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Janbu leder europeisk etikkarbeid
3302
Torunn Janbu, Legeforeningens 
president, blir nå leder av komiteen 
for etikk og legerolle i den europeiske 
legeforeningen, CPME.

– Dette vervet gir Norge mulighet til å løfte 
viktige etiske utfordringer frem på den 
europeiske arena, sier Janbu. Hun under-
streker at Legeforeningen nå vil jobbe mer 
overfor Europa.

– En god kanal inn i det europeiske lege-
nettverket og inn mot EU gjør det mulig 
å delta på en arena som etterhvert får 
økende innflytelse på den norske helse-
tjenesten. Det er spennende og utfordrende 
å jobbe på europeisk nivå. Forskjellige kul-
turer møtes, men mange problemstillinger 
er også felles. Samarbeid gir økt forståelse 
og styrke i viktige saker som f.eks. arbeidet 
omkring Helsedirektivet som det nå jobbes 
med i EU, sier hun.

Komiteen i Comité Permanent des Méde-
cins Européens (CPME) er opptatt av 
å jobbe for gode rammevilkår for fagut-
øvelsen, etiske dilemmaene rundt blant 

annet elektronisk kommunikasjon og 
utfordringer i forhold til taushetsplikten 
og livsoppholdende behandling.

– Det er naturlig med et samarbeid med 
Rådet for legeetikk om saker vi jobber med 
i komiteen.

Presidenten viser til at det er vedtatt en 
policy på e-helse i CPME, men at dette må 
være et dynamisk dokument på grunn av 
den raske utviklingen. – Alle de nordiske 
landene har jobbet mye med elektronisk 
kommunikasjon i helsetjenesten, og har 
bidratt aktivt i dette arbeidet, sier Janbu.

– I en del land har legeforeningene 
og leger møtt problemer når det gjelder 
å kunne medvirke for en god helsetjeneste. 
Utvikling av legerollen til beste for pasien-
tene er noe som engasjerer CPME, sier hun.
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Vil hindre stigmatisering3302

Legeforeningen har nylig besøkt Sør-
Afrika for om mulig å utvikle et sam-
arbeid mellom den sørafrikanske 
legeforeningen og Den norske lege-
forening.

Møtet var et oppfølgingsmøte etter at Lege-
foreningen for ca. ett år siden deltok på 
Verdens legeorganisasjons (WMA) møte 
i Sør-Afrika.

Den sørafrikanske legeforeningen ønsker 
å starte et pilotprosjekt som går ut på at 
hver allmennpraktiserende lege i Sør-Afrika 
nå skal ta hånd om 100 HIV-positive 
pasienter hver. HIV-pasienter må i dag opp-
søke egne testestasjoner for å teste seg for 
sykdommen. Disse er ofte plassert langt fra 
hjemmet og bidrar også til stigmatisering av 
pasientene. Den sørafrikanske legefor-
eningen ønsker gjennom dette prosjektet 
å sette fokus på menneskerettigheter ved at 
allmennlegene i distriktene skal foreta 
testing og følge opp pasientene.

– Det er et arbeid som kan ha både et 
faglig og et etisk aspekt og menneskeretts-
aspekt, sier Terje Vigen, Legeforeningens 
generalsekretær. – Tanken er at Legefor-
eningen bl.a. skal bistå dem ved å motivere 
legene, sier Vigen. – Men de ønsker også 

økonomisk bistand. Vi har derfor hatt en 
dialog og diskusjon med den norske ambas-
saden i Sør-Afrika, som har sagt seg inter-
essert i å være med å yte økonomisk bistand 
til prosjektet, forteller generalsekretæren. 
– Ikke alle de HIV-positive har tilgang til 
helsetjenester. Det er stor variasjon mellom 
de sentrale områdene og landsbygda, og i et 
av de fattigste områdene er det kun én kli-
nikk som betjener 50 000 mennesker. Kli-
nikken har én lege som er til stede én dag 
per måned, sier han.

– Det sørafrikanske helsevesenet står 
overfor mange utfrodringer når det gjelder 
rett til helse, men det som er viktig er at 
den sørafrikanske legeforeningen nå tar fatt 
i en av de mest sårbare gruppene, sier Eline 
Thorleifsson, leder for Legeforeningens 
menneskerettighetsutvalg. – Legefor-
eningen er glad for å kunne bidra med den 
kompetansen vi besitter på dette området, 
sier hun. Hun deltok på møtet sammen med 
Terje Vigen og menneskerettighetsutvalgets 
sekretær Bjørn Oskar Hoftvedt.
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Informasjonshefte for barn 
av foreldre med rusproblemer
Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad 
har nylig lansert et informasjonshefte 
beregnet på barn mellom 8 og 12 år med 
tittelen Når mamma eller pappa ruser seg. 
Heftet tar blant annet opp vanlige reaksjo-
ner hos barn når foreldrene ruser seg, 
hvordan rusen kan påvirke de voksne og 
informasjon om hvor barn og foreldre kan 
få hjelp. – I Soria Moria-erklæringen har vi 
gitt løfte om at barn og unge med psykisk 
syke foreldre og rusmiddelavhengige for-
eldre skal få oppfølging og hjelp. Det er 
et mål at tjenesten på en mer systematisk 
måte identifiserer og følger opp de barna 
som trenger det. For å nå dette målet, har 
vi i år startet en større flerårig satsning, 
sier Brustad.

Informasjonsheftet er utarbeidet for 
departementet av organisasjonen Voksne 
for Barn i samarbeid med Borgestadklinik-
ken. Det er gratis og skal blant annet sen-
des til behandlingstiltak for rusmiddelav-
hengige, tjenesteapparatet innen psykisk 
helsevern, barnevernet, skolehelsetjenes-
ten, pedagogisk-psykologisk tjeneste, 
sosialkontorer, familievernkontorer, kom-
muneleger og fastleger. Heftet kan bestil-
les på www.vfb.no

Ny selvangivelse 
for personlig næringsdrivende
Flere har etterlyst en PDF-versjon av selv-
angivelse for personlig næringsdrivende. 
Den er nå lagt ut på www.skatteetaten.no/
Templates/Emne.aspx?id=7887&epslangu-
age=NO


