
REFERAT FRA STYREMØTE I STØTTEGRUPPEN ETTER SCANDINAVIAN 
STAR-ULYKKEN 
 
Onsdag 21. september 2005 kl. 
17.00 hadde vi styremøte i Støtte-
gruppen på Restaurant Dionysos i 
Calmeyers gate i Oslo. I tillegg 
hadde vi bedt inn representanter 
fra Støttegruppen etter Flodbølge-
katastrofen, samt representanter 
fra Sosial- og Helsedirektoratet. 
 
SAKER 

Hedda Bie og Nina Håskjold fra Sosial- og Helsedirektoratet. I midten Karin 
Magnusson fra Støttegruppen. 

1. INITIATIV I REGI AV HELSE- OG 
OMSORGSDEPARTEMENTET OG 
SOSIAL- OG HELSEDIREKTO-
RATET VEDRØRENDE Å SAMLE 
STØTTEGRUPPEERFARINGER. 
UTFORDRINGER OG ARBEIDET I 
STØTTEGRUPPEN ETTER FLODBØLGEKATASTROFEN. 

Jan informerte kort om etableringen av Støttegruppen etter Scandinavian Star-ulykken og prosessen i 
Støttegruppen i årene etter og fram til i dag. Jan informerte om hvor mye tid arbeidet med saker i 
Støttegruppen krever. Dette er i arbeid som ikke lønnes eller kompenseres. 
 
Jan og andre i Støttegruppen erfarer at de blir kontaktet av nye Støttegrupper, pressen, politikere og 
andre involverte etter de større ulykkene som har vært de senere årene. Dette krever at en opprettholder 
kunnskapsnivået, noe som krever mye arbeid. Dette kan være en belastning rent mentalt, samtidig som 
det er vanskelig å avvise denne type henvendelser. Flere av de som har erfaring fra støttegruppearbeid 
driver egen virksomhet, og har ingen kompensasjon for den tiden som benyttes. Dette innebærer at 
engasjementet har økonomiske konsekvenser. 
 
Med dette er det ønske om at det offentlige tilføres nok kunnskap om hvordan en Støttegruppe arbeider 
slik at det kan opprettes en beredskap i regi av det offentlige som skal bidra med veiledning og støtte til 
støttegrupper framover.  
 
Representanter fra Sosial- og Helsedirektoratet 
Representantene fra Sosial- og Helsedirektoratet informerte om at etter flodbølgekatastrofen ble Sosial- 
og Helsedirektoratet tildelt oppgaven med å innhente informasjon fra de forskjellige departementer og 
offentlige organer/etater som hadde betydning for de overlevende og pårørende etter flodbølge-
katastrofen. 
 
Utvalg 
Sosial- og Helsedirektoratet har satt ned et utvalg hvor flere representanter fra de ulike støttegruppene er 
representert. Arbeidet i dette utvalget skal resultere i en offentlig beredskap for støttegrupper. Fra 
Støttegruppen etter Scandinavian Star er Espen Walstad en viktig deltaker i prosessen. Jan, Torbjørn og 
Kurt Evert har også deltatt i møter tidligere i år. 
 
Flodbølgekatastrofen  
Trond Kalleberg, leder for Støttegruppen etter Flodbølgekatastrofen fortalte litt om seg selv og sine 
følelser som overlevende etter katastrofen, samt sine erfaringer med arbeidet i deres støttegruppe. Han 
gjorde et tydelig poeng overfor representantene fra Sosial- og Helsedirektoratet at støttegrupper og det 
arbeidet de gjør egentlig er en lovpålagt offentlig oppgave og at så lenge ikke det offentlige klarer dette 
arbeidet i samme grad som en støttegruppe bør dette være en betalt jobb. Dette sa de fleste rundt bordet 
seg enige i og da med referanse til informasjonen som ble gitt av Jan som innledning til dette tema. 
 



 
2.  FREMDRIFT MINNESMERKET – MARKERING 7. APRIL 2006 
Lørdag 17. september var Karin Magnusson, Hasse Magnusson og Grete Forslund på befaring hos 
Billedhuggeren Jon Torgersen hvor vi ble informert om at støping av selve minneplaten nå er påbegynt. 
 
Vi ble vist selve skulpturen som nå er ferdig modellert i leire. Det er kun kosmetiske forandringer / 
rettelser som gjenstår. Videre forstår vi det slik at skulpturen skal lages i en form som igjen skal fylles 
med varm voks. Deretter skal den transporteres til støperiet og selve transporten er planlagt til sist i 
oktober. Bronsjestøperen vil delta i planleggingen av og selve transporten sammen med Torgersen. 
 
MARKERINGEN DEN 7. APRIL 
Minnesmerket vil bli avduket den 7. april 2006. Nærmere opplysninger om avdukningen og mark-
eringen vil komme på hjemmesiden vår og i tillegg vil det bli satt inn en annonse i de største avisene i 
Norge, Danmark og Sverige. 
 
Skriftlige invitasjoner til markeringen blir sendt til alle instanser og personer som har bidratt til at 
minnesmerket har fått en plassering og en finansiering. I tillegg representanter fra den Danske, Svenske 
og Portugisiske ambassade. Styret vil utarbeide eget program for dagen. 
 
3. HELSESCANNINGEN I REGI AV RIKSHOSPITALET V/ DR. ULRIK FREDRIK MALT 
Rikshospitalet har så vidt vi kjenner til alle tillatelser for å gjennomføre et forskningsprosjekt basert på 
overlevende etter Scandinavian Star, med sikte på å kartlegge sykelighet etter alvorlige kriser og 
katastrofer. Torbjørn informerte om at det er ingen avklaring i spørsmålet om når arbeidet kommer i 
gang. Han vil følge opp videre med dr. Ulrik Fredrik Malt. Undersøkelsen antas å være av interesse også 
for Sosial- og Helsedirektoratet. Styret anmodet derfor Sosial- og Helsedirektoratet om å følge opp 
saken, noe de bekrefter at de vil gjøre. 
 
4.  ANSVARLIGGJØRING AV REELLE REDERE. ANKEN TIL DANSK JUSTISMINISTERIUM OG SAKEN 

MIKE AXDAL HAR MOT SKULD. 
Jan informerte om at anken som ble sendt før sommeren til Dansk Justisministerium hittil ikke er 
besvart. 
 
Mike Axdal har anket saken mot Skuld til Lagmannsretten. Ankesaken er berammet til 5. oktober  
2006. Dansk fjernsyn sender for øvrig en større dokumentar om Mike senere i høst.  
 
5. STIFTELSEN SKAGERRAK – WWW.SKAGERRAK.ORG  
Jan informerte om at dette initiativet jobber han sammen med Torbjørn og Kurt. Arbeidet er mye det 
samme som Sosial- og Helsedirektoratet nå jobber med i forbindelse med en støttegruppeberedskap. 
Stiftelsen Skagerrak vil imidlertid rendyrke det sikkerhetsforebyggende arbeidet, og er derfor ikke et 
alternativ til den prosessen som Sosial- og Helsedirektoratet nå leder. Dette prosjektet er fortsatt i 
startfasen. 
 
Jan informerte om at de jobber med å bygge opp et nettverk av sponsorer til prosjektet både fra det 
offentlig og private næringsliv. 
 
 
Møtet ble avsluttet 1930. 
 
Med vennlig hilsen 
for Styret 
 
Grete Forslund 
 
(Dokumentet er noen steder omformulert for presentasjon på Web. K.E.S.) 

http://www.skagerrak.org/
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