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Økt forekomst 
av barnekreft i Europa

Kreft er sjeldent hos barn og ungdom. 
En gruppe epidemiologer har studert 
data fra kreftregistre i 63 europeiske 
land etter 1970 og sammenliknet insi-
dens og overlevelse for barn (0–14 år 
gamle) og ungdom (15–19 år gamle) 
i ulike regioner (1).

I løpet av perioden 1970–99 økte 
samlet kreftinsidens med 1,0 % per år 
for barn (p < 0,001) og med 1,5 % per år 
for ungdom (p < 0,001). Økningen blant 
barn gjaldt de aller fleste former for 
kreft, blant ungdom særlig karsinomer, 
lymfomer og germinalcelletumorer. 
I 1990-årene var samlet femårsover-
levelse for barn med kreft henholdsvis 
75 % og 64 % i Vest- og Øst-Europa 
med forskjeller for praktisk talt alle 
krefttyper. Det samme gjaldt for ung-
dom. Overlevelsen etter kreft har bedret 
seg dramatisk i perioden, særlig i Vest-
Europa.

Denne bredt anlagte studien bekrefter 
at mens forekomsten av barnekreft øker, 
så er resultatene av behandlingen bedret. 
Imidlertid er det langt flere barn med 
kreft i utviklingslandene, og disse har 
sjelden tilgang til behandling av samme 
kvalitet som i Europa. Ledende barne-
onkologer har anbefalt at kreftsentre 
i høyinntektsland knytter til seg ett eller 
flere kreftsentre i fattige land for å bedre 
kreftomsorgen for barn også der (2).
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Australia ved et veiskille 188–9

Australia er et velferdssamfunn med mange likhetstrekk med Norge. 
Dette kan nå være i ferd med å endre seg.

Medicare skal gi alle australiere gratis 
tilgang til lege og sykehus. Australierne 
betaler 1,5 % av sin skattbare inntekt for 
å finansiere ordningen, som ble innført 
i 1975 av partiet Labor (Arbeiderpartiet). 
Året etter mistet Labor makten til det libe-
rale partiet, ledet av Malcolm Fraser. Refu-
sjonsordningene ble da begrenset til bare 
å gjelde pensjonister og svært fattige 
personer. Fraser bygde i stedet ut private 
helseforsikringsordninger. Da Labor så fikk 
makten tilbake i 1980-årene, ble Medicare 
revitalisert. Frasers private helsevesen eksi-
sterer i dag parallelt med det offentlige 
helsevesen, og det er nå tilgjengelig en 
blanding av offentlige og private helsetje-
nester. Spesialistene jobber ofte både ved 
offentlige sykehus og i private klinikker, 
og henvisninger til seg selv er vanlig og 
akseptert.

Medicare fungerer på mange måter som 
den norske folketrygden. Refusjonen, som 
for en konsultasjon hos allmennlege er 
25,70 australske dollar (ca. 125 kroner), 
dekker bare halvparten av utgiftene for 
legekontoret. Andelen allmennleger som 
tilbyr konsultasjoner med refusjonsordning, 

har nå sunket til under 70 %. Dette er gjerne 
leger som har mange ressurssvake og 
arbeidskrevende pasienter. Flere leger 
slutter med refusjonsordningen for på den 
måten å kunne kreve bedre betaling og 
tiltrekke seg pasienter med privat helsefor-
sikring. Dette bidrar til å forsterke effekten 
av legeflukt til den private helseordningen.

I oktober 2004 ble John Howard fra de 
liberale gjenvalgt som statsminister for 
fjerde gang. I hans regjeringsperiode (fra 
1996) har bevilgningene til Medicare ikke 
økt nevneverdig, selv om utgiftene i helse-
vesenet har økt dramatisk.

Skyhøye forsikringspremier
Saker om feilbehandling og høye forsik-
ringspremier har også fått mye oppmerk-
somhet, blant annet saken til Kerry og Craig 
Melchior. I 1991 bestemte ekteparet seg for 
at de ikke ville ha flere barn – de hadde 
allerede to døtre. Et år senere fikk Kerry sin 
eggleder ligert av dr. Stephen Cattanach. 
Hun hadde fortalt ham at hun allerede 
hadde fjernet høyre eggleder under en 
appendektomi som 15-åring. Han opererte 
derfor bare på venstre eggleder. Men høyre 
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