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privat næringsliv, og vi må ha lønn-
somhet, forklarte helseøkonom Oddvar 
Solli i Pfizer Norge.

Det tar mange år før medisinen 
eventuelt blir godkjent etter at den er 
testet på mennesker.

– Bare ett av fem legemidler som 
viser lovende resultater, blir tatt i bruk 
etter kliniske studier, illustrerte han.

For å få dekket de høye kostnadene 
i den tidlige fasen, må legemiddelsel-
skapet tjene på medisinen når den 
kommer i salg. Først når kostnadene er 
dekket, går de med overskudd. Men 
dagens kommersielle modell fungere 
ikke lenger, fordi antibiotikaen skal sel-
ges minst mulig.

Det er dermed ikke lenger lønnsomt 
for industrien.

– Den siste sorten som ble forsket 
frem, brukes så å si ikke. Bruken må 
forbeholdes pasienter hvor all annen 
antibiotika ikke virker, utdyper han til 
forskning.no.

Politikerne fra både Venstre, Senter-
partiet og Fremskrittspartiet, var alle 
enige om å jobbe for en bedre finansie-
ringsmodell for å forske frem ny anti-
biotika.

Her kan Norge gjerne gå i bresjen 
med å utvikle en annen form for finan-
siering, men vi må også få med andre 
land på dette, understreket Kjetil Kjen-
seth fra Venstre og Helse- og omsorgs-
komiteen.

– Subsidier av utvikling og forskning 
må til, gjerne fra det offentlige, fore-
slo Solli.

Et alternativ er å forlenge patentene, 
slik at legemiddelfirmaet kan tjene pen-
ger over lenger tid før alle får selge det.
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Ny begjæring om
gjenopptakelse

27. juni sendte advokatene Cato Schi-
øtz og Pål W. Lorentzen inn en ny be-
gjæring om gjenopptakelse av Torger-
sen-saken.

Tannbittbeviset var sentralt da Tor-
gersen ble dømt for drap i 1958. I den 
nye begjæringen er dette beviset det 
som behandles grundigst.

Et sentralt forhold i begjæringen er 
videre å påvise at tidligere leder av 
Gjenopptakelseskommisjonen, Helen 
Sæthers, avslag på begjæring om gjen-
opptakelse av 31.08.15 er ugyldig. 

Gjenopptakelseskommisjonens leder 
siden april 2017, Siv Hallgren, har i 
brev til Oslo statsadvokatembeter bedt 
om å få oversendt samtlige straffesaks-
dokumenter i saken, inkludert doku-
menter fra tidligere gjenåpningssaker. 
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Hurtigladetriks

Sett telefonen i flymodus
Om du har dårlig tid og vil få maksi-
malt utbytte av ladingen, bør du akti-
vere flymodus på telefonen. Da slår du 
av både wi-fi, mobildata og blåtann, og 
sparer derfor ekstra strømbruk til disse 
funksjonene. Skal du bruke telefonen 
samtidig som du lader fungerer altså 
dette dårlig, men ifølge VG er dette det 
mest effektive tipset.

Ikke bruk datamaskinen
Å koble en lader til USB-utgangen på 
datamaskinen er praktisk, men som re-
gel lite effektivt. Ifølge teknologiek-
spertene gir datamaskinen som regel 
mindre strøm enn en vanlig vegglader, 
noe som dermed gjør at det tar lenger 
tid å lade telefonen.

Bruk iPad-lader
Har du en iPad bør du heller bruke den-
ne laderen, enn laderen som følger med 
telefonen. iPad-laderen har nemlig om-
trent dobbelt så stor effekt og lader der-
for opp mobilen raskere.

Avslutt strømtyvene
Flere apper trekker mye strøm selv om 
man bare har dem på i bakgrunnen. 
Sjekk hvilke apper som bruker mest 
strøm og avslutt dem, så vil du både 
lade raskere og få lenger batteritid når 
du er ferdig med å lade telefonen. Gå 
til Innstillinger > Batteri
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Du kan også følge oss på Facebook
Navnet er Tannlegetidende
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