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Usolidarisk forslag 
og dårligere legetilbud?

– Forslaget om å øke egenande-
lene med 10 % viser at regjeringen 
ikke har forståelse for hva det vil si 
å være fattig i Norge i dag.

Det sier allmennlege Kjell Maartmann-
Moe som driver fastlegepraksis i Oslo 
indre øst. I revidert statsbudsjett foreslår 
regjeringen å øke egenandelene til 
allmennlege og spesialist fra vedtatte 
4 % til 10 % fra 1. juli. Røntgenunder-
søkelser går opp med 20 %.

– Dette er et svært usolidarisk forslag 
som henger dårlig sammen med den 
såkalte fattigdomsmeldingen fra samme 
regjering, sier Maartmann-Moe. Daglig 
opplever han at han å måtte gi kreditt til 
pasienter som ikke har penger å betale 
med.

Regjeringen har planer om å tjene 
inn 75 millioner kroner på økte egen-
andeler. Når pasienten må betale mer, 
knapper staten inn på refusjonen til 
legene. – Økt bruk av spesialister og 
kortere konsultasjoner blir resultat, 
mener president i Legeforeningen Hans 
Kristian Bakke. Han hevder at de 
stadige små økningene i egenandeler på 
sikt vil uthule innholdet i allmennlege-
tjenesten og virke mot regjeringens 
overordnete mål for helsetjenesten.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1527

Ny WHO-leder vil prioritere 
kampen mot AIDS
Gro Harlem Brundtlands etterfølger som generaldirektør i Verdens 
helseorganisasjon, Jong-Wook Lee, setter kampen mot AIDS høyest 
på dagsordenen.

Den sørkoreanske tuberkuloseeksperten ble 
21. mai formelt valgt som generaldirektør 
i Verdens helseorganisasjon (WHO) under 
generalforsamlingen der alle 192 medlems-
land var representert. Jong-Wook Lee er 
den første fra Sør-Korea som er valgt til 
leder av et FN-organ.

I sin tale til generalforsamlingen la den 
påtroppende generaldirektøren vekt på at 
WHO umiddelbart skal utvide og styrke det 
globale overvåkningsarbeidet for å kunne 
identifisere og reagere på sykdomsutbrudd 
rundt om i verden.

– SARS-utbruddet er den første nye 
sykdomstrusselen i det 21. århundre, men 
det blir ikke den siste, sier han.

Han understreker at det er akutt behov 
for en styrking av sykdomsovervåking og 
responsmekanismer, både på lokale, nasjo-
nale og internasjonale nivåer. Lee var nylig 
i Kina for å se med egne øyne hvilke 
problemer SARS-utbruddet har ført til, og 
hvordan problemene blir forsøkt løst.

Jong-Wook Lee understreket at kampen 
mot HIV og AIDS fremdeles skal være et 
svært viktig prioriteringsområde for WHO.

– HIV og AIDS er et stort problem. Det 
er 27 millioner smittede i Afrika og det er 
nesten 50 millioner smittede på verdens-
basis. Derfor ønsker jeg å prioritere dette 
arbeidet høyt og forsikre at så mange som 
mulig kan få antiretroviral behandling, sier 
Lee.

Lee skal også følge opp signeringen av 
verdens første globale avtale for bekjem-
pelse av tobakk. FNs røykekonvensjon fikk 
støtte fra alle WHOs 192 medlemsland og 
skal undertegnes i løpet av sommeren. 
Dette regnes som en stor seier for avtrop-
pende generaldirektør Gro Harlem Brundt-
land. 58-åringen Jong-Wook Lee overtar 
stillingen som WHOs generaldirektør 
21. juli.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1640
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Fraråder ikke reiser til 
Hongkong og Guangdong
Hongkong og Guangdong-provinsen i Kina er 
tatt bort fra listen over områder som Verdens 
helseorganisasjon fraråder reiser til på grunn av 
SARS-smitte.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1675

Standardløsning for elektroniske 
signaturer i gang
Det er foretatt offisiell åpning av en standard-
løsning for elektroniske signaturer 
i helsesektoren og Trygdeetaten. Løsningen 
skal erstatte 3,5 millioner papirblanketter som 
sendes til Trygdeetaten hvert år.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1665

Aktiv dødshjelp på Isle of Man?
Parlamentet på Isle of Man står fritt til 
å lovfeste eutanasi uten innblanding fra den 
britiske regjeringen. Det kan bli realiteten 
dersom forslagsstillerne får gjennomslag for 
ønsket sitt.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1573

Forskningsrådet snur alle steiner
Norges forskningsråd skal utrede nye regler 
som skal sikre habilitet og kvalitet 
i søknadsbehandlingen.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1565
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