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Skolehelsetjeneste 
på stedet hvil

Sju av ti kommuner har ikke gjort 
noe for å styrke skolehelsetjenes-
ten de siste to årene. Åtte av ti vil 
heller ikke gjøre det i året som 
kommer.

Det kommer frem i en undersøkelse som 
TNS Gallup har gjennomført for Utdan-
ningsgruppenes Hovedorganisasjon 
(UHO). Ledende helsesøstre i 78 
kommuner er blitt spurt om hvordan 
situasjonen er i sitt område.

I 57,7 % av kommunene har det ikke 
vært endringer i antall årsverk 
i grunnskolens skolehelsetjeneste. 
I 15,4 % har det vært reduksjon, og i nær 
27 % av de 78 kommunene har det vært 
en økning i antall årsverk. Drøyt 70 % 
av kommunene har ingen planer om 
å endre antall årsverk.

UHO-leder Anders Folkestad 
kommenterer at resultatet av undersø-
kelsen står i skarp kontrast til opptrap-
pingsplanen for psykisk helse, hvor 
skolehelsetjenesten er tillagt stor vekt. 
– Mens planen lover 800 nye årsverk til 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten 
innen 2006, var det i fjor bare kommet 
131, sier Folkestad.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2610

EU-direktiv truer forskning
Anestesimiljøet frykter at et nytt EU-direktiv vil sette en stopper 
for akuttmedisinsk forskning. Sosial- og helsedirektoratet er 
av en annen oppfatning.

– EU-direktivet vil umuliggjøre forskning 
ved hjertestans og andre livstruende 
tilstander, hevder Petter Andreas Steen, 
professor i akuttmedisin ved Universitetet 
i Oslo. Hans Petter Aarseth, avdelings-
direktør i Sosial- og helsedirektoratet, ser 
annerledes på saken: – Det er ikke snakk 
om å forby akuttmedisinsk forskning, men 
å innskjerpe bestemmelsene om samtykke 
i klinisk forskning, sier han.

EU-direktivet om klinisk forskning, som 
har betegnelsen 2001/20/EC, skal etter 
planen implementeres i mai 2004. Direktivet 
sier at medikamentell forskning på 
mennesker bare kan tillates etter at det er 
innhentet informert samtykke fra den enkelte 
pasient, eller fra en offisiell representant for 
pasienten. Bestemmelsen skaper både debatt 
og bekymring i det akuttmedisinske fagmil-
jøet. Blant annet har det europeiske selskapet 
for intensivmedisin bedt sine medlemmer 
om å påvirke nasjonale myndigheter til 
å modifisere EU-direktivet, som man mener 
er til hinder for akuttmedisinsk forskning.

En av dem som har ytret størst kritikk 
mot direktivet, er anestesilege Petter 
Andreas Steen, som også er styreleder 
i det europeiske resuscitasjonsrådet. 
– Direktivet vil nærmest gjøre det umulig 
å forske på hjertestans og andre akutte 
tilstander der behandlingen må startes opp 
i løpet av sekunder. Et samtykke krever 
inngående informasjon om hva forskningen 
går ut på og eventuelle risikoer for 
pasienten. Det vil være direkte uetisk 

å utsette behand-
lingen for å få dette 
til. Og selv om det 
hadde vært mulig, 
er det uetisk å be 
om samtykke fra 
pårørende i en 
slik akutt situasjon, 
mener Steen. 

Hans Petter 
Aarseth i Sosial- og 
helsedirektoratet 

avviser påstandene om at direktivet nærmest 
forbyr akuttmedisinsk forskning. – Å snakke 
om forbud er å gå for langt, det ville også 
være i strid med regelverkets intensjon om 
å heve kvaliteten innen klinisk forskning. 
Men vi trenger å få utdypet og presisert 
innholdet i direktivet, og det er noe som 
Helsedepartementet er i gang med. Til 
sjuende og sist er det nasjonale lovverket 
avgjørende for hvordan EU-direktivet vil bli 
fortolket og praktisert, påpeker Aarseth.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=2585
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HIV/AIDS-medisiner til millioner
Verdens helseorganisasjon intensiverer innsat-
sen mot HIV/AIDS. Målet er at tre millioner 
mennesker i u-land får antiretrovirale medisiner 
innen utgangen av 2005.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2712

Blodsukker på SMS
Ved hjelp av et trådløst system kan barna 
sende blodsukkernivået på SMS til mor og far, 
som på denne måten kan følge med barnets 
helse uten å være i umiddelbar nærhet.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2663

Multippel sklerose-pasienter 
dårligere av stress
Stress forverrer symptomer hos personer med 
multippel sklerose. Det viser en studie fra et 
nederlandsk forskerteam presentert i BMJ.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2704

Legemidler til nyfødte – 
et sjansespill?
Kunnskapen om farmakoterapi hos syke barn 
er for dårlig, ifølge forskere ved Rikshospitalet 
som nylig holdt seminer om emnet.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2687


