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Kritisk MRSA-situasjon 
i Stockholm

Svenske smittevernmyndigheter 
melder om stadig flere tilfeller av 
meticillinresistente gule stafylo-
kokker (MRSA) i Stockholms-
området.

I et nyhetsbrev fra Smittskyddsinstitutet, 
søsterinstituttet til det norske Folkehel-
seinstituttet, betegnes situasjonen i 
Stockholms-regionen som kritisk. De 
svenske smittevernmyndighetene 
frykter en eksponentiell økning i infek-
sjonstilfeller forårsaket av multiresis-
tente gule stafylokokker.

Siden 2001 har det vært en tredobling 
i forekomsten av MRSA-infeksjoner 
i Stockholm. Andelen MRSA av samt-
lige stafylokokkinfeksjoner utgjør nå 
3,5 %. I resten av Sverige derimot, er det 
epidemiologiske bildet fortsatt fredelig 
og uten tegn til utbrudd. Myndighetene 
karakteriserer imidlertid situasjonen 
i den svenske hovedstaden som et nasjo-
nalt anliggende, og har iverksatt tiltak 
for å forebygge spredning.

Også norske smittevernmyndigheter 
er på vakt, og har innskjerpet rutinene 
for testing av både pasienter og helseper-
sonell fra Stockholms-området. Regelen 
er at disse bør gjennomgå bakteriolo-
giske undersøkelser når de ankommer 
Norge, konstaterer Folkehelseinstituttet.

Tidligere gjaldt kravet om bakteriolo-
gisk MRSA-testing bare pasienter fra 
områder og land utenfor Norden eller 
Nederland.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3082

Kokk erstatter lege i styre
På grunn av dårlig valgoppslutning fra legene er det ikke lenger en lege 
blant ansattrepresentantene i styret i Helse Nord RHF.

Avstemningen til nytt styre ble gjennomført 
i perioden 23.–29. oktober 2003 i alle 
helseforetak i Helse Nord RHF, og repre-
sentantene er valgt for perioden 2003–2005. 
Av 11 000 stemmeberettigede ble det kun 
avgitt 2 492 godkjente stemmer, det vil si 
en valgdeltakelse på 22 %.

Det ble fremmet to lister til valget, én fra 
Kommunalansattes Fellesorganisasjon 
(KFO), og en fra Den norske lægeforening, 
Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund 
(NSF). Førstemann på KFO-listen ble valgt 
inn på tredjeplassen som lege Stig-Arild 
Stenersen har hatt frem til nå. Stenersen, 
som har vært en aktiv representant i styret, 
må dermed forlate sitt nåværende styreverv, 
og i stedet stå som første vararepresentant. 
– Dette får legene selv ta ansvar for. Lege-
foreningen har ikke klart å mobilisere 
medlemmene til å stemme. Dette viser bare 
hvor dårlig tradisjon vi har når det gjelder 
nettverksbygging, sier en skuffet Stenersen 
til Avisa Nordland.

Johnny Ødegård, leder for valgstyret og 
fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund, 
mener dette er beklagelig, blant annet fordi 
mangel på leger i styret kan vanskeliggjøre 
de faglige diskusjonene. Det mener også 
visepresident i Legeforeningen, Yngve 
Mikkelsen. Han er skuffet over resultatet. 
– Det er beklagelig at medisinsk kompetanse 
ikke er representert blant ansattrepresentan-
tene. Sykehus er institusjoner som baserer sin 
drift på medisinsk kunnskap, og når denne 
delen av kompetansen ikke er representert vil 
det kunne få uheldige konsekvenser, sier 

Mikkelsen. Han sier legene helt klart må ta 
sin del av ansvaret for dårlig valgoppslut-
ning, og at de ikke kan komme i etterkant og 
klage over manglende faglig fokus.

I foretakenes styrer sitter det seks repre-
sentanter fra staten i tillegg til tre fra arbeids-
takersiden. Styrene har, sammen med daglig 
leder, ansvaret for drift og resultater 
i helseforetaket. – Når sentral kompetanse 
mangler i et styre vil beslutningene speile 
dette. Jeg er ikke i tvil om at dette vil 
medføre mindre vekt på faget og mer vekt på 
kortsiktige økonomiske løsninger. Dette kan 
igjen føre til et svekket pasienttilbud både på 
kort og lang sikt, sier Yngve Mikkelsen.

De nye faste representantene for arbeids-
takerne i Helse Nord RHF er oversykepleier 
ved Universitetssykehuset Nord-Norge, 
Bente Christensen, hjelpepleier ved Nord-
landssykehuset Lofoten, Kari B. Sandnes 
og kokk og hovedtillitsvalgt for Kommual-
ansattes Fellesorganisasjon, Odd Oskarsen. 
Det vil likevel være en lege representert 
i styret, ved styreleder Olav Helge Førde.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=3114
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Pasienter mer fornøyde med NPE
Norske pasienter er litt mer fornøyde med 
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) enn de var 
for fire år siden, men fortsatt misfornøyde med 
saksbehandlingstiden.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3138

Flere kvinner 
dør av lungekreft
Lungekreft er blitt kreftlidelse nummer én blant 
norske kvinner, regnet i antall dødsfall. Flere 
dør av lungekreft enn av brystkreft, ifølge Fol-
kehelseinstituttet.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=3076

Offentliggjør vurderinger 
om blåresept
Statens legemiddelverk ønsker å være mer 
åpne enn tidligere. Fra 1. november offentlig-
gjør de vurderinger i saker som gjelder blå-
resept.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3127

Etikk og skikk 
ved fosterdiagnostikk
Dilemmaer knyttet til anvendelse og regulering 
av fosterdiagnostikk var tema for et åpent 
møte i Oslo i slutten av oktober.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3098


