Journalslurv
■ Helsetilsynet har i en bred undersøkelse avdekket store og små mangler ved 14 av 18 fødeavdelinger. Blant annet slurves det med journalføring. Vanlig feil er mangelfull informasjon til pasientene, dårlig kommunikasjonen mellom jordmor og lege og dårlig opplæring
for kritiske situasjoner, melder NRK. På fødeavdelingen ved Ullevål universitetssykehus,
landets største fødeavdeling, fant tilsynet blant annet mangelfull journalføring.
– Det avvikene dessverre viste var journalhåndteringen. At man
ikke alltid ﬁkk skrevet det man gjorde, og ﬁkk det dokumentert, Og det er ting vi selvfølgelig vil rette på,
sier direktør Helge J. Kjersem ved Ullevål universitetssykehus.
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Advarer mot blåskjell
■ Mattilsynet advarer mot blåskjell fra enkelte områder i Finnmark, indre deler av Sogn, sør på Helgeland, Nedre Telemark og
Aust-Agder. Blåskjellene er ikke spiselige i områdene Årøya i Alta
og Kiby i Vadsø. Det advares også mot blåskjell som kommer fra
Sognefjorden i områdene Vangsnes i Indre Sogn og fra Vistenfjorden på den sørlige delen
av Helgeland.
©NTB

pionerer i religionsdialog

mske studenter reiste på tur for å forstå hverandre bedre.
gutter fra Muslimsk Studentsamfunn (MSS) er ingen selvfølge. Disse to organisasjonene
har gått en lang vei. Og de er
blant de første som gjør det.
– Vi driver med noe nytt og
spennende. Dette er pionerarbeid som vil ha betydning for
generasjoner som kommer etter oss, sier Johan.
Stikkordet er religionsdialog.
Siden høsten 2001 har organisasjonene samarbeidet på ulike
måter, og i sommer gjennomførte de det største fellesprosjektet så langt: En ni dagers tur til
Israel og de palestinske selvstyreområdene.

politikere, besøkte helligdommer og skaffet seg kunnskap om
Midtøsten-konﬂikten.
– Al Aqsa-moskeen i Jerusalem
var vel mitt høydepunkt på turen, med Arafat på en god nummer to, sier Tahir.
Gruppen ﬁkk en tilmålt halvtime hos palestinernes leder Yasser Arafat.
– Lærte dere ham noe om dialog, da?
– Øh, det ble vel mest han som
holdt en monolog... kommer det
fra Tahir.
– Det var knapt med tid. Jeg
opplevde at han var oppegående,
i god vigør, men han var tydelig
frustrert. Han understrekte vikVed Arafats bord. 11 muslimer tigheten av at kristne og muslifra Muslimsk Studentsamfunn mer må jobbe sammen for å løse
og 11 kristne fra Norges Kris- konﬂikten, sier Johan.
telige Forbundet møtte hissige
Senere traff de Likud-medgrensevakter og høytstående lemmet Miki Razon og Mor-

dechai Vanunu, atomfysikeren
På turen møtte ungdommene
som satt i israelsk fengsel i 17 både muslimske og kristne pa1/2 år.
lestinere, og disse var vant til å
snakke sammen på tvers av reMye bønn. Religionsdialog i ligion.
Norge er en ting. Å dra på tur
sammen i mange dager er noe
Muslimer er greie. – For å være
helt annet.
ærlig så har det ikke bare vært
– Vi ﬁkk virkelig føle forskjel- lett å ﬂagge religionsdialog i
lene mellom religionene i prak- Forbundet, sier Johan med ett.
sis. Muslimer ber jo mildt sagt
– For eksempel har kvinneveldig ofte, sier Johan.
synet i islam gjort at noen har
Deltakerne bodde på dobbelt- meldt seg ut av dialogen.
rom. Muslim og kristen ble helt
De to organisasjonene har vurbevisst plassert sammen, i reli- dert å oppsøke norske jøder.
gionsdialogens navn.
– Samarbeidet mellom MSS
– Vi hadde diskusjoner gående og Forbundet har vært et velpå rommet til klokken tre om dig skjørt prosjekt, så det er rinatta, forteller Johan.
sikofylt å inkludere ﬂere. Nå er
Ungdommene erfarte likevel vi mer modne for det, men det
ikke skillet mellom kristne og er ikke så altfor lett. Vi merker
muslimer som dominerende.
at det er konﬂikter i Norge, si– Vi ble fort en stor venne- er Johan.
gjeng, forteller de.
Ungdommene har et helt klart

mål med å øke kontaktﬂaten
innenfor det religiøse Norge.
– For meg er det et mål å ufarliggjøre islam. De ﬂeste muslimer er ganske greie og oppegående folk, kommenterer Tahir.
Mellom ungdommene er det
meste tillatt, så lenge man ikke
er respektløs.
Guttene ønsker større takhøyde for ytringer. De mener at dialogen mellom religioner bærer
for mye preg av å være en skyttergravskrig hvor man først og
fremst leter etter det som er negativt ved den andres tro. De
er opptatt av respekt for andres
tro. Og å lete etter fellestrekk
istedenfor forskjeller: De spiller fotball. De skriver leserbrev.
De mener at det ikke er så mye
som skal til.
– Behovet for dialog kommer
ikke til å forsvinne, sier Johan.
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