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– Ikke bruk 
COX-2-hemmere142

Statens legemiddelverk fraråder 
leger å gi pasienter med ateroskle-
rotisk hjerte- og karsykdom 
COX-2- hemmere.

Det ble klart etter et møte i Legemiddel-
verket 20.12. 2004. I likhet med danske 
og svenske kolleger går de nå langt i 
å advare mot bruk av Celebra og andre 
COX-2-hemmere.

Årsaken er en ny klinisk studie av 
Celebra, den såkalte APC-studien, som 
rett før jul ble stanset med øyeblikkelig 
virkning på grunn av overhyppighet av 
hjerte- og karhendelser.

– Det foreligger nå så mye data at vi 
må fraråde pasienter med hjerte- og 
karsykdom på bakgrunn av åreforkalk-
ning fra å bruke COX-2-hemmere, sier 
avdelingsoverlege Steinar Madsen 
i Legemiddelverket.

– Legen bør vurdere om pasienter 
som har hjerte- og karsykdom eller 
åreforkalkning, bør gå over på annen 
behandling eller avslutte behandlingen 
helt, sier Madsen. Annen behandling 
kan være ikke-steroide antiinflammato-
riske medikamenter (NSAID) med 
tillegg av protonpumpehemmer eller 
misoprostol, paracetamol eller gluko-
samin.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6837

Sykmelder stadig færre142

Sykefraværet gikk ned fra 8,1 til 6,5% fra tredje kvartal 2003 til tredje 
kvartal 2004. Det legemeldte fraværet har gått ned 23% i forhold til 
samme tid i 2003.

Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. 
– Dette er en klart positiv utvikling som 
viser at arbeidet med et inkluderende 
arbeidsliv når frem, mener trygdedirektør 
Arild Sundberg. Arbeids- og sosialminister 
Dagfinn Høybråten mener at også en hold-
ningsendring hos legene har vært med på 
å snu utviklingen i sykefraværet.

Det legemeldte sykefraværet gikk ned fra 
7,4 til 5,7 %, mens det egenmeldte sykefra-
været var uforandret på 0,7 %. Det lege-
meldte sykefraværet utgjør om lag 90 % av 
det totale sykefraværet. Det var nedgang 
i sykefraværet i alle aldersgrupper for både 
kvinner og menn.

Det legemeldte sykefraværet har gått ned 
16,1 % siden tredje kvartal 2001, det året da 
avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-
avtalen) ble inngått. Nedgangen har vært 
størst for virksomheter som tegnet avtale 
tidlig, ifølge Rikstrygdeverket.

1.7. 2004 innførte regjeringen nye 
sykmeldingsregler med sterkere forankring 
av sykefraværsarbeidet på arbeidsplassen 
og med krav til større aktivitet i sykmel-
dingsperioden. Nå kan man se en dreining 
mot mer bruk av gradert sykmelding. Aktiv 
sykmelding utgjør en mindre andel av syke-
fraværet i 2004 enn i 2003, mens andelen 
gradert sykmelding er høyere.

– De nye sykmeldingsreglene, sammen 
med en holdningsendring hos legene, har 
gitt positive utslag i sykefraværet, mener 
arbeids- og sosialminister Dagfinn 
Høybråten.

Det var igjen nedgang i det legemeldte 
sykefraværet i alle fylker. Størst nedgang 
var det i Nord-Trøndelag, Nordland og 
Finnmark. Finnmark var likevel fortsatt det 
fylket med høyest sykefravær med 6,9 %, 
og Rogaland lå fortsatt lavest med 4,3 %.

– Utviklingen i sykefraværet viser en 
gledelig reduksjon. Det egenmeldte syke-
fraværet er ikke gått ned, mens det lege-
meldte er sunket med 23 %. Årsaken til 
dette er trolig at IA-arbeidet har utløst et 
kulturskifte i arbeidslivet, hvor arbeidsta-
kere, -givere og legene spiller mye bedre på 
lag, sier Kjell Maartmann-Moe, leder 
i Alment praktiserende lægers forening til 
Legeforeningens nettsider.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6848
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Ble nektet å publisere Vioxx-data
En forsker ansatt i The Food and Drug Adminis-
tration i USA har vunnet en lang kamp mot 
arbeidsgiveren for å publisere kontroversielle 
data om sikkerheten rundt bruk av Vioxx.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=6950

WHO vil ha billigere kreftscreening
Nærmere en kvart million kvinner dør årlig av 
livmorhalskreft til tross for at sykdommen i stor 
grad kan forebygges. Rimeligere undersøkelser 
vil løse mye, mener Verdens helseorganisasjon 
(WHO).
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6826

Enklest er ofte best mot akne
Et reseptfritt legemiddel til lokalbehandling av 
mild akne er like effektivt som antibiotika, 
ifølge en studie publisert i Health Technology 
Assessment.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6859

Går for felles elektronisk signatur 
i helsesektoren
Flere legekontorer har tatt i bruk sikker elektro-
nisk signatur (PKI) for sending av sykmeldings-
attester til Rikstrygdeverket. Nå skal helsefore-
takene følge etter.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6885


