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Delte meninger om 
fotodynamisk behand-
ling ved hudkreft
Fotodynamisk behandling av basal-
cellekarsinom gir bedre kosme-
tiske resultater enn kirurgi, men 
kan være mindre effektiv med 
tanke på tilbakefall.

Det viser en studie publisert i Archives 
of Dermatology, støttet av den norske 
legemiddelprodusenten PhotoCure 
ASA.

Fotodynamisk behandling innebærer 
at det aktuelle hudområdet smøres med 
en krem (20 % 5-aminolevulinsyre) og 
deretter bestråles med rødt lys fra en 
lyskilde for å aktivere kremen. Metvix, 
produsert av PhotoCure AS, er en slik 
krem. Den brukes ved visse former for 
basalcellekarsinom og forstadier til 
hudkreft (solare keratoser).

De amerikanske legemiddelmyndig-
hetene har godkjent denne typen 
behandling ved forstadier til hudkreft. 
Men basert blant annet på studien 
i Archives of Dermatology, har de nå 
anbefalt å ikke godkjenne Metvix til 
bruk ved basalcellekarsinom. De mener 
fordelene ikke veier opp for risikoen for 
tilbakefall, skriver The New York Times.

Lesley Rhodes ved Hope sykehus 
i Salford i England, som ledet studien, 
sier Metvix kan anbefales for pasienter 
som foretrekker et «perfekt kosmetisk 
resultat».
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3801

Flere og mer alvorlige 
tilsynssaker i 2003
Statens helsetilsyn behandler stadig flere alvorlige tilsynssaker. 
Flere leger og sykepleiere mister autorisasjonen.

Misbruk av rusmidler, seksuell utnytting av 
pasienter og uforsvarlig pasientbehandling 
er hovedårsakene til at helsepersonell blir 
gransket. I løpet av 2003 behandlet Statens 
helsetilsyn 172 tilsynssaker. Halvparten av 
disse var rettet mot leger.

– Tilsynssakene er blitt flere og mer 
alvorlige de senere årene, og dette gjen-
speiles i reaksjonene som Helsetilsynet gir 
til helsepersonell. Blant annet er det flere 
som mister autorisasjonen, uttaler helsedi-
rektør Lars E. Hanssen. Til sammen mistet 
56 helsepersonell autorisasjonen i løpet av 
fjoråret. Misbruk av rusmidler eller andre 
personlige forhold er hovedårsaken. Blant 
de 56 var 16 leger og 28 var sykepleiere. 
21 av dem mistet autorisasjonen på grunn 
av rusmiddelmisbruk. Her tror Lars E. 
Hanssen mørketallene er store, særlig blant 
leger, som ofte klarer å skjule problemet 
for omverdenen.

Fire autorisasjonstap skyldtes seksuelt 
utnyttelse av pasienter, noe Hanssen ser 
svært alvorlig på. – Slike forhold er aldri 
likeverdige og det er alltid snakk om utnyt-
ting av pasienten. Derfor er reaksjonene fra 
tilsynsmyndighetene så sterke, sier helse-
direktøren.

59 helsepersonell fikk advarsel fra 
Statens helsetilsyn, og mer enn halvparten 
av disse er leger. I hovedsak skyldtes 
advarslene uforsvarlig pasientbehandling. 
Helsetilsynet har til sammen sendt 10 
anmeldelser til politiet for mulige straffbare 

forhold. Dette er en nedgang i forhold til 
2002, men en økning i forhold til 2001, 
da det ble sendt henholdsvis 14 og sju 
anmeldelser.

Helsetilsynet har i 2003 gitt 125 admini-
strative reaksjoner med hjemmel i lov om 
helsepersonell. Kun 19 av de administrative 
reaksjonene er påklaget til Statens helseper-
sonellnemnd.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3761
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Saksøker britisk helsevesen 
for organfjerning
Over 2 000 britiske familier klager landets 
helsevesen inn for Høyesterett, etter at flere 
sykehus har fjernet organer fra døde pasienter 
uten samtykke. En ny forskrift om obduksjoner 
er på bakgrunn av samme problemstilling 
under utarbeiding I Norge.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3775

Nominerte til «Det nytter»-prisen
I år deles «Det nytter»-prisen ut for 15. gang, 
og kommuner fra Larvik i sør til Nessevik i nord 
er nominert. Det kom inn 139 søknader. Seks 
av disse er nominert.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3730

Flere dødsulykker i arbeidslivet
48 mennesker døde i arbeidsulykker i 2003, 
noe som er en økning i forhold til de to fore-
gående årene. Tallet på arbeidsulykker steg fra 
37 i 2001 til 39 i 2002. Nå har tallet økt ytter-
ligere, viser ferske tall fra Arbeidstilsynet.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3738

Ekstremt dårlig idé
Norsk plastikkirurgsk forening og underforenin-
gen Norsk forening for estetisk plastikkirurgi 
mener TV Norges planer om å lage en norsk 
versjon av det amerikanske reality-programmet 
«Extreme makeover» ikke bør gjennomføres.
Les hele saken: www.legeforeningen.no/
index.gan?id=37167&subid=0
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