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ANNONSE

NORDLYS

INSPIRERENDE: Fengselslege Kjetil Karlsen får i dag Zola-prisen for arbeidet for de innsattes helsetilbud. – Inspirerende,
sier Karlsen.
Foto: Stian Saur
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Vår kjære pappa,
bestefar, oldefar,
svigerbror og onkel

Georg Arvid
Hansen
født 4. februar 1930,
sovnet stille inn på UNN
10. januar 2011
Stille kom døden –
den kom som en venn,
tok far ved hånden
og førte ham hjem.

Tromsø
Morten
Elin
Geir-Ola
Turid
Nina
Bjørn Ivar
Stian, Christine,
Linn Kristin
og Karoline
Emilie
Den øvrige familie
Alle som ønsker
å ta farvel med far
er velkommen til
Elverhøy kirke torsdag
20. januar kl. 12.30
Minnestunden
avsluttes ved graven

Varslerpris til
Tromsø-lege
Fengselslege
Kjetil Karlsen i
Tromsø blir torsdag hedret med
Zola-prisen 2011
av Foreningen til
fremme av sivilt
mot.
Tekst: Jan-Morten Bjørnbakk og Anne M. Gøystdal,
NTB

Kjetil Karlsen får prisen for
sin mangeårige kamp for at
det internasjonale regelverket for fangebehandling skal
overholdes.
– Det er både styrkende og
inspirerende å motta en slik
pris. Det er en langvarig
kamp for å sørge for at pasienter som sitter i varetektsfengsel skal få et anstendig
helsetilbud. Til tider har jeg

følt meg veldig alene, sier
Karlsen til NTB.

Strid med
fengselsledelsen
Legen havnet i en bitter konflikt med ledelsen i Tromsø
fengsel og arbeidsgiveren
Tromsø kommune etter at en
innsatt forsøkte å ta sitt eget
liv på cella i 2008.
Mannen var vurdert som
soningsudyktig og suicidal
av både en psykolog og fengselslegen. Likevel valgte
fengselsledelsen å overføre
mannen fra psykiatrisk sykehus til ny soning for et mindre alvorlig lovbrudd.
Saken førte til at Kjetil
Karlsen ble suspendert, men
senere gjeninnsatt som fengselslege i Tromsø. Påtalemakten etterforsker ennå om
fengselslederen som overså
rådene fra Karlsen, senere
skaffet seg ryggdekning ved
å begå dokumentfalsk. Saken
utløste en stor debatt om an-

svarsforhold innen kriminalomsorgen, politiet og helsetjenesten.

– En anerkjennelse
Karlsen opplever prisen som
en støtte og en anerkjennelse.
Tildelingen betyr mye.
– Jeg ble bare trukket inn i
en situasjon. Liv og helse sto
i fare, og jeg opplevde at dette måtte jeg varsle om. Men
viktige prinsipper står på
spill. Det handler om grunnleggende rettsvern for en sårbar gruppe, sier han.
Karlsen håper utdelingen
kan bidra til å sette søkelyset
på lignende saker andre steder.
– Jeg synes det var en modig beslutning av foreningen.
Dette er en omtvistet sak som
kanskje ikke er godt kjent
blant folk flest, og som ikke
er avklart ennå, sier han.

– Illustrerende sak
Foreningen til fremme av sivilt mot mener Kjetil Karlsens historie illustrerer hva
som kan skje med varslere
som melder fra om regel- og
lovbrudd. Juryen peker på at
årets prisvinner har mange
likhetstrekk med tidligere
prisvinnere som Tore Sandberg (2005), tannlegeassistent Tordis Stigen Klausen
(2006) og Siemens-varsleren
Per Yngve Monsen (2007).
Utdelingen av varslerprisen skjer i Nobelinstituttets
lokaler torsdag, på årsdagen
for forfatteren Emile Zolas
artikkel «Jeg anklager»i
1898. Prisen består av en statuett av Emile Zola utført i
bronse av bildehoggeren Johannes Block Hellum.
Prisen ble første gang delt
ut i 1999. Blant tidligere prisvinnere er Gunnar Stålsett,
Ole Kopreitan, Erling Borgen og fjorårets prisvinner
Amal Aden.

Min kjære mor,
svigermor, vår bestemor og oldemor

Edith Margareth
Lorntzsen
født 22. august 1919,
døde 8. januar 2011.
Georg

Iris
Silje og Eilen
Ines, Marius, Ragna og Brynhild
Kremasjonsbisettelse fra Kapellet, Tromsø Gravlund,
onsdag 19. januar 2011 kl. 10.30.
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