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Fokus på glemte ofre2685

Medisinstudentene har for åttende gang gjennomført humanitær-
aksjonen MedHum til inntekt for et internasjonalt helseproblem. 
I år har de bidratt i kampen mot AIDS.

For åttende gang er landets største student-
drevne humanitæraksjon gjennomført. 
Medisinstudentene i Norge har med årets 
aksjon rettet fokus mot helsetilstanden blant 
flyktninger i Afrika. Gjennom Flyktning-
hjelpen (tidligere Flyktningerådet) sine leire 
for flyktninger og internt fordrevne, støtter 
studentene forebyggig av AIDS i Afrika.

Aksjonen, som ble arrangert parallelt 
i både Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo, 
lyktes i å engasjere både medisinstudentene, 
leger og publikum for øvrig. Gjennom kon-
domskoler, konserter, bamsesykehus og 
debatter har medisinstudentene rettet opp-
merksomheten mot den verdensomspen-
nende HIV-epidemien. Innsamlede midler er 
i skrivende stund fortsatt under opptelling, 
men foreløpig har aksjonen kastet av seg 
godt over én million norske kroner.

Aksjonens høye beskytter, Gro Harlem 
Brundtland, sier selv at utdanning er 

kjernen dersom man skal lykkes med 
å stanse HIV-epidemien. Da medisinstuden-
tene møtte henne i Tromsø i juni, roste hun 
studentene for deres humanitære engasje-
ment. Den tidligere generalsekretæren 
i Verdens helseorganisasjon understreket 
verdien av at medisinstudentene viste vilje 
og evne til å fokusere også på internasjo-
nale problemstillinger innen faget deres.

Legeforeningen gav i mai i år solid støtte 
til aksjonen. I anledning foreningens lands-
møte, auksjonerte dokumentarfotograf 
Rune Eraker bort ni sterke bilder fra pro-
sjektlandene. Fotografiene samlet inn over 
150 000 kroner til inntekt for aksjonen (1). 
I 2001 holdt studentene en lignende fotout-
stilling med auksjon, den gang med fotograf 
Morten Krogvold. Også sykehusene og de 
medisinske fakultet har hatt glede av stu-
dentenes tiltak, ettersom fotoutstillingene 
har turnert de fire fakultetsbyene.

Taus verdenspresse
De innsamlede midlene vil finansiere Flykt-
ninghjelpens HIV/AIDS-undervisning blant 
flyktninger i fire krigherjede land i Afrika: 
Somalia, Sudan, Sierra Leone og Liberia. 
Dette er land hvor relativt lav forekomst av 
HIV og undertegnede fredsavtaler ikke 
makter å fenge verdenspressen. Likevel står 
tusener av mennesker uten utdanning, 
helsetilbud eller hjem. Disse menneskene er 
ekstremt utsatt for å bli smittet med det 
dødelige viruset.

Medisinstudentenes Humanitæraksjon 

ønsker på vegne av disse menneskene 
å takke for all støtte under aksjonen. Medi-
sinstudenter, leger, Legeforeningen, og alle 
velvillige samarbeidspartnere og sponsorer 
har bidratt til å rette fokus mot AIDS-epide-
mien. Som representanter for et av verdens 
beste helsevesen er dette vår plikt.

Hele to år går med til prosessen med 
å organisere MedHum, hvor blant annet stu-
dentene foretar en tilsynsreise til prosjekt-
området. I tillegg organiserer studentene 
aksjonens reklamekampanje i samarbeid 
med reklamebransjen, og legger ellers til 
rette for at aksjonen kan gjennomføres i de 
fire byene.

Peter Jourdan

p.m.jourdan@studmed.uio.no
Leder MedHum 2005
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Tar opp sponsing2685

WONCA Europe må ikke inngå sponsoravtaler med legemiddelfirmaer, 
mener Norsk selskap for allmennmedisin (NSAM).

Anna Stavdal, NSAMs delegat til WONCA, 
tok nylig opp temaet på årsmøtet til 
WONCA Europe, paraplyorganisasjonen for 
nasjonale selskap i allmennmedisin 
i Europa. Årsaken var at det i vår ble kjent at 
WONCA World hadde inngått sponsorav-
taler med ALTANA Pharma, Astra Zeneca, 
Pfizer, Boehringer Ingelheim og MSD.

Avtalene går ifølge Stavdal, langt i å til-
late at det etableres tette bånd med legemid-
delindustrien.

– De ansatte i legemiddelfirmaene skal få 
være med på aktiviteter på lik linje med 
legene. NSAM fryktet at WONCA Europe 
ville falle for samme fristelsen, så vi brakte 

temaet opp på årsmøtet, sier hun. Stavdal for-
teller at det som ventet, var andre reaksjoner 
fra andre europeiske land. Hun mener norske 
leger ser ut til å være mer bevisst på at slik 
sponsing kan gi et legitimitetsproblem.

– Flere medgav at samarbeid med lege-
middelindustrien har problematiske sider, 
men at de ikke kan ta slike hensyn fordi de 
trenger penger til aktivitetene. Andre mente 
at jeg svartmalte legemiddelindustrien, selv 
om jeg understreket at det er legenes og 
organisasjonenes rolle jeg er opptatt av. 
Atter andre fremholdt verdien av den fag-
lige oppdateringen industrien tilbyr. Men 
hadde det ikke ligget en tanke om markeds-

føring bak, så hadde det jo heller vært slik 
at vi selv hadde måttet betale for disse 
utdanningsaktivitetene. For tett samarbeid 
innebærer en fare for dreining av det faglige 
innholdet, argumenterer Stavdal.

WONCA Europe har nå satt ned en 
arbeidsgruppe som skal se på problemstil-
lingen og legge frem et forslag på årsmøtet 
neste år. Anna Stavdal er gruppens norske 
representant. Hun tror ikke at NSAMs 
utspill vil kunne endre hele tankegangen på 
ett år, og tror også at det kan skorte på 
viljen til å ta den prinsipielle diskusjonen på 
grunn av økonomien. Men hun håper i det 
minste å ha stimulert til diskusjon.

Cecilie Bakken

cecilie.bakken@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

En betenkt bamsemamma håper kosedyret er 
i trygge hender hos bamselegen. Foto Tormod 
Bjartveit Krüger

Medisinstudentene arrangerte stor konsert på 
Rådhusplassen i Oslo til inntekt for AIDS-fore-
bygging i Afrika. Her med Paperboys i aksjon. 
Foto Tormod Bjartveit Krüger
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