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Nye utfordringer 
rundt sæddonasjon

Hvordan skal man rekruttere nye 
sæddonorer når de ikke lenger får 
være anonyme? Og hvor bør sæd-
bankene ligge?

Oppheving av sædgivers anonymitet 
i forbindelse med den nye bioteknologi-
loven medfører en rekke praktiske 
problemer. En arbeidsgruppe nedsatt av 
Sosial- og helsedirektoratet har fått 
i oppdrag å gjennomgå utfordringene og 
finne frem til hensiktsmessige løsninger.

Behandlingen har aldri hatt stort 
omfang i Norge, og de siste ti årene har 
alle norske klinikker importert sæd fra 
Cryos International Sperm Bank i Århus 
i Danmark. Men siden Cryos garanterer 
sædgivere full anonymitet vil det fra den 
dagen den nye loven trer i kraft ikke 
lenger være mulig å importere sæd 
herfra. Det vil derfor bli behov for 
å rekruttere sædgivere i Norge, noe som 
ikke vil bli enkelt. Da Sverige i 1985, 
som det første land i verden, innførte en 
tilsvarende lov, merket flere klinikker en 
kraftig nedgang i tallet på sædgivere.

Ifølge den nye loven skal barn som er 
unnfanget ved donorinseminasjon kunne 
få vite hvem den biologiske faren er når 
de har fylt 18 år.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3446

Forsknings- og undervisningssenter 
blir eget institutt
Senter for helseadministrasjon ved Universitetet i Oslo er i ferd med 
å skifte ham, med nytt navn og større selvstendighet.

Universitetsstyret vedtok høsten 2003 at 
senteret skal bli et eget institutt ved medi-
sinsk fakultet, Universitetet i Oslo, slik 
fakultetet hadde foreslått. Målet er å profi-
lere helseøkonomi og helseledelse som et 
satsingsområde.

– Dette innbærer at vi blir mer selvsten-
dige enn vi har vært til nå, sier daglig leder 
Grete Botten. Fra 1. januar er hun institut-
tets nye leder.

Senter for helseadministrasjon ble etablert 
i 1985 med professor Ole Berg som leder, og 
startet forskning og utdanning i 1986. Forsk-
ningsvirksomheten dreier seg om relevante 
tema innen helseadministrasjon, og i de 
nærmeste årene skal forskerne blant annet 
studere helsereformer. Senteret har flere 
doktorgradsstudenter som driver med egne 
forskningsprosjekter støttet av Norges Forsk-
ningsråd eller andre offentlige instanser. 
Nylig startet også forskningsprogrammet 
Health Management Research Program 
Norway (HORN), som er et samarbeid 
mellom senteret og SINTEF Unimed.

I dag har Senter for helseadministrasjon 
fire fast ansatte i vitenskapelige stillinger, 
men planen er at staben skal utvides.

– Vi får nok behov for 10–12 nye viten-
skapelige stillinger. Hele omleggingen vil 
være positivt for forskningens del, fordi vi 
får større selvstendighet og dermed en 
enklere søknadsprosess i jakten på forsk-
ningsmidler, sier Botten.

Også studietilbudet skal utvides i for-

bindelse med 
omleggingen. 
I tillegg til 
dagens studier, 
det erfaringsba-
serte masterstu-
diet i helseadmi-
nistrasjon og 
bachelor i helse-
ledelse og helse-
økonomi, skal 
det sistnevnte 
også suppleres 
med et master-
studium.

Fra høsten 2004 har Senter for helsead-
ministrasjon også en god nyhet til nyutdan-
nede leger.

– Da vil vi tilby et studium for leger som 
ikke har fått turnusplass – som et slags 
plaster på såret, sier Botten. Studiet i helse-
administrasjon skal gå over ett semester og 
gi 30 studiepoeng.

Det nye navnet til Senter for helseadmi-
nistrasjon vil trolig bli Institutt for helse-
ledelse og helseøkonomi. De vil fremdeles 
holde til i Rikshospitalets lokaler i Forsk-
ningsveien 2, men vil utvide lokalene 
i løpet av høsten 2005.

pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3461
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Pasienter får SMS-påminnelse
Universitetssykehuset Nord-Norge taper årlig 
9 millioner kroner på pasienter som ikke møter 
til timeavtale. Målet er å spare millioner ved 
å sende påminnelse på SMS og e-post.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3487

Trygd-helsepostkassen 
etter 1. januar
Legeforeningen har fra Telenor fått en forelø-
pig avklaring av hva som skjer med Trygd-hel-
sepostkassen når det innføres brukerbetaling 
fra 1. januar 2004.
Les hele saken: www.legeforeningen.no/
?id=35538

Klimaforandringer på helsen løs
WHO konkluderer i en ny rapport om helse-
effektene av klimaendringer at det er flere 
bevis for at klimaforandringene på jorden vil ha 
alvorlig effekt på menneskers helse.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3468

Protestaksjon mot nobelpris
Samtidig som Lauterbur og Mansfield fikk til-
delt sine nobelpriser 10. desember, ble en 
alternativ pris overrakt Raymond Damadian 
i New York. Han mener seg forbigått for opp-
dagelser han gjorde i 1970-årene.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3456
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