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Helse Nord sentraliserer 
akuttberedskapen?

Færre sykehus i Nord-Norge skal ha 
akuttberedskap i kirurgi og fødsels-
hjelp, men pasienttilbudet skal ikke 
forringes, mener Helse Nord RHF.

I to rapporter som ble lagt frem i begyn-
nelsen av februar, varsler Helse Nord 
RHF en omstrukturering av beredskapen 
innen kirurgi og fødselsomsorg. Det 
betyr i hovedsak at akuttfunksjoner skal 
samles ved færre sykehus. Det under-
strekes at helsetjenesten i de tre nord-
ligste fylkene fortsatt skal være desen-
tralisert, og at tilbudet til befolkningen 
ikke vil bli dårligere.

Prosjektgruppen som har vurdert fød-
selsomsorgen foreslår å slanke antall 
fødeavdelinger med full beredskap. 
Istedenfor ti fødeavdelinger som nå, skal 
det være 6–8 enheter. Også innen kirur-
gien skal tallet på akuttsykehus ned. En 
prosjektgruppe slår fast at regionen ikke 
har behov for ti sykehus med full kirur-
gisk beredskap, og foreslår å redusere 
akuttvirksomheten ved sykehusene i Hel-
geland og Hålogaland. Akuttkirurgien ved 
de to sykehusene i Finnmark, derimot, 
skal opprettholdes av geografiske hensyn.

Forslagene til endringer i beredskaps-
strukturen er basert på anbefalinger gitt i 
den såkalte akuttmeldingen som Stortin-
get behandlet i 2001. Endelig vedtak i 
saken blir ikke fattet før i juni. I løpet av 
våren skal også de enkelte helseforeta-
kene komme med forslag til lokale 
omstillinger. T. Sundar
www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=534

Flere metadonrelaterte dødsfall00

I løpet av de siste årene har det vært en markant økning i antall 
metadonrelaterte dødsfall i Norge.

Det viser ferske tall fra Nasjonalt folke-
helseinstitutt. I snitt er det ca. ett dødsfall 
per 60 metadonpasienter. I fjor ble det regi-
strert 44 metadonrelaterte forgiftningsdøds-
fall, mot 25 i 2001 og 13 året før.

– Vi vet ikke sikkert om de døde perso-
nene var pasienter under rehabilitering med 
metadon, eller om dødsfallene er et resultat 
av illegal bruk, sier divisjonsdirektør Jørg 
Mørland ved Divisjon for rettstoksikologi 
og rusmiddelforskning ved Folkehelseinsti-
tuttet. Divisjonen analyserer årlig omkring 
1 800 saker knyttet til rettslige obduksjoner. 
En gjennomgang av saker fra 1991–2002 
avdekker 104 dødsfall der metadon er 
påvist i blodprøven. Blandingsforgiftninger 
er det typiske, da kun 8 % av disse dødsfal-
lene inneholder metadon alene. Opplysnin-
gene som var tilgjengelige ved obduksjon, 
avslører at bare et mindretall av de avdøde 
var med i et rehabiliteringsprogram.

– Dersom skadevirkningene av metadon 
først og fremst rammer illegale brukere, vil 
problemet være lite synlig for behandlings-
apparatet. Ved illegal bruk er dessuten sjan-
sen for overdosering og blanding med andre 
stoffer trolig større enn ved bruk innenfor et 
kontrollert rehabiliteringsprogram, sier 
Mørland. Han mener det må føres en streng 
kontroll med utleveringen av stoffet for å 
forhindre illegal bruk.

I 1998 kom det en stortingsmelding som 
anbefalte en opptrapping i bruk av meta-
donassistert rehabilitering. I perioden 1997 

til 2002 har omsetningen av metadon økt 
fra 2,8 til ca. 50 mg per 1 000 innbyggere 
per dag, en 20 ganger økning. Ifølge Folke-
helseinstituttet er det en nær sammenheng 
mellom antall dødsfall og metadonomset-
ningen.

Det var ved utgangen av 2002 omkring 
1 900 personer innrullert i metadonas-
sisterte rehabiliteringsprogrammer av 
heroinavhengige i Norge. Mange av disse 
får med seg metadon hjem slik at dette 
selvadministreres. Kripos rapporterer om et 
økende antall beslag av metadon, noe som 
tyder på at det omsettes en ikke ubetydelig 
mengde metadon illegalt. H.P. Fosseng
www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=548

Overkapasitet i fastlegeordningen

Det er nå 463 000 ledige plasser på fastlegelis-
ter, og 56 % av fastlegene tar fortsatt imot nye 
pasienter. Ved årsskiftet hadde 98 % av befolk-
ningen fastlege. 91 000 innbyggere mangler 
fastlege, mens 20 000 har valgt å stå utenfor 
ordningen, viser ferske tall fra Rikstrygde-
verket.
www.tidsskriftet.no/

pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=566

Kritiseres for ikke å gi 
AIDS-penger til globalt fond

Kun én av de 15 milliardene dollar president 
Bush har lovet til bekjempelse av HIV/AIDS, vil 
bli kanalisert gjennom det globale AIDS-fondet.
www.tidsskriftet.no/

pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=497

Økt import av HIV til Norge

205 nye HIV-smittede ble diagnostisert i fjor, 
det høyeste antallet siden 1985. 67 % var per-
soner av utenlandsk opprinnelse, smittet før de 
kom til Norge, viser en oversikt fra Meldings-
system for smittsomme sykdommer.
www.tidsskriftet.no/

pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=545

Norge og Frankrike 
i partnerskap om helse

De to landenes helseministrer har skrevet 
under en avtale om å utveksle informasjon og 
kunnskap om medisin og helsetjenester.
www.tidsskriftet.no/

pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=540
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