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Delte meninger om 
egen helseforskningslov

Forslaget fra Nylenna-utvalget om 
en ny lov om medisinsk og helse-
faglig forskning, samt en felles 
henvendelsesinstans, får ikke ufor-
beholden støtte.

Nylenna-utvalget fikk for to år siden 
i oppdrag å kartlegge dagens regulering 
av medisinsk og helsefaglig forskning 
i Norge, vurdere hvorvidt denne regule-
ringen var hensiktsmessig, og foreslå 
eventuelle endringer.

Fra høringsinstansene får Nylenna-
utvalget støtte i at noe må gjøres for 
å forenkle reguleringen av medisinsk 
forskning. Men flere er uenige i for-
slaget om å utarbeide én helseforsk-
ningslov.

Bioteknologinemnda mener at utval-
gets mandat har vært for snevert, fordi 
hovedargumentene også har gyldighet 
for annen forskning som involverer 
mennesker. De hevder at medisinske 
forskningsinteresser har vært for tungt 
representert i utvalget.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8601

Mer offentlig legearbeid 
i distriktene
Det er stor variasjon i hvor mye fastlegene deltar i offentlig legearbeid. 
Jo mer sentral kommunen er, jo mindre arbeider den enkelte lege med 
offentlig legearbeid.

En ny rapport fra Institutt for helseledelse 
og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo, 
viser at det varierer mye hvor mye fastle-
gene har deltatt i offentlig legearbeid etter 
innføringen av fastlegeordningen i 2001. 
Ordningen åpner for at kommunene skal 
kunne pålegge fastlegene offentlig legear-
beid inntil 7,5 timer per uke.

Totalt arbeider 17,3 % av fastlegene mer 
enn 7,5 timer i uken for kommunen. I 2002 
arbeidet fastlegene i gjennomsnitt 5,55 
timer per uke med offentlig legearbeid.

– Det virker som kommunene ikke 
utnytter potensialet påleggsklausulen gir for 
å få leger til å arbeide med oppgaver i det 
offentlige, sier Hilde Lurås til forskning.no. 
Lurås er en av forskerne som står bak rap-
porten.

Ifølge Lurås kan det samlede offentlige 
legearbeidet økes med 40 % dersom alle 
fastlegene i utvalget som i dag jobber 
mindre enn 7,5 timer, arbeider 7,5 timer per 
uke. Spørsmålet er om det er ønskelig at det 
offentlige legearbeidet skal organiseres ved 
at alle fastleger pålegges å delta eller om 
det kan tenkes andre ordninger.

Forskerne har undersøkt data om 
offentlig legearbeid i et representativt 
utvalg på 35 kommuner. I undersøkelsen 
kommer kommunene Kvitsøy i Rogaland 
og Kvænangen i Troms best ut, hvor det 
utføres henholdsvis 118 og 55,5 legeårsverk 
per 100 000 innbyggere. I Stovner bydel 

i Oslo blir det utført 16,2 årsverk per 
100 000 innbyggere, mens i Sogn bydel 
i Oslo 6,3.

Rapporten viser at det generelt blir utført 
mer offentlig legearbeid i såkalte usentrale 
enn i sentrale kommuner.

– Det er opp til kommunene selv å vur-
dere omfanget av offentlige legetjenester. 
Befolkningssammensetningen legger visse 
rammer for innsatsen, men fordi det ikke 
stilles noe minstekrav til tjenestens innhold 
og omfang, er den kommunale variasjonen 
stor, sier Hilde Lurås.

Det har vært vanskelig å få privatprakti-
serende leger til å utføre offentlig legear-
beid fordi det har blitt regnet som dårlig 
betalt i forhold til privatpraktiserende 
praksis. Leger som er fast ansatt i kommu-
nene har generelt vært mer positive til 
å påta seg offentlig legearbeid.

Rapporten viser at offentlige legestil-
linger i mindre grad enn før fastlegere-
formen står ledige, men det kan se ut som 
det offentlige legearbeidet ikke har kommet 
styrket ut etter innføringen av fastlegeord-
ningen.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8587
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Ofte komplikasjoner ved keisersnitt
Minst to av ti kvinner som får utført keisersnitt 
opplever komplikasjoner i forbindelse med inn-
grepet.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8557

Gabrielsen 
går god for uavhengighet
Helseministeren mener Nasjonalt kunnskaps-
senter for helsetjenesten er uavhengig 
i forhold til myndigheter og næringsliv. Spørs-
målet har blant annet kommet opp i forbindelse 
med at senteret er tiltenkt en sentral rolle 
i arbeidet med å fremskaffe uavhengig faglig 
informasjon om legemidler.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8595

Stortinget til kamp 
mot feilmedisinering
Stortinget bad, under behandlingen av Lege-
middelmeldingen, regjeringen utrede hvordan 
en skal få tatt i bruk multidosepakninger 
i større grad enn hva som nå er tilfellet, for 
å unngå feilmedisinering.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8628

Ny styreleder 
i Leger uten grenser
– Vi må bryte stillheten rundt usynlige kriser 
som sultkatastrofen i Niger, sier den nyvalgte 
styrelederen i Leger uten grenser, Ingvil 
Sørbye.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8578


