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Strid i rettsmedisinsk kommisjon733

Konflikter innad i Den rettsmedisinske kommisjon gjør at flere 
er bekymret for kommisjonens fremtid.

Den rettsmedisinske kommisjon består av
avdelingene Alminnelig gruppe, Psykiatrisk 
gruppe og Laboratoriemedisinsk gruppe. 
Primæroppgaven er å godkjenne og kvali-
tetssikre rettsmedisinske uttalelser i straffe-
saker, og gi råd angående rettsmedisinsk 
sakkyndighet. De skal også holde kontroll 
med kvaliteten på medisinske erklæringer 
som legges frem som bevis i retten, og er 
dermed en viktig aktør for rettssikkerheten.

Kommisjonen ledes av Randi Rosenqvist, 
som også leder Psykiatrisk gruppe. Den siste 
tiden er det oppstått en konflikt mellom 
Rosenqvist og de to andre gruppene, som 
ledes av Bjørnar Olaisen og Olav A. Hau-
gen. Konflikten dreier seg om den fremtidige 
sammensetningen, utnevnelse av nye med-
lemmer, sammenblanding av roller og det 
flere ser på som innblanding fra Rosenqvist 
i gruppenes «indre liv». Medlemmene mener 
blant annet at lederen uttaler seg om saker 
hun ikke har kompetanse til å uttale seg om.

Et forslag om å dele Laboratorieteknisk 
gruppe i to har møtt stor motstand, og tolkes 
av Olaisen som mistillit. Han har bedt Justis- 
og politidepartementet om å bli fritatt fra sitt 
arbeid med umiddelbar virkning, men har gått 
med på å jobbe perioden ut, som er til 1. april.

I et brev til Justis- og politidepartementet 
uttrykker Olav A. Haugen på vegne av Almin-
nelig gruppe «bekymring for kommisjonens 
fremtid under den nåværende ledelse». Han 
mener det er nødvendig at kommisjonens 
leder opptrer som samlende. Dersom dette 
ikke skjer, bør Rosenqvist vurdere sin stilling.

Ifølge Sidsel Rogde, professor ved Retts-
medisinsk institutt og nestleder i Alminne-
lig gruppe, holder konflikten på å ødelegge 
institusjonen innenfra. Hun sier det er stor 
motstand mot Rosenqvists forslag om 
å dele Laboratorieteknisk gruppe.

– Olaisen er den eneste med tilstrekkelig 
kompetanse og habilitet. DNA-saker vil ikke 
kunne bli behandlet i domstolene dersom 
Olaisen slutter, fordi de ikke får vært gjen-
nom ekstern kontroll av kommisjonen. Det 
eneste som trolig vil løse problemet er at 
Rosenqvist går av, sier Rogde til Tidsskriftet.

Rosenqvist på sin side har en annen ver-
sjon av saken.

– Dette er en ulykkelig konflikt, men den 
er ikke så alvorlig som den fremkommer her. 
Både gruppene og vi i Justissekretariatene 
må gi departementet forslag til organisering 
og nye medlemmer for at man skal kunne 
nedsette en ny kommisjon fra 1. april. Sek-
retariatet har ikke vært enig med gruppene 
her, men det er departementet som tar den 
endelige avgjørelsen. Når avgjørelsen er tatt 
tror jeg vi sammen klarer å finne ut av dette, 
sier Rosenqvist til Tidsskriftet, og understre-
ker at hun ikke har mistillit til Olaisen.

Hun har ikke vurdert sin stilling, og sier 
hun vil avvente Justis- og politidepartemen-
tets avgjørelse.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10395

Eline Feiring

eline.feiring@legeforeningen.no
Tidsskriftet

Ny slankepille med 
lovende resultater733

Overvektige som bruker medikamentet 
rimonabant i to år kan få et moderat og 
varig vekttap, ifølge en studie i JAMA. 
3 000 overvektige personer fikk pla-
cebo, rimonabant 5 mg eller 20 mg i ett 
år. Deretter fortsatte rimonabant-grup-
pene med placebo eller samme rimona-
bantdose i ett år til.

Ca. 30 % av pasientene som fikk 
5 mg rimonabant hadde et vekttap på 
5 % eller mer, mens halvparten av 
gruppen som fikk 20 mg gikk ned det 
samme. I placebogruppen hadde 20 % 
et vekttap på 5 % eller mer.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
10356

Gransker bivirkninger 
av AD/HD-medisin733

Amerikanske legemiddelmyndigheter 
ser nå nærmere på hvorvidt AD/HD-
legemidler kan gi økt risiko for hjerte-
sykdom og død. Årsaken er at det 
i perioden 1999 til 2003 ble meldt om 25 
plutselige dødsfall blant pasienter som 
brukte amfetamin og metylfenidat. 19 av 
pasientene var barn og ungdom. Det ble 
også meldt om 54 tilfeller av alvorlig, 
men ikke dødelig, hjertesykdom.

Statens legemiddelverk følger nøye 
med på hva som skjer, og sier leger i mel-
lomtiden bør være ekstra oppmerksomme 
i forhold til denne pasientgruppen.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
10324

sammenliknet med kvinner som ikke får slik 
behandling. Dette viser en studie publisert 
i tidsskriftet Breast Cancer Research, hvor over 
2 200 kvinner med brystkreft, samt en kontroll-
gruppe på over 3 000 kvinner, alle i alderen 
50–74 år, var inkludert. Forskere ved Karolin-
ska Institutet i Stockholm og Genome Institute 
i Singapore står bak studien.

Risikoen for tubulær type var seksdoblet, 
risikoen for lobulær type var femdoblet, mens 
risikoen for duktal type var dobbelt så stor sam-
menliknet med kvinner som ikke fikk hormon-
behandling.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10385

Åpner for avlytting av legekontorer
Den svenske regjeringen har fremmet forslag 
om at politiet kan drive avlytting av legekon-

torer og TV- og avisredaksjoner, mens advokat-
kontorer og skriftestoler blir unntatt fra loven. 
Avlytting skal brukes for å kunne avsløre alvor-
lige forbrytelser med en strafferamme på 
fengsel i mer enn fire år, for eksempel terror-
handlinger, drap, grovt ran og mordbrann. Den 
svenske legeforeningen krever at lovforslaget 
endres.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10334

Influensavaksinen 
gir begrenset beskyttelse
Årets influensasesong domineres av influensa 
B-virus, men forårsakes av en annen stamme 
enn den som finnes i årets vaksine. Dermed 
kan ikke årets influensavaksine forventes å gi 
særlig god beskyttelse mot influensaviruset. 
Ifølge Folkehelseinstituttets MSIS-rapport lik-

ner nesten alle virusene fra de siste fire ukene 
stammen B/Malaysia/2506/2004, mens vak-
sinen inneholder stammen B/Shanghai/361/
2002. Leger må derfor være klar over at per-
soner som er vaksinert likevel kan smittes 
av influensa denne sesongen.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10377
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