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DOKUFALSK

Hva skal til for at
en drueklase havner
i et Bendit-beger?

Legeopprør etter
selvmordsforsøk

VARSLET: Fengselslege Kjetil Karlsen ble en periode utestengt fra Tromsø fengsel etter at han varslet
om det han mener er kritikkverdige forhold.
Begge foto: RONALD JOHANSEN
Av EIRIK LINAKER BERGLUND og THOR HARALD HENRIKSEN

TROMSØ (VG) 28 leger fra hele landet har politianmeldt en tidligere leder ved Tromsø fengsel for å ha forfalsket et sentralt dokument i en soningssak.
Bakgrunnen er at en innsatt
forsøkte å ta sitt eget liv i
fengselet i 2006. Mannen, som
hadde sonet i underkant av to
måneder for et mindre alvorlig lovbrudd, ble en uke før
selvmordsforsøket innlagt på
psykiatrisk sykehus på grunn
av overhengende selvmordsfare.
Etter en knapp uke, anbefalte både psykolog og lege videre innleggelse fordi vedkommende etter deres mening var soningsudyktig.
Den tidligere fengselslederen gikk imidlertid imot de
helsefaglige rådene, og pasienten ble flyttet tilbake til
fengselet for videre soning.
Dagen etter forsøkte mannen å begå selvmord på sin
celle, men overlevde.

Landet rundt
Nå har 28 allmennleger og
spesialister landet rundt sammen levert inn en anmeldelse
av fengselet og ansvarlige
personer for dokumentfalsk
og grov uforstand i tjenesten.
Anmeldelsen er sendt direkte
til Riksadvokaten.
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Anbefaler etterforskning
TROMSØ (VG) Advokat
John Christian Elden
har vært engasjert av
fengselslege Kjetil Karlsen for å gjøre en strafferettslig vurdering av
saken. Hans oppfatning
er at den tidligere fengselslederens notat er
uriktig, og at saken bør
etterforskes.
Elden anbefalte lege-

ne å sende en anmodning om etterforskning
direkte til Riksadvokaten. Årsaken er at det lokale statsadvokatembetet har engasjert seg offentlig i konflikten mellom Karlsen og den daværende fengselslederen, samt at politimester
Truls Fyhn i Troms politidistrikt har rådet feng-

selslegen til å legge saken død.
Fyhn skriver i et brev,
som er unntatt offentlighet, til Karlsen at han
«betviler meget sterkt at
en eventuell etterforskning ville resultere i bevis for en slik straffbar
handling. (...) Mitt råd er
at saken legges død.»
Elden er ikke enig.

«Snarere tvert imot
trekker det forhold at det
er et så alvorlig forhold
som eventuelt har funnet
sted i retning av at etterforskning bør åpnes. (...)
Også fengselsleder bør
være interessert i dette
fordi bare etterforskning
vil kunne bringe på det
rene hva som faktisk har
skjedd (...) skriver han.

Akkurat nå er kravet at de kommer fra North
Cape-provinsen i Sør-Afrika. Der høstes druene
fra desember til februar, etter en solrik sommer
som har fylt dem med saft, sødme og smak.
Og der tilfredsstiller de Bendit-kravene: Steinfrie.
Av perfekt størrelse. Med klaser der druene ikke
er pakket for tett sammen.
Når sesongen i Sør-Afrika er ferdig forflytter vi oss til
Sør-Amerika, Asia, Egypt og Saudi-Arabia før vi ender
med å hente Bendit-druer i Sør-Europa til høsten.
For å tilby deg Bendit-druer av absolutt topp kvalitet
hele året, har drueinnkjøperne våre reist verden rundt
i årevis. Etter hvert som sesongene forflytter seg på
kloden vår, flytter våre innkjøpere etter. Slik at du alltid
får Bendit-druer i butikken. Og slik at du kan være trygg
på at smak, kvalitet og størrelse er på høyeste nivå.
Les og lær mer på bama.no

