
Utvalg for menneskerettigheter 

Legeforeningens utvalg for menneskerettigheter skal arbeide med menneskerettigheter, særlig 

knyttet til helse og legevirksomhet. Menneskerettighetsutvalget vil formidle informasjon til 
leger og medisinsk personell, men også til samfunnet om forhold som utvalget mener er 
viktige i denne sammenhengen. Utvalget vil fremme forståelse for alles rett til 
grunnleggende helsetjeneste, med spesiell vekt på sårbare grupper 

Utvalget består av  

Marit Halonen Christiansen, Norsk overlegeforening 

Bente Brannsether Ellingsen, Norsk barnelegeforening 

Dragan Zerajic  Allmennlegeforeningen 

Kristin Hovland, Oslo Legeforening 

Katarina Nordeng, Yngre legers forening 

Inger Marie Fosse, Norsk samfunnsmedisinsk forening 

 

- Høsten 2020 har utvalget prioritert å undersøke papirløse flyktningers tilgang på 

helsetjenester. Utvalget engasjerer seg også i spørsmål om helsetjenester til innsatte 

i fengsler, pasienter i psykiatriske institusjoner og til barn under barnevernets 

omsorg. 

- Menneskerettighetsutvalget sendte i høst sammen med Legeforeningens president 

et brev til Utenriksdepartementet vedr flyktningsituasjonen etter brannen i 

Morialeiren på Lesvos.  

- Utvalget har også kontaktet landets kommuneoverleger for å undersøke papirløses 

tilgang på helsetjenester i ulike deler av landet. 

Kontakt: Axel Rød, Legeforeningens sekretariat, epost: Axel.rod@legeforeningen.no 

Utvalgets mandat er som følger: 

Mandat  

Utvalget skal arbeide med menneskerettigheter, særlig knyttet til helse og legevirksomhet.                  

Målsetting er å  

• forebygge og følge opp menneskerettighetsbrudd  

• øke forståelsen for sammenhengen mellom helse og menneskerettigheter     

Spesielle målgrupper er  

• leger og annet medisinsk personell som hindres i å utøve sin virksomhet eller som 
trakasseres/forfølges på grunn av sitt engasjement for menneskerettigheter  

• leger og annet medisinsk personell som medvirker til eller samarbeider med personer, 
organisasjoner eller regimer som krenker menneskerettighetene               



 Utvalget skal blant annet  

• formidle informasjon til leger, annet helsefaglig personell og allmennheten om forholdet mellom 
menneskerettigheter og medisinsk virksomhet  

• fremme forståelse for alles rett til grunnleggende helsetjeneste, med spesiell vekt på sårbare 
grupper  

• initiere saker til sentralstyret 

• gi uttalelser til saker forelagt av Den norske legeforening  

• gjennom Legeforeningen bidra overfor norske myndigheter i saker som gjelder 
menneskerettigheter 

• gi aktiv støtte til leger og annet helsefaglig personell som utsettes for menneskerettighetsbrudd 
eller som hindres i å utøve sin profesjonelle virksomhet. Slik støtte kan gis i form av uttalelser 
og/eller oppsøkende virksomhet til de steder hvor slike krenkelser foregår 

• påpeke og forhindre medvirkning i tortur eller andre menneskerettighetsbrudd utført av leger 
eller annet medisinsk personell  

• samarbeide med tilsvarende organisasjoner i Norge, og delta i relevante fora 

 


