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Nytt fra nett

USA snur 
i AIDS-spørsmålet?

Amerikanske myndigheter sier de 
likevel vil vurdere å godkjenne 
bruk av billige kopimedisiner mot 
AIDS i fattige land.

Verdens helseorganisasjon (WHO), som 
siden 2001 har hatt et eget godkjen-
ningssystem for antiretrovirale medika-
menter, håper USA nå går rett vei.

USAs helseminister Tommy 
Thompson sier Food and Drug Adminis-
tration (FDA) vil gi en snarlig godkjen-
ning av billige kopimedisiner, også de 
som produseres i India, melder CNN. 
Men Bush-administrasjonen har lenge 
fått kritikk for sine bånd til legemiddel-
bransjen, og enkelte AIDS-aktivister er 
ikke overbevist etter utspillet. De er 
skeptiske til at USA påberoper seg 
retten til selv å godkjenne medikamen-
tene.

I fjor lovte George W. Bush å bruke 
15 milliarder dollar, rundt 108 milliarder 
norske kroner, på kampen mot AIDS de 
neste fem årene. Men under en kongress 
i Gaborone i Botswana i april sa lederen 
for USAs AIDS-arbeid at USA ikke var 
villig til å bruke av disse milliardene til 
generiske AIDS-medikamenter av det de 
definerte som ukjent kvalitet. Mange 
organisasjoner og grupper, deriblant 
enkelte kongressmedlemmer, har lagt 
press på regjeringen for at de skal endre 
sin innstilling.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=5061

Anbefaler ett felles nødnummer
– Det bør innføres ett felles nødnummer her i landet, og det beste 
alternativet er nødnummer 112.

Det er konklusjone i en utredning Justis-
departementet har gjort om forenkling og 
effektivisering av nødmeldetjenesten. Utred-
ningen ble lagt frem 27. mai. Departementet 
anbefaler også at nødmeldetjenesten får én 
overordnet administrasjon og at antallet 
nødmeldesentraler reduseres betydelig.

Helt siden 1987 har det vært snakk om 
å samordne nødtelefonene til ett 
nødnummer, slik man blant annet har i USA 
og flere EU-land. Allerede i 1996 var alle 
partiene på Stortinget enige om at det vil 
være lettere for brukerne å samle alle 
nødnumrene på 112, og at dette bør erstatte 
dagens ordning med tre ulike nødnumre til 
brann-, politi- og legehjelp.

Men det er stor uenighet i fagmiljøene 
hvorvidt dette er lurt. Et regjeringsoppnevnt 
utvalg, bestående blant annet av represen-
tanter fra både brann, politi og helsevesen, 
og fra de respektive departementene, skulle 
ha gitt sin innstilling i saken ved årsskiftet 
2001/2002, men måtte til slutt gi opp 
å komme til enighet. Nina Hesselberg, over-
lege ved akuttmedisinsk avdeling ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge og 
medlem i utvalget, har tidligere uttalt til 
Tidsskriftet at hele utredningsprosjektet var 
dårlig drevet og at rapporten kun gjen-
speilte Justisdepartementets og prosjekt-
leders synspunkter. Ole Hafnor, direktør 
i Rednings- og beredskapsavdelingen 
i Justisdepartementet og daværende leder 
for det offentlige utvalget, la ikke skjul på 
at det hadde vært uenighet i utvalget helt fra 
starten av. På grunn av uenigheten tok 

Justisdepartementet oppdraget med 
å fullføre utredningsprosjektet alene.

For dem som argumenterer for å avvikle 
nødnummer 110 og 113 er hovedargu-
mentet at det vil bli lettere for publikum 
bare å ha ett nummer å forholde seg til 
dersom det oppstår en nødsituasjon. Man 
håper også på å kunne spare store summer 
i driftsutgifter. Motstanderne derimot, blant 
dem det akuttmedisinske miljøet, mener at 
en felles nødsentral vil fungere som et 
forsinkende mellomledd. Man understreker 
viktigheten av at fagpersonell tar seg av 
nødhenvendelsene og at det i motsatt fall 
bryter med fagkyndighetsprinsippet.

Justisminister Odd Einar Dørum under-
streker at det er gjort et grundig utrednings-
arbeid, og at alle involverte skal få uttale 
seg i saken. – Noen av anbefalingene vil 
innebære betydelige endringer innenfor 
nødmeldetjenestens organisering og funk-
sjonsmåte hvis de blir gjennomført. Derfor 
skal Justisdepartementet gjennomføre en 
bred høring, hvor ikke bare de som har en 
funksjon i tilknytning til nødmeldetjenesten 
blir hørt, men også de som møter nødmel-
detjenesten som brukere på en eller annen 
måte. Det er først etter denne omfattende 
høringsrunden at vi vil legge det videre løp 
for behandling av saken, sier Dørum.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=5155
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Regler for samhandling 
med industrien
Legeforeningens landsstyre har vedtatt regler 
for hva som er tillatt og hva som ikke er tillatt 
når Legeforeningens organer skal samhandle 
med industrien.
Les hele saken: www.legeforeningen.no/
?id=44227

Kjemper for nasjonalt medisinsk 
museum
Planen om et bredt kunnskaps- og dokumenta-
sjonssenter for helsetjenesten er ikke skrinlagt. 
Det sørger stiftelsen Nasjonalt medisinsk 
museum for.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=5116

Tobakken rammer de fattige
Av verdens 1,3 milliarder røykere er hele 84 % 
fra fattige utviklingsland. Røykingen gjør dem 
enda fattigere. Denne onde sirkelen ble det 
satt søkelys på i forbindelse med Verdens røyk-
frie dag 31. mai.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=5164

Kampanjestart for 
røykfrie serveringssteder
Sosial- og helsedirektoratet har satt i gang en 
informasjonskampanje i forbindelse med innfø-
ringen av røykfrie serveringssteder 1. juni.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=5110


