ordet
Han drog meg opp or den tynande grav, opp or den djupe gjørma.
Han sette mine føter på fjell og lét meg gå med faste steg.
Sal 40, 3
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VILLE IKKE SNAKKE:
Kari Severinsen var
som barn flau over
sin egen stemme.
Hun valgte å være
stum
24

MSN-HVA?
Barnevakten
gir hjelp til foreldre som ikke
vet hva
MSN er
22

DAMENES:
«Kjærlighet er ikke
det samme
som happy
ending»

fredag

Ufag
lærte
deler ut
medisiner

Tinget får
stille rom

Storingets «stille rom»
skal bli brukt til andakt,
ettertanke og ro. – Det
er et signal om at Norge
ikke er en verdinøytral
stat når Stortinget legger
til rette for aktivt trosliv, sier Trygve Slags14
vold Vedum (Sp).

 onspirerer
K
mot paven

Spionanklagene mot
Johannes Paul IIs indre
krets er en del av en sammensvergelse, mener
16
hans privatsekretær.

– Anerkjenn
Afrikas
siste koloni

Aminatou Haidar (bildet)
kjemper for selvstendighet for Vest-Sahara –
Afrikas siste koloni. Hun
ber Norge være første
europeiske land som
anerkjenner Vest-Sa12
haras selvstendighet.

28

– Det er dyrt å se så billig ut
Det mangler ikke på selvironi hos countrydronningen Dolly Parton. I kveld får muligens bergenserne servert flere
gullkorn av 61-åringen på hennes konsert i Vestlandshallen. 18

– Avlet for å bli brukt

Da Kikki Skjermo ble voldtatt som tiåring fikk hun beskjed om at hun var avlet for å bli brukt. I går krevde hun og 150 andre krigsbarn oppreisning fra den
6
norske stat i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Spørsmål om abonnement? Ring 22 310 350

Det er vanlig at ufaglærte
sykehjemspleiere alene på vakt
deler ut medisin, for eksempel
morfin, til pasientene.
– Vi mener dette er en utvanning av kvalitet og tryggehet,
sier sykehjemsdirektør ved
Bergen Røde Kors sykehjem,
Elin Sjursen.
Sosial- og helsedirektoratet
arbeider med en ny forskrift
som gir ufaglærte lov å
håndtere medisiner hvis de
8
får opplæring og tilsyn.

