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Færre begår selvmord 
og tar overdose

494 nordmenn tok sitt eget liv 
i 2002. Det er en stor nedgang fra 
tidligere år, og man må helt tilbake 
til 1979 for å finne lavere tall.

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå 
viser at nedgangen bare fra 2001 er på 
10 %. Henging og kvelning er den 
vanligste måten å begå selvmord på.

Til sammen døde 44 401 nordmenn 
av sykdom, drap, ulykker eller selvmord 
i 2002. Dette tallet har ligget relativt 
stabilt de siste ti årene. Hjerte- og 
karsykdommer, ondartede svulster og 
åndedrettssykdommer var årsaken til 
74 % av dødsfallene.

Også narkotika- og medikamentdøds-
fall har hatt en markant nedgang på 
62 % fra 2001. Antall alkoholrelaterte 
dødsfall har vært stabilt de siste årene, 
mens dødsfall av blandingsmisbrukere 
derimot, har økt.

Andre dødsårsaker i 2002:
– Influensa: 35
– Aids: 12
– Narkotika/medikamenter: 382
– Alkohol: 398
– Sykdommer i åndedrettsorganer: 4 669
– Ondartede svulster: 10 633
– Krybbedød: 17
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4266

– Skulle ikke publisert MMR-studie
Nok en studie slår fast at det ikke er noen sammenheng mellom 
MMR-vaksine og autisme. Nå angrer The Lancet på at de i sin tid 
publiserte studien som antydet en slik sammenheng.

Påstanden om at vaksinering mot 
meslinger, kusma og røde hunder (MMR-
vaksine) kunne føre til autisme ble først 
lansert i 1998 i en artikkel i The Lancet. 
Foreldrene til åtte av 12 barn med autisme 
og inflammatorisk tarmsykdom mente 
symptomene debuterte i forbindelse med 
MMR-vaksinasjon. Studien, ledet av 
forsker Andrew Wakefield, fikk en enorm 
medieoppmerksomhet. TV2-programmet 
Rikets tilstand skapte frykt blant norske 
småbarnsforeldre da de fokuserte på saken 
for tre år siden. I ettertid har det kommet 
påstander om at forskeren som ledet studien 
mottok over 100 000 dollar fra en retts-
hjelpsorganisasjon for å undersøke 
sammenhengen, noe han ikke opplyste om 
da han fikk studien publisert.

Redaktør i The Lancet, Richard Horton, 
sier ifølge Nature at det er i strid med tids-
skriftets retningslinjer ikke å oppgi interes-
sekonflikter. Horton sier at han burde ha 
bedt Wakefield fjerne påstanden om en 
sammenheng mellom vaksinen og autisme. 
– Jeg mener at dette aspektet i studien hans 
er fullstendig feil, og denne interessekon-
flikten viser hvordan det kunne bli feil, sier 
Horton til BBC. Helsedirektøren i England 
anklager Andrew Wakefield for å selge 
elendig forskning. Samtidig oppfordrer 
statsminister Tony Blair småbarnsforeldre 
til å få barna sine vaksinert.

Flere studier de siste årene har konklu-
dert med at det ikke kan påvises noen 
sammenheng mellom MMR-vaksinen og 

autisme. Den siste er en amerikansk studie 
som er publisert i tidsskriftet Pediatrics. 
Her har forskere sammenliknet 624 barn 
med autisme med en kontrollgruppe på 
1 824 skolebarn uten autisme. Alle hadde 
fått MMR-vaksine. De fleste barna i begge 
gruppene var blitt vaksinert da de var 
i alderen 12–15 måneder, som anbefalt. 
Like mange av de autistiske barna som barn 
i kontrollgruppen ble vaksinert før de var 
18 eller 24 måneder, da symptomene på 
sykdommen vanligvis inntrer. Resultatene 
viste ingen sammenheng mellom MMR-
vaksine og utvikling av autisme i noen av 
gruppene.
Les hele saken på nett: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4206
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NPE trenger kvalifiserte leger
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) mangler 
kvalifiserte leger som kan gi vurderinger 
i saker, og dermed effektivisere saksbehand-
lingen. Ellers er det få svakheter ved NPE, 
mener Statskonsult, som har gjennomført 
en evaluering av ordningen.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=4331

Ny kampanje mot alkohol
Alkoholkonsumet blant ungdom har økt kraftig. 
Nå håper myndighetene å snu trenden med 
en ny kampanje.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4202

Byggingen av nye Ahus i gang
1. mars tok helseminister Dagfinn Høybråten 
det første spadetaket i byggingen av nye 
Akershus Universitetssykehus (Ahus). Det nye 
sykehuset skal koste i underkant av 7 milliarder 
og betjene 340 000 innbyggere fra Romerike 
og Oslo.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4320

Kjempene slår seg trolig sammen
Det går mot en sammenslåing mellom Riks-
hospitalet og Radiumhospitalet. Ifølge ledelsen 
er ingen legestillinger i fare.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4163


