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SOP-investering 
vekker reaksjoner

Sykehjelps- og pensjonsordningen 
for leger (SOP) har aksjer i selska-
pet TGS-NOPEC som forbereder 
for oljeutvinning utenfor okku-
perte Vest-Sahara.

FN har erklært at seismiske undersøkel-
ser i Vest-Sahara er lovlig, men at all 
ressursutvinning fra okkupert territo-
rium er forbudt og i strid med interna-
sjonal lov. Vest-Sahara er okkupert av 
Marokko.

Støttekomiteen for Vest-Sahara opp-
fordrer derfor SOP til å selge sine 50 000 
aksjer i selskapet. Hver aksje er verdt 62 
kroner. Leder av SOP-styret, Hans Petter 
Aarseth, synes saken er uproblematisk, 
fordi virksomheten ikke strider mot 
SOPs retningslinjer. Han sier at styret 
har hatt en grundig gjennomgang av 
etiske sider ved investeringsstrategien 
det siste året. – I tillegg til tobakk, som i 
mange år har stått på listen over uøns-
kede virksomheter, har styret vedtatt å 
unngå virksomheter som produserer 
atomvåpen, landminer og klasebomber.

Mange støtter synet på at TGS-
NOPECs virksomhet i Vest-Sahara er 
uetisk, og har solgt seg ut. Blant disse er 
flere kommunale pensjonskasser.

– Min holdning er at norske selskaper 
bør vise tilbakeholdenhet når det gjelder 
investeringer i slike folkerettslig 
omstridte områder, sa utenriksminister 
Jan Petersen da spørsmålet kom opp i 
Stortingets spørretime. N. Husom og 
S.B. Nesje
www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=398

65 millioner til 
forskning i Midt-Norge00

– Satsingen forplikter til samarbeid mellom fakultetet og Helse Midt-
Norge. Det er vi allerede godt i gang med, sier dekanus Gunnar Bovim.

Ledelsen i Helse Midt-Norge har satset 
offensivt på medisinsk forskning ved å 
bevilge 1 % av driftsbudsjettet, det vil si 
65 millioner kroner til formålet. Helse 
Midt-Norge er alene om å gi en slik penge-
sum til medisinsk forskning. Foretakene er 
ikke lovpålagt å gjøre det. Pengene skal 
administreres gjennom samarbeidsutvalget 
som er satt sammen av representanter fra 
universitetene og de regionale helsefore-
takene, og er etablert i alle regionene.

En tidel av beløpet er satt av til stipen-
diat- og post doc.-stillinger. Stipendiatene 
skal plasseres ved ulike sykehus i regio-
nene, men skal knyttes til doktorgradspro-
grammet ved Det medisinske fakultet. 
Medisinsk teknologi er et av satsingsområ-
dene sammen med pasientnær klinisk fors-
kning. Det opplyser seksjonssjef Arild 
Skaug Hansen til www.universitetsavisa.no.

Dekanus Gunnar Bovim sier til Tidsskrif-
tet at bevilgningen omtrent utgjør en tre-
dobling i forhold til forskningsbeløpet i 
regionsykehustilskuddet. – Vi skal skape 
mye forskning av god kvalitet for disse pen-
gene ved langsiktig kompetansebygging og 
ved å bygge opp veilederkapasiteten, sier 
han.

Forskningen kommer pasientene til gode 
ved at tilbudet om spesialisthelsetjenester 
blir bedre.

– Vi vil også stimulere forskning i gren-
seflaten mellom første- og annenlinjetjenes-
ten. Spesielt er det hyggelig at Helse Midt-

Norge gir anledning til å stimulere forsk-
ning også utenfor universitetssykehuset. Vi 
vil møte utfordringen blant annet ved å øke 
kapasiteten ved Enhet for anvendt klinisk 
forskning, opplyser Bovim.

10 millioner kroner skal gå til større pro-
sjekter ved universitetssykehuset. Det medi-
sinske fakultet og St. Olavs Hospital utlyser 
midlene i fellesskap. Forskningsmidlene 
skal bidra til å utvikle bedre faglighet og 
samarbeidsmiljø mellom fakultetet og syke-
husavdelingene i det fremtidige universi-
tetssykehuset i Midt-Norge. N. Husom
www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=368
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Helsenett Sør lansert
I løpet av året vil dermed 450 fastleger i 
helseregionen kunne kommunisere med 
spesialisthelsetjenesten via nett på en 
sikker måte.
www.tidsskriftet.no/

pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=387

Lanserte kriseplan mot HIV/AIDS 
i State of the Union-talen
USAs president George W. Bush bad 
kongressen bevilge 15 milliarder dollar over 
de neste fem årene til kamp mot HIV/AIDS i 
Afrika og Karibia. Det er 10 milliarder dollar 
mer enn tidligere planlagt til det Bush 
karakteriserer som en kriseplan for 
AIDS-frigjøring.
www.tidsskriftet.no/

pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=420

Krise i tilgang på medisiner 
lite fremme i mediene
Leger Uten Grenser har lagt frem sin årlige 
liste over de ti humanitære sakene som ble 
minst dekket i mediene i 2002. Krisen i tilgang 
på medisiner for sykdommer som tar livet av 
millioner av fattige, dukker opp på listen for 
fjerde gang.
www.tidsskriftet.no/

pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=389

Felles fylkeslege 
for Oslo og Akershus
Oslo og Akershus blir ett fylkeslegeembete i 
løpet av kommende halvår. Helsedepartemen-
tet skal fastsette tidspunkt for når sammenslå-
ingen skal skje, sannsynligvis i løpet av få 
måneder.
www.tidsskriftet.no/

pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=439


