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Nytt fra nett

Ny bioteknologilov 
vedtatt

Odelstinget har vedtatt endringer 
i bioteknologiloven. Sædgivere får 
ikke lenger være anonyme og 
muligheten for oppsøkende gene-
tisk informasjonsvirksomhet 
strammes inn.

Vedtaket ble gjort i tråd med innstil-
lingen fra Sosialkomiteen. Den nye 
loven om humanetisk bruk av biotekno-
logi regulerer blant annet kunstig 
befruktning, fosterdiagnostikk, gene-
tiske undersøkelser etter fødselen, 
oppsøkende genetisk virksomhet og 
genterapi. Lovendringen ble vedtatt med 
støtte fra både Senterpartiet og Sosialis-
tisk Venstreparti. Arbeiderpartiet og 
Fremskrittspartiet stemte mot.

Helseminister Dagfinn Høybråten sier 
den nye loven understreker det grunn-
leggende prinsippet om at medisinsk 
bruk av bioteknologi skal utnyttes til 
beste for mennesker i et samfunn der det 
er plass til alle.

– Dette skal skje på en måte som 
ivaretar respekt for menneskeverdet, 
menneskelige rettigheter og personlig 
integritet, og uten noen form for diskri-
minering, sier Høybråten.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3322

Kiropraktorer sykmelder lite
En liten nedgang i sykefravær og svært fornøyde brukere er resultatet 
når kiropraktorer og manuellterapeuter får sykmelde pasienter med 
muskel- og skjelettplager. Dette er blant hovedfunnene i Henvisnings-
prosjektet, som er evaluert av SINTEF Unimed.

I prosjektet, som ble vedtatt av Stortinget 
i 1999, har kiropraktorer og fysioterapeuter 
med videreutdanning i manuell terapi kunnet 
sykmelde pasienter for inntil åtte uker, og 
kravet om henvisning fra lege for å få tryg-
derefusjon er fjernet. Forsøket pågikk i to år 
fra 1. september 2001 i Vestfold, Hordaland 
og Nordland. Kontrollfylker er Rogaland, 
Troms og Østfold.

Antall pasienter som var i kontakt med 
lege før de oppsøkte kiropraktor eller 
manuellterapeut, gikk betydelig ned 
i prosjektets forsøksperiode. Det samme 
gjelder antall pasienter med henvisning fra 
lege. Forsøket viser at kiropraktorer og 
manuellterapeuter i liten grad benytter seg 
av muligheten til å sykmelde pasientene. 
Hovedkonklusjonen er at prosjektet ikke 
hadde stor innvirkning på sykefraværet 
direkte knyttet til muskel- og skjelettsyk-
dommer. Likevel har det samlede sykefra-
været i forsøksfylkene hatt en vekst som er 
mellom en og to prosentenheter lavere enn 
i resten av landet. Dette er en signifikant 
forskjell, og gir en indikasjon på en 
sammenheng med forsøket, heter det 
i evalueringsrapporten.

Sykepengene, relatert til alle diagnose-
grupper, viser mindre vekst i de tre forsøks-
fylkene enn i landet for øvrig. Rapporten 
anslår at prosjektet har bidratt til å redusere 
utbetalingene til sykepenger med en til to 
prosent i forsøksperioden.

Direktør Pål Gulbrandsen i Stiftelse for 
helsetjenesteforskning (HELTEF) synes det 
er verdt å merke seg at pasientene i forsøket 
er positive, og at det er et faktum man ikke 
må overse. Derimot finner han ingen grunn 
til å feste lit til hovedkonklusjonen, om at 
nedgang i sykefravær indikerer sammen-
heng med tiltakene i prosjektet. Han peker 
på at sluttrapporten sammenlikner syke-
fravær i forsøksfylkene med landsgjennom-
snittet, mens man i utgangspunktet planla 
å sammenlikne med kontrollfylkene.

– Hvorfor sammenlikner man ikke lenger 
med kontrollfylkene? spør han, og setter 
spørsmålstegn ved en slik vitenskapelig 
metode. – For det andre er det store varia-
sjoner mellom forsøksfylker og kontroll-
fylker, i tillegg til at det finnes fylker med 
lavere vekst i sykefraværet enn hva man ser 
i forsøksfylkene. Hvordan SINTEF Unimed 
da kan hevde at det kan ha sammenheng 
med tiltaket, er vanskelig å akseptere, 
mener Pål Gulbrandsen.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3411
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Ingen tegn til AIDS-retrett
I år er fem millioner mennesker blitt smittet av 
HIV, mens tre millioner er døde av AIDS. WHO 
har som mål at tre millioner smittede i u-land 
får antiretrovirale medikamenter innen utgan-
gen av 2005.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3387

200 Extra-millioner delt ut
Over 600 ulike prosjekter i drøyt 130 organisa-
sjoner får dele 204 millioner overskuddskroner 
fra Norsk Tippings Extra-spill. Rådet for psykisk 
helse, Den Norske Kreftforening og Nasjonal-
foreningen for folkehelsen er årets største 
mottakere.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3372

Færre bilister 
påvirket av Rohypnol
Positive funn av flunitrazepam hos bilister, 
virkestoffet i Rohypnol, er mer enn halvert 
sammenliknet med tilsvarende periode 
i fjor. Det viser analyser Folkehelseinstituttet 
har gjort.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3339

Mange kikhostemeldinger
I uke 48 mottok Folkehelseinstituttet melding 
om 95 tilfeller av kikhoste. Tre av de syke var 
under 2 år. Antallet er ikke uvanlig for årstiden. 
Barn over 6–7 år, samt uvaksinerte spedbarn 
under 3 måneder, er mest utsatt for smitte.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3401


