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Nytt fra nett

Mer multiresistent 
tuberkulose i Norge

Antall tilfeller av multiresistent tuberku-
lose i Norge er høyere enn noen gang 
tidligere.

I 2002 ble det påvist multiresistens 
hos sju av 192 pasienter som hadde 
oppvekst av tuberkulosebasiller 
i mikrobiologisk prøvemateriale. Dette 
er det høyeste antall meldte tilfeller av 
multiresistent tuberkulose i Norge noen 
gang, viser tall fra Nasjonalt folkehel-
seinstitutt.

I årene 1997–98 ble det meldt om to 
tilfeller av multiresistens, i 1999 var det 
tre tilfeller, i 2000 fire og 2001 fem 
tilfeller. I denne perioden har det totale 
antall tilfeller av tuberkulose i Norge 
vært stabilt på mellom 250 og 300 per 
år. Selv om det er mer multiresistens enn 
før, er økningen langt fra dramatisk, 
ifølge Folkehelseinstituttet. – Men den 
må betegnes som bekymringsfull, 
påpeker Brita Askeland Winje ved insti-
tuttet.

Definisjonen på multiresistens er at 
tuberkulosebasillene er resistente mot 
både isoniazid og rifampicin, to av de 
fire hovedmedikamentene som benyttes 
i behandlingen av tuberkulose. Resistens 
mot isoniazid er mest vanlig, og ble 
i fjor påvist i til sammen 22 av de 192 
mikrobiologiske isolatene der det var 
oppvekst av tuberkulosebasiller. 
Pasienter med asiatisk og afrikansk 
bakgrunn utgjorde 19 av de 22 tilfellene 
av isoniazidresistens, og seks av de sju 
tilfellene med kombinert isoniazid- og 
rifampicinresistens, altså multiresistens.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=2194

Illegalt organmarked i Europa

Kjøp og salg av organer har blitt god butikk i Europa for kriminelle ligaer 
der leger er involvert.

Dette kommer frem i en fersk rapport fra 
parlamentet i Europarådet, som blant annet 
baserer seg på førstehåndsintervjuer med 
mennesker som har solgt organer.

Gapet mellom legalt tilgjengelige 
organer og pasienter som trenger donor-
organer øker stadig. Mellom 15 og 30 % 
av alle europeiske pasienter som venter på 
nye organer dør i køen, ifølge rapporten. 
Samtidig finnes det land i Europa der 
mennesker er så fattige at de er villige til 
å selge organer. Dette utnyttes av kriminelle 
ligaer som oppsporer fattige mennesker 
hovedsakelig i Øst-Europa, der folk selger 
nyrene sine. Moldova, Europas fattigste 
land der folks gjennomsnittlige månedslønn 
er under 400 kroner, er hovedmålet for 
trafikken. Trafikken kan pågå fordi organ-
transplantasjon har blitt relativt enkelt med 
dagens kunnskap og teknologi.

– Donorene er ofte unge menn mellom 
18 og 28 år som lever under svært fattige 
forhold på landsbygda. De selger nyrer for 
rundt 20 000 kroner, mens mottakere kjøper 
dem for opp mot 2 millioner kroner, sier 
Ruth-Gaby Vermot-Mangold, forfatter av 
rapporten. Hun påpeker at dette er organi-
sert kriminalitet der blant annet involverte 
leger tjener masse penger. Tyrkia pekes ut 
som et land organdonorene reiser til for å få 
inngrepet utført.

I rapporten reises spørsmålet om det er 
riktig at fattige europeere skal betale for 
rike europeeres helse. Det antydes også at 

enkelte lands lover er så liberale at de kan 
åpne for denne typen virksomhet. Parla-
mentet ber nå om at Europarådet, 
i samarbeid med relevante organisasjoner, 
utformer en strategi for å stoppe illegalt 
salg av organer. De ønsker også å få 
problemstillingen inn i den europeiske 
konvensjonen mot handel med mennesker.
Les saken på nett: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2200
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Beskytter soling 
mot multippel sklerose?
Ja, tror tasmanske forskere som har observert 
en interessant effekt av soleksponering i ung 
alder. Forskerne mener at for lav eksponering 
for solens ultrafiolette (UV) solstråler i barne- 
og ungdomsårene kan være en årsak til at noen 
mennesker får multippel sklerose.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2275

Kampen mot polio 
får topp prioritet
Verdens helseorganisasjon går i gang med 
massevaksinering av barn i fire land hvor polio-
myelitt fortsatt er en stor helsetrussel. De fire 
landene er India, Nigeria, Pakistan og Egypt, 
som til sammen står for 99 % av alle nye polio-
tilfeller i verden. Vaksinasjonskampanjene star-
tet i august og vil pågå ut året.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2177

Sykehuspasienter 
for dårlig informert
Bare én av tre pasienter ved britiske sykehus 
er fornøyd med legemiddelinformasjonen de 
får ved utskrivning. Det går frem av den offent-
lige pasientundersøkelsen i Storbritannia, utført 
blant 95 000 pasienter ved til sammen 176 
akuttsykehus.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2244

Reduksjon i tobakksbruken 
fortsatt viktig
– Implementering av rammekonvensjonen om 
tobakk blir en tøffere oppgave enn det var å få 
den vedtatt. Det sa Lee Jung-Wook, ny gene-
raldirektør i Verdens helseorganisasjon (WHO) 
i en tale på den tolvte verdenskonferansen om 
tobakk eller helse.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2208

Organtransplantasjon skjer ikke alltid med legalt 
tilgjengelige organer. Foto SCANPIX


