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Nytt fra nett

Antall HIV-smittede 
øker stadig

Fem millioner mennesker ble smit-
tet av HIV i verden i 2003. Dette er 
det høyeste antall nysmittede som 
er registrert i løpet av et år.

Dette viser UNAIDS’ rapport om den 
globale HIV-situasjonen 2004 som ble 
lagt frem 6. juli. UNAIDS er FNs orga-
nisasjon for koordinering av det globale 
arbeidet mot HIV og AIDS, og 
rapporten ble presentert i sammenheng 
med den 15. internasjonale AIDS-
konferansen i Bangkok 11. – 16. juli.

Siden forrige konferanse i Barcelona 
i 2002 har mer enn ni millioner mennes-
ker mistet livet på grunn av AIDS. Antal-
let mennesker i verden som lever med 
HIV økte fra 35 millioner i 2001 til 38 
millioner i 2003. I 2003 døde tre millio-
ner mennesker på grunn av AIDS, og 
rundt 20 millioner mennesker har mistet 
livet av sykdommen siden den første 
AIDS-diagnosen i 1981.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/
lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=5453

Stadig vanskeligere å bli lege
I år igjen er det blitt vanskeligere å komme inn på medisinstudiet. 
Verst er det i Oslo.

Poenggrensen for å bli tatt opp som medi-
sinstudent er økt ved alle de fire medisinske 
fakultetene i landet. Det viser ferske tall fra 
Samordna opptak om hovedopptaket til 
høyere utdanning 2004.

Det var 2 976 som hadde medisin som 
sitt førstevalg for studier i 2004. Dette er 
12,3 % flere enn i fjor da 2 650 søkte 
medisinstudiet. I år er det 580 studieplasser 
mot 590 i fjor, ifølge statistikken. Som 
følge av flere søkere og færre plasser er 
poenggrensene for å komme inn på studiet 
på ordinær kvote økt ved alle de fire norske 
universitetene. Generelt sett er det også blitt 
vanskeligere å komme inn på medisinstu-
diet rett fra videregående skole. Ved alle 
studiesteder må søkerne som kommer rett 
fra videregående ha over 6 i snitt for å få 
plass. Det er andre året på rad poenggrensen 
for å komme inn på medisinstudiet er økt.

I år som i fjor er det vanskeligst å komme 
inn på medisinstudiet ved Universitetet 
i Oslo. Der må søkerne i ordinær kvote ha 
70,7 poeng for å komme inn. I fjor var 
grensen 70,2 ved dette studiestedet. Ved 
Norges teknisk-naturvitenskapelige univer-
sitet må ordinære søkere i år ha 69,2 poeng 
for å komme inn, mot 69 poeng i fjor. 
Søkere til Universitetet i Bergen må i år ha 
68,4 poeng for å komme inn. I fjor holdt det 
med 67,6 poeng. Det er ved Universitetet 
i Bergen at poenggrensen for å komme inn 
har økt mest sammenliknet med fjoråret. 
Ved Universitetet i Tromsø ligger årets 
grense på 68,3 poeng mot 68 i fjor.

I alt 95 000 personer har i år søkt opptak 
til høyere grunnutdanning gjennom Sam-
ordna opptak, en økning på i underkant av 
9 % sammenliknet med 2003. Også i fjor 
var det økning i antallet søkere til høyere 
utdanning.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=5496
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ICPC-2 er tatt i bruk
Rikstrygdeverket forutsetter at det nå er 
ICPC-2 som benyttes, og at bruk av ICPC-1 
utgår.Det er Sosial- og helsedirektoratet som 
har oversatt og tilrettelagt ICPC-2 til norsk.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=5449

Depresjon hos barn og ungdom
Statens legemiddelverk har oppdatert terapian-
befalingen om depresjon hos barn og ungdom. 
Bakgrunnen er at antidepressive legemidler 
som anses som relativt effektive og sikre hos 
voksne, har vist seg ikke å være effektive og 
kan føre til alvorligere bivirkninger hos barn og 
ungdom under 18 år.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=5336

Flere pasienter får erstatning
Flere pasienter søker og får erstatning etter 
behandlingssvikt på sykehus. Det viser tall for 
første halvår 2004 fra Norsk Pasientskade-
erstatning (NPE).
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=5442

Landsfunksjonen 
i hyperbarmedisin
Haukeland Universitetssykehus gir hyperbar 
oksygenbehandling til pasienter med stråle-
skader i kjeve, tarm og blære samt utvalgte 
pasienter med diabetiske fotsår. Yrkesmedi-
sinsk avdeling har landets eneste tilbud 
av elektiv hyperbar oksygenbehandling (HBO) 
i landet.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=5420


