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Millioner dør 
fortsatt av tuberkulose

Da Verdens tuberkulosedag ble mar-
kert 24. mars døde 5 500 mennes-
ker av tuberkulose. 24 000 fikk vite 
at de er smittet. 

I Norge blir det hvert år registrert rundt 
250–300 sykdomstilfeller av tuberku-
lose. De fleste av disse blir friske med 
behandling, men i fjor var antall tilfeller 
av multiresistent tuberkulose i Norge 
høyere enn noen gang tidligere, med 
sju tilfeller. På verdensbasis er dette 
tallet trolig rundt 300 000.

Ifølge en fersk rapport fra Verdens 
helseorganisasjon (WHO) har tuberku-
losepasienter i Øst-Europa og Sentral-
Asia ti ganger så stor risiko for å utvikle 
multiresistent tuberkulose som befolk-
ningen ellers i verden. Å kurere vanlig 
tuberkulose er ikke spesielt kostbart, 
men å kurere multiresistent tuberkulose 
er hundre ganger så dyrt. Pasientene er 
heller ikke garantert å bli friske.

Den internasjonale unionen mot tuber-
kulose og lungesykdommer mener det er 
tre årsaker til at sykdommen har økt så 
dramatisk. Folk forflytter seg i større grad 
over landegrensene, også de som er 
smittet med tuberkulose. HIV/AIDS-
epidemien svekker immunsystemet og 
gjør flere mottakelige for sykdommen. 
I tillegg gjør utviklingen av stammer av 
tuberkulosebasillen, som er resistent mot 
medikamentene som finnes, situasjonen 
dramatisk.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4547

Delte meninger om kutt i kursstøtte
Spesialforeningene i Legeforeningen er overrasket over at legemiddel-
industrien ikke lenger vil delta på legenes kurs og konferanser. For noen 
vil det få store økonomiske konsekvenser.

Legemiddelindustriforeningen (LMI) vedtok 
nylig at de vil rydde opp i den økonomiske 
støtten til kurs som gir leger tellende timer 
i videre- og etterutdanningen. Industrien 
mener de fungerer som en finansieringskilde 
for slike kurs, men uten at de får bidra faglig. 
Derfor vil de ikke lenger bidra på noen måte  
til slike kurs.

Det vekker reaksjoner i legenes rekker. 
– Jeg stiller meg undrende til om premis-
sene for dette vedtaket er korrekte, og hva 
som er formålet med det, sier leder i Norsk 
cardiologisk selskap, Svend Aakhus. Han 
minner om at legers videre- og etterutdan-
ningskurs i stor grad arrangeres i samarbeid 
med Legeforeningen, uavhengig av 
næringslivet. I tillegg har mange spesialfor-
eninger, Norsk cardiologisk selskap inklu-
dert, større faglige møter der det er tradisjon 
for et godt samarbeid med legemiddelindu-
strien. – Når Legeforeningen nå er inne i en 
bred og inkluderende prosess for revurde-
ring av de eksisterende retningslinjene, er 
det overraskende at Legemiddelindustrifor-
eningen gjør et ensidig vedtak for sin side 
av samarbeidet, sier Aakhus. Også president 
i Den norske lægeforening, Hans Kristian 
Bakke, er overrasket over vedtaket. – Jeg er 
forundret over at dette vedtaket fattes mens 
vi er inne i en prosess for å revidere den 
eksisterende samarbeidsavtalen, sier Bakke.

Leder i Norsk kirurgisk forening, Lars 
Vasli, sier legemiddelindustrien med dette 
lemper store kostnader over på legenes 
arbeidsgiver, sykehusene. – Dersom legemid-

delindustrien ikke lenger vil delta på kurs og 
konferanser, vil legene måtte søke arbeids-
giver om støtte for å delta på kurs. Dette betyr 
at det blir betydelig vanskeligere for leger 
å delta på kurs og konferanser, tror Vasli. Med 
kirurgenes høstmøte som eksempel, anslår 
han at legemiddelindustriens fravær betyr en 
økt kostnad på 1 000 kroner per lege per dag.

En som ikke ser noen problemer ved 
vedtaket er Torgeir Fjermestad. Han var 
leder av arrangementskomiteen ved Nidaro-
skongressen i fjor, der 1 200 allmennleger 
deltok. – Nidaroskongressen går i balanse 
uten midlene legemiddelindustrien sørger 
for. Ved forrige kongress var halvparten av 
utstillerne andre aktører, så vi ser ikke 
spesielt mørkt på det, sier Fjermestad.

Statens legemiddelverk anslår at lege-
middelindustrien totalt sett bruker over 
500 millioner kroner i året på markedsfø-
ring av legemidler i Norge. Det går frem av 
en rapport om forholdet mellom legene og 
legemiddelindustrien utarbeidet av Statens 
legemiddelverk på oppdrag fra Helsedepar-
tementet. Det foreslås her at bevilgningene 
til videre- og etterutdanning for helseperso-
nell fra offentlige myndigheter og arbeids-
givere bør økes, slik at støtten fra industrien 
utgjør en mindre andel av den totale støtten.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4511
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Flere lærer seg førstehjelp
En reklamekampanje den siste tiden har bidratt 
til at interessen for førstehjelpskurs er rekord-
stor. – Hittil i år har vi hatt nesten like mange 
medlemmer på kurs som vi hadde i hele fjor, 
sier administrerende direktør i Norsk Luft-
ambulanse, Steinar Sørlie.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4563

Sykefraværet øker igjen
Sykefraværet øker nok en gang, og størst er 
økningen i det legemeldte fraværet. Nå krever 
trygdedirektøren en holdningsendring hos 
legene. Sykefraværet økte fra 7,8 % til 8,5 % 
fra siste kvartal 2002 til siste kvartal i 2003, 
ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4539

Til kamp mot sykehusinfeksjoner
– Det viktigste tiltaket i kampen mot sykehus-
infeksjoner er forbedring av helsepersonells 
håndhygiene. Det sa helseminister Dagfinn 
Høybråten da han lanserte den nye handlings-
planen for forebygging av sykehusinfeksjoner.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=4573

Engasjert i fredsfremmende arbeid?
Nå gjennomføres en landsomfattende under-
søkelse av leger og medisinstudenter som på 
grunn av sitt medisinske verdigrunnlag enga-
sjerer seg i fredsfremmende eller voldsfore-
byggende arbeid. Det er det nye senteret for 
fredsstudier ved Universitetet i Tromsø som 
gjennomfører undersøkelsen.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4535


