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Vil ha egen legevakt 
for psykiatri

Det bør etableres en legevakt-
tjeneste for psykiatri over hele 
landet, mener Mental Helse 
Norge.

Organisasjonen viser til at politiet stadig 
får mer å gjøre for å løse akutte psykiske 
kriser hos syke mennesker. Svært 
psykisk syke mennesker plasseres 
i venteceller hos politiet i påvente av 
fremstilling for lege, og de syke 
opplever tvangsavhentingen av unifor-
mert politi som en stor belastning, 
skriver Mental Helse i en pressemel-
ding. Utspillet kom i forbindelse med 
markeringen av Verdensdagen for 
psykisk helse.

– En psykiatrisk legevakt bemannet 
med fagfolk innen psykiatrien burde 
være en menneskerett for alle de som er 
syke, og for deres pårørende. Det er 
uverdig når alvorlig syke mennesker må 
påføres håndjern og plasseres i celler, 
når det de trenger er medisiner og 
oppfølging, sier generalsekretær 
i Mental Helse, Einfrid Halvorsen. Hun 
mener psykisk syke mennesker ikke 
kan vente i timevis på en ordinær lege-
vakt. De trenger en annen faglig 
oppfølging enn det politi og ordinær 
legevakt kan gi.

Halvorsen viser til gode erfaringer fra 
Oslo, som har etablert en egen legevakt 
bemannet med psykiater og spesialut-
dannede sykepleiere.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=2837

Endelig penger til PET
Norge kan få et nasjonalt PET-skanningsenter. Det er et av forslagene 
som er lagt frem i regjeringens forslag til statsbudsjett.

Det foreslås å bevilge 43 millioner kroner 
over Utdannings- og forskningsdeparte-
mentets budsjett i 2004 til et nasjonalt 
senter for positronemisjonstomografi 
(PET).

PET-senteret skal samlokaliseres ved 
Rikshospitalet og Det Norske Radiumhos-
pital. Selv om senteret etableres i Helse Sør 
RHF, skal skannertilbudet komme alle de 
regionale helseforetakene til gode.

PET er en nukleærmedisinsk bildetekno-
logi som får stadig større betydning for 
diagnostikk og forskning innen onkologi, 
psykiatri og nevrologi. De fleste land i Vest-
Europa, unntatt Norge, har PET-skannere 
eller etablerte PET-sentre.

– Det er svært gledelig at det nå er avsatt 
midler til et PET-senter. Dette er en 
nasjonal satsing som vi mener vil gi 
gevinster innen forskning og pasientbe-
handling på en rekke fagområder, i første 
rekke onkologi, psykiatri og nevrologi, 
sier nevrologiprofessor Leif Gjerstad 
ved Rikshospitalet. Gjerstad har på vegne 
av universitetssykehusene i Oslo ledet 
planleggingen av PET-nettverket og 
arbeidet med å få på plass en finansierings-
løsning.

Investeringsrammen for utstyret til PET-
senteret er anslått til 93 millioner kroner. 
I tillegg kommer investeringer i bygg. 
Finansieringskabalen for utstyret skal gå 
opp ved at Norges forskningsråd og 
Amersham Health AS hver bidrar med 
25 millioner kroner til prosjektet.

Det var i fjor at Forskningsrådet og 
Amersham-konsernet gikk ut og garanterte 
for til sammen 50 millioner kroner, over 
halvparten av det utstyrsinvesteringene vil 
komme på. Forutsetningen var at myndig-
hetene skulle betale resten av regningen. Nå 
ser dette ut til å kunne bli en realitet.
Les saken på nett: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=2853
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Psykiatriplan i siget
Opptrappingsplanen for psykiatrien virker etter 
hensikten, men det er fortsatt betydelig 
avstand mellom målene i planen og dagens 
situasjon. Slik vurderer Sosial- og helsedirekto-
ratet planen etter halvgått løp.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=2918

Minst kommunal omsorg 
til psykisk syke
Mennesker med psykiske lidelser får minst 
hjelp av kommunale pleie- og omsorgstjenes-
ter. De fleste tjenestemottakerne får likevel til-
strekkelig hjelp i forhold til behovet de har, 
viser en nasjonal kartlegging utført av Statens 
helsetilsyn.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2981

Nytt digitalt Lancet-arkiv
Alle utgaver av The Lancet tilbake til den første 
utgaven i 1823 er nå tilgjengelige digitalt. Det 
har tatt to år å skanne og tilrettelegge de 
370 000 artiklene i en søkbar database.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3005

Brystmelk beskytter ikke 
mot fedme
Amming er bra for helsen, men beskytter ikke 
mot overvekt og fedme, slår to ferske studier 
fast. Studiene, en brasiliansk og en britisk, er 
presentert i BMJ.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2998


