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Like etter erkjente den kinesiske psykiatri-
forening at påstandene om misbruk ikke 
kunne tilbakevises. Dermed falt grunnlaget 
for granskingen bort, og i stedet utviklet 
den kinesiske psykiatriforening og WPA et 
reformprogram, som starter med det første 
symposiet i februar 2005.

Menneskerettighetsdialog 
med Kina
Norske myndigheter har en menneskerettig-
hetsdialog med Kina. Den norske lægefor-
ening er sammen med enkelte andre norske 
organisasjoner invitert til å delta i denne 
dialogen. Utenriksdepartementet ønsker at 
organisasjonene skal samarbeide med 
tilsvarende organisasjoner i Kina om felles 
prosjekter. Legeforeningen har tatt initiativ 
til et samarbeidsprosjekt med den kinesiske 
psykiatriforening om menneskerettigheter, 
pasientrettigheter og etiske dilemmaer 
i psykiatrien, og arrangerte i august 2004 et 
seminar om dette. Det ble holdt i byen 
Dalian omtrent én time med fly fra Beijing 
ut mot kysten ved Gulehavet. Dalian har 
ca. 5,5 millioner innbyggere og er en viktig 
handels- og skipsfartsby.

Hensikten med seminaret var å bli kjent 
med hverandres tradisjoner og historie 
innenfor psykiatrien og dele erfaringer om 
etikk og menneskerettighetsproblemer 
i forhold til psykiatriske pasienter. På semi-
naret, som fra norsk side var finansiert av 
Utenriksdepartementet, tok man opp en 
rekke temaer. Hvert tema ble belyst av én 
kinesisk og én norsk innleder. Kineserne 
var særlig opptatt av den norske loven om 
pasientrettigheter og av loven om psykisk 
helsevern. Kina har ingen nasjonal lov på 
dette området, men i Shanghai og Beijing er 

det lover om psykisk helsevern i regionen. 
Der har vært arbeidet med en nasjonal lov 
om psykisk helsevern siden 1985, og et 
lovutkast foreligger nå i 15. versjon.

Kineserne uttrykte ønske om å følge opp 
samarbeidet med et seminar som gikk mer 
i dybden på enkelte temaer, slik som 
pasientrettigheter, lov om psykisk helse-
vern, menneskerettigheter og etiske dilem-
maer. De var også svært opptatt av å videre-
utvikle psykiatrien i Kina og å arbeide for 
å bedre rettighetene for psykiatriske 
pasienter i landet.
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Språkspalten

Innlegg på inntil 400 ord om medisinsk 
terminologi og om språk generelt samt 
tips til spalten sendes 
tidsskriftet@legeforeningen.no

Helicobacter pylori-
utrydding
316

Noen leger bruker uttrykket «eradikering» 
om eliminering av Helicobacter pylori hos 
pasienter ved hjelp av antibiotika. Denne 
anglisismen savner hjemmel i norsk, og er 
vel ganske unødvendig. På godt norsk 
heter det utrydding, på samme måte som 
vi snakker om utrydding av rotter, stokk-
maur, veggedyr og så videre. Med respekt 
å melde virker bruken av eradikering noe 
oppstyltet, eller kan tyde på manglende 
omtanke ved oversettelse fra engelsk.

Tidsskriftets veileder for manuskript-
forfattere sier at engelske ord og uttrykk 
bør oversettes til norsk, og Tidsskriftets 
ordliste oppfordrer til heller å bruke 
utrydding.

Si og skriv derfor H pylori-utrydding, 
utrydding av H pylori og H pylori-utryd-
dende behandling.
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Enkeltnukleotid-
polymorfisme
316
Fra bedre til best.

I Språkspalten i Tidsskriftet nr. 1/2005 (1) 
var ønsket å finne en god norsk betegnelse 
for det engelske uttrykket single nucleo-
tide polymorfism. Enkeltnukleotidpoly-
morfi ble valgt. Uttrykket blir enda bedre 
om leddet polymorfi endres til polymor-
fisme. Vi anbefaler derfor enkeltnukleo-
tidpolymorfisme.
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