rikstrygdeverket.

Det er flest ledige lister i Nordland (25), 
Sogn og Fjordane (12), Nord-Trøndelag (10), 
Hedmark (10), Oppland (9), Møre- og 
Romsdal (9), Sør-Trøndelag (7) og Finnmark 
(6). I de øvrige fylker er det mellom fire og 
én liste uten lege.

Akademikerne trakk seg fra ALLU
Etter et møte med arbeids- og administra-
sjonsminister Victor Norman mandag 20. 
oktober, valgte Akademikerne – sammen 
med Yrkesorganisasjonenes Sentralfor-
bund (YS) og Utdanningsgruppenes Hoved-
organisasjon (UHO) – å trekke seg fra 
Arbeidslivslovutvalget (ALLU). Bakgrunnen 
er måten regjeringen har behandlet utval-
gets arbeid. I forslaget til statsbudsjett ble 
en viktig del av utvalgets arbeid tatt inn, før 
innstilling var avgitt. Regjeringen varslet et 
lovforslag om midlertidige ansettelser som 
den vil skal tre i kraft fra nyttår.

– Det er ikke med lett hjerte vi går ut av 
ALLU, sa Akademikernes leder, Christl 
Kvam. Hun varslet at organisasjonene nå vil 
arbeide for å få gjennomslag for Akademi-
kernes syn på midlertidige ansettelser, når 
Stortinget skal behandle regjeringens for-
slag. Les mer på: www.akademikerne.no

Forskningsutvalget 
på plass i Helse Øst
Styret i Helse Øst RHF har oppnevnt 12 
medlemmer til det første regionale forsk-
ningsutvalget i Helse Øst. Utvalget skal 
ledes av John-Arne Røttingen, som i dag er 
prosjektdirektør for etablering av nytt 
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenes-
ten. Røttingen har permisjon fra stilling 
som førsteamanuensis ved Det medisinske 
fakultet, Universitetet i Oslo.

Utforming av forslag til en overordnet 
forskningsstrategi for Helse Øst vil være 
blant de første oppgavene til utvalget. Stra-
tegien skal være klar innen 1.4. 2004. Utval-
gets medlemmer har en bred sammenset-
ning i forhold til kompetanse, faglig bak-
grunn, kjønn og geografisk fordeling. Det er 
i alt ni medisinere i utvalget. Les mer på: 
www.helse-ost.no

Helse Øst RHF skal lede 
nasjonal strategigruppe
Helseminister Dagfinn Høybråten har 
bestemt at det skal nedsettes en nasjonal 
strategigruppe innen psykisk helsevern. 
Gruppen skal ledes av Helse Øst RHF. Man-
datet for gruppen er ikke endelig avklart, 
men et av målene blir å bedre behandlings-
tilbudet gjennom økt fokus på kvalitetssik-
ring. Strategigruppen vil bestå av represen-
tanter fra de fem helseregionene, og vil ha 
sitt første møte så snart mandatet er ferdig 
utformet. Les mer på: www.helse-ost.no

Odd Ingerød Olsen, sysselmann på Svalbard, 
engasjerte tilhørerne om beredskap i fredstid 
og krig. Foto Ellen Juul Andersen


