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Nytt fra nett

Økt fare for mesling-
utbrudd
For første gang siden MMR-vaksi-
nen ble innført i Norge i 1983, har 
vaksinasjonsdekningen krøpet 
under 90 %.

Ideelt skal dekningen være 95 % for 
å hindre sykdomsspredning, men ferske 
tall fra Nasjonalt folkehelseinstitutt viser 
at vaksinasjonsdekningen mot meslinger, 
kusma og røde hunder (MMR) er et godt 
stykke unna dette målet. Norske helse-
myndigheter advarer mot konsekven-
sene. – Hvis dagens trend vedvarer vil vi 
få flere tilfeller og eventuelt også utbrudd 
av meslinger i Norge, konstaterer 
avdelingsdirektør Hanne Nøkleby ved 
Avdeling for vaksinasjon og immunitet 
ved Folkehelseinstituttet.

Det er nettopp det som nå skjer 
i Storbritannia, der vaksinasjonsdek-
ningen for MMR har dalt fra 91 % i 1998 
til under 85 % i fjor. Britiske helsemyn-
digheter sier at dette skyldes økt frykt 
i befolkningen pga. medieoppmerksom-
heten rundt de antatte helsefarene knyttet 
til MMR-vaksinering. I første rekke 
gjelder dette spekulasjonen om at vaksi-
nering er assosiert med økt risiko for 
autisme. Denne spekulasjonen ble frem-
ført i en artikkel i Lancet i 1998, men er 
senere blitt kraftig tilbakevist på faglig, 
dokumentert grunnlag. – Det er ingen 
vitenskapelige holdepunkter for at 
MMR-vaksinering kan utløse autisme, 
sier Nøkleby, som mener at skrekkopp-
slag i medier også er grunnen til at vaksi-
nasjonsdekningen har gått ned i Norge.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2311

Fraråder leger å koble seg til IT-nett
Helsemyndighetene vil sende en regning på 138 millioner kroner til 
fastlegene for å kople seg til nasjonalt helsenett. Aplf fraråder tilkopling 
før kostnadsfordelingen er avklart.

Etter planen skulle det nasjonale helsenettet 
åpnes i september. Det har vært et av 
hovedsatsingsområdene i helsemyndig-
hetenes plan for utvikling av IT-tjenester 
i helsesektoren.

– Vi fraråder fastlegene å knytte seg til 
helsenettet før vi har fått en avklaring på 
kostnadsfordelingen, sier leder av Alment 
praktiserende lægers forening (Aplf), Kjell 
Maartmann-Moe. Legeforeningen er nå 
i dialog med Helsedepartementet om 
saken.

Ifølge bladet Computerworld, viser 
beregninger som Sosial- og helsedirekto-
ratet har gjort, at det i første driftsår vil 
koste l38 millioner kroner for de 1 840 lege-
kontorene i landet å koble seg til nettet. For 
hvert enkelt legekontor, vil kostnadene nå et 
femsifret beløp per år: 25 000 kroner for 
oppkopling, 35 000 kroner i driftskostnader, 
15 000 kroner for integrasjon mot legenes 
elektroniske pasientjournal.

Maartmann-Moe synes det er urimelig at 
den enkelte lege skal belastes tilkobling. 
– Det er i hovedsak det offentlige, i mindre 
grad legene som vil ha glede av velfunge-
rende elektronisk kommunikasjon. Det er 
rimelig at den som får den største gevinsten 
av elektronisk kommunikasjon, også bærer 
brorparten av kostnadene, mener Maart-
mann-Moe.
– Betyr det at du er åpen for at legene kan 
betale noe?

– Vi diskuterer kostnadsfordelingen med 
helsemyndighetene. Alle parter er opptatt 

av å komme frem til en god løsning, svarer 
Maartmann-Moe.

Ekspedisjonssjef Andreas Diesen 
i Helsedepartementet, sier til Computer-
world at det er rimelig at legene betaler 
kostnader ved tilkobling til helsenettet. 
Diesen hevder at leger vil spare tid og 
penger ved å benytte seg av de elektroniske 
tjenestene som det legges opp til på helse-
nettet. Han viser til at fastlegene får et 
driftstilskudd på minst 300 000 kroner årlig, 
og at noe av dette kan brukes til oppkobling 
til helsenettet.

Aplf-lederen mener at systemet langt fra 
er ferdig utviklet, og at prisen ikke står 
i forhold til hva man får igjen: – Sikker 
oppkobling til nasjonalt helsenett, tilgang til 
Norsk Elektronisk Legehåndbok og overfø-
ring av klinisk, kjemiske laboratoriesvar 
som de fleste har hatt i 10–20 år. Noen 
steder gir tilkobling tilgang til elektroniske 
epikriser av svært varierende kvalitet som 
påfører oss merarbeid og kostnader 
i forhold til epikriser på papir, påstår Aplf-
lederen.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2365
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Mener legemiddelindustrien 
konkluderer i egen favør
Annethvert forsøk som finansieres av lege-
middelindustrien ender opp med en konklusjon 
i favør av den nye medisinen, mot 16 % 
i forsøkene som er støttet av det offentlige, 
ifølge en ny undersøkelse, publisert i JAMA.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2386

Greie besøkstall for 
Fritt sykehusvalg på nett
Fritt sykehusvalg Norges Internett-tjenester 
brukes av rundt 300 personer per døgn.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2303

Flere meldte om alvorlige 
bivirkninger
Legemiddelverket fikk 1 260 meldinger om 
bivirkninger i 2002, hvorav 129 gjaldt dødsfall. 
Andel alvorlige meldinger gikk opp fra 57 % 
i 2001 til 63 % i 2002.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2453

Lavere selvmordsrate blant 
tvillinger
Tvillinger har vesentlig lavere risiko for selv-
mord enn den øvrige befolkningen, viser en 
dansk studie publisert i siste nummer av BMJ.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2322


