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AKTUELT I FORENINGEN       

Overrakte klimaopprop 
til miljøvernministeren68

Over 1 400 skrev under på medisin-
studentenes opprop om klimaendrin-
genes konsekvenser for helse. 
2.12. 2009 ble underskriftene overrakt 
utenfor Stortinget.

Med bannere designet som resepter hadde 
en hvitkledd gjeng medisinstudenter samlet 
seg utenfor Stortinget for å overrekke 
miljøvernminister Erik Solheim klimaopp-
ropet Klima = Helse. Oppropet er et ledd i 
Norsk medisinstudentforenings (Nmf) 
arbeid med å videreformidle helsekonse-
kvenser av klimaendringer samt foreslå 
endringstiltak.

– Sammenhengen mellom globale klima-
endringer og helse vies for lite oppmerk-
somhet, så dette er et godt initiativ. Jeg 
stiller meg hundre prosent bak kravene som 
rettes i oppropet og tar dem med meg videre 
i dette viktige arbeidet, sa statsråd Solheim 
da han fikk overrakt over 1 400 under-
skrifter av Linda Nguyen, nasjonal pro-
sjektkoordinator for Nmfs klimaprosjekt. 
Hun tror menigmann lettere kan identifisere 
seg med helseproblemene som kan oppstå 
som resultat av globale klimaforandringer 
enn tekniske spørsmål som klimaavtaler og 
CO2-kvoter.

– Helse er personlig og nært og angår 
alle, mens tekniske klimaspørsmål ofte blir 
for fjernt og storpolitisk. Slik sett kan helse 
bidra med å gi klimaproblematikken et 
ansikt, sa Nguyen.

Klimaoppropet ble også overlevert den 
norske ungdomsdelegasjonen som var til 
stede på klimatoppmøtet i København 
i desember.

I oppropet krever medisinstudentene at 
Norge forbereder seg på å hjelpe klima-
flyktninger ved å øke kunnskapsnivået om 
tropesykdommer i det norske helsevesenet 
og ved å sikre tilgang på mental helsehjelp.

– Vi fremmer også krav om at Norge 
jobber aktivt for å sikre tilstrekkelig rent 
drikkevann til befolkningen i utviklingsland 
som er utsatt for klimaendringer, og at 
Norge bidrar til å redusere overbefolknings-
press på klima ved å arbeide for utdanning 
og rettigheter til kvinner samt øke kunnskap 
om og tilgang til prevensjon, sa Nguyen.

I alle byer med medisinske fakulteter 
(Oslo, Bergen, Tromsø og Trondheim) er 
det blitt arrangert klimaseminar, utarbeidet 
klimaopprop og holdt underskriftskam-
panje. – Responsen har vært utelukkende 
positiv, sier Linda Nguyen.
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Større åpenhet i høringsarbeidet68

Høringsinnspill fra organisasjons-
leddene skal være tilgjengelige for 
alle brukere av Min side.

Etter forslag fra Norsk forening for all-
mennmedisin, har sentralstyret vedtatt at 
høringsinnspill gjøres tilgjengelig for alle 
brukere av Min side.

– Dette er positive tiltak som vil effekti-
visere og øke brukervennligheten i hørings-
arbeidet, ikke minst vil det bli enklere å 
kontrollere at man virkelig har fått lastet 
opp sitt eget høringssvar, sier leder av 
Norsk forening for allmennmedisin, Gisle 
Roksund.

Sentralstyret la til grunn at økt åpenhet 
også gir høringsarbeidet større legitimitet 
gjennom at beslutningsgrunnlaget for Sen-
tralstyret blir tilgjengelig og dermed mer 
kjent. Med denne endringen vil alle brukere 
av Min side kunne lese innspillene som 
ligger til grunn for den enkelte høringssak.

Endringene vil ikke medføre endrede 
rutiner for opplasting av høringsinnspill for 
organisasjonsleddene.
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Utredning om biomedisin
Som ledd i Legeforeningens prinsipp- og 
arbeidsprogram for perioden 1.9. 2009– 
31.8. 2011 om å «utvikle politikk på feltet 
biomedisin» har sentralstyret vedtatt 
å nedsette en arbeidsgruppe bestående 
av aktuelle fagpersoner og med støtte fra 
Legeforeningens sekretariat. Arbeidsgrup-
pens mandat skal være å redegjøre for 
dagens status mht. faglige, juridiske og 
etiske aspekter, og å peke på viktige faglige 
scenarioer innen biomedisin. Arne Laudal 
Refsum og Cecilie Risøe er oppnevnt som 
sentralstyrets representanter i arbeids-
gruppen.

Utvalg skal utrede sykefravær 
og utstøting
– Vi er fornøyd med at regjeringen nå vil 
etablere et utvalg som skal se på årsaker 
til og virkemidler mot helserelatert fravær 
og utstøting i helse- og omsorgssektoren, 
sier Torunn Janbu. Legeforeningens presi-
dent og Tove Storrødvann, Akademikernes 
generalsekretær, representerte Akademi-
kerne da partene i arbeidslivet i begynnel-
sen av desember møtte helse- og omsorgs-
minister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Hun 
hadde invitert partene for å be om innspill 
til utvalgets mandat og arbeid. Utvalget 
skal legge tilgjengelig forskning og kompe-
tanse til grunn for arbeidet – men samtidig 
vurdere om det er særskilte grunner for 
at helse- og omsorgssektoren har så høyt 
sykefravær. Det er allerede innført flere 
tiltak for å redusere sykefraværet, men 
disse er bare i varierende grad iverksatt.

Les mer: www.legeforeningen.no/id/
158253.0

Geilokurset 2010
Allmennlegeforeningen og Norsk forening 
for allmennmedisin holder sitt årlige Geilo-
kurs i tiden 8. – 12.3. 2010 på Dr. Holms 
Hotel. Uken består av et klinisk emnekurs 
i laboratoriemedisin på formiddagene 
og et kortere ettermiddagskurs i kommu-
nikasjon, samt foreningsdag. Invitasjon 
med fullstendig kursprogram blir sendt 
per e-post til medlemmene i de to forenin-
gene i første halvdel av januar. Da opplyses 
også påmeldingsadresse for kurset.

Millionbeløp til MedHum
Medisinstudentenes humanitæraksjon 
(MedHum) samlet i 2009 inn over 1,2 millio-
ner kroner, blant annet til forebygging av 
overføring av hiv fra mor til barn i Sierra 
Leone. Samarbeidspartner i var UNICEF 
Norge, og målet med aksjonen var å bidra 
til gjennomføring av enkle primærhelsetil-
tak i Port Loko-distriktet i Sierra Leone, ett 
av landene i verden med høyest barnedøde-
lighet. Medisinstudentenes humanitærak-
sjon utgår fra Norsk medisinstudent-
forening (Nmf).

Linda Nguyen overrekker over 1 400 underskrifter 
på en minnepinne til Erik Solheim. Foto Knut E. 
Braaten


