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– Jeg tror de nordiske landene har stort 
overforbruk av helsetjenester i dag. Men 
selv her må vi være oppmerksomme på at 
konsekvensene kan ramme ulikt sosialt.

– Det er viktig at alle grupper i sam-
funnet forstår at de skal oppsøke lege 
dersom de trenger det. Men akkurat disse 
sosiale forskjellene tror jeg egentlig er et 
problem hele tiden.

Tanntekniker bak Canadas største 
masseskyting

I Nova Scotia i Canada har en mannlig 
tannlegetekniker (denturist) (51) skutt og 
drept minst 23 personer, inkludert en 
kvinnelig politibetjent, opplyser det 
kanadiske politiet søndag 18. april. 
Gjerningsmannen er også død etter en tolv 
timers lang biljakt. Han kjørte rundt kledd 
som politimann, i en bil som så ut som en 
politibil, hvorpå han senere byttet til en SUV, 
og skjøt folk på flere steder over hele Nova 
Scotia. Beboere i landsbyen  Porta pique 
hadde fått beskjed om å låse dørene og 
gjemme seg i kjelleren etter at angrepet 
begynte lørdag. Politiet sa søndag at det kan 
være flere ofre. Det var foreløpig ikke 
kommet noen opplysninger om mulig motiv 
for ugjerningen, i det som er den største 
masseskytingen i kanadisk historie. Ifølge 
den kanadiske avisa The Globe and Mail skal 
mannen ha vært svært opptatt av politiar-
beid, og hatt som hobby å samle politieffek-
ter og restaurere gamle politibiler.

Norge fortsatt best på pressefrihet

Norge går for fjerde gang helt til topps i en 
verdensomspennende rangering over i 
hvilken grad ulike land respekterer 
pressefriheten. På annenplass kommer 
Finland, fulgt av Danmark, Sverige og 
Nederland. Det er den internasjonale 
Paris-baserte organisasjonen Reportere 
uten grenser, som har utarbeidet oversikten 
på årlig basis siden 2002. Også i 2002 gikk 
Norge til topps.

Hvert enkelt land gis en indeks, 
beregnet ut fra svarene på i alt 50 spørsmål 
om brudd på pressefriheten, som er stilt til 
journalister, forskere og juridiske eksperter. 
Kriteriene for pressefrihet, og spørsmålene 
om brudd, dreier seg om drap, fengsling, 
mishandling og trusler overfor journalister, 
eller når det gjelder mediene: Sensur, 
konfiskering, press, statsmonopol, 
regulering og straff for brudd på medie-
lovgivningen.

Nederst på listen, på 180. plass, ligger 
Nord-Korea, bak Turkmenistan, Eritrea, Kina 
og Dijbouti.

USA ligger nå på 45. plass, bak eksem-
pelvis Namibia (23), Storbritannia (35), 
Burkina Faso (38), Botswana (39), Italia (41) 
og Taiwan (43). 

– Det er flott at Norge igjen topper listen 
over pressefrihet. Samtidig avdekker 
indeksen svært store utfordringer interna-
sjonalt, som også kan true den pressefrihe-

ten vi her i landet har lett for å ta for gitt, 
sier generalsekretær Elin Floberghagen i 
Norsk Presseforbund til Medier24.

Rangeringen til Reportere uten grenser 
viser at pressefriheten er truet over hele 
verden. Samtidig slår undersøkelsen fast at 
rike land ikke har monopol på respekt for 
det frie ord. Jamaica (6) og Costa Rica (7) er 
eksempler på at framveksten av en fri 
presse ikke avhenger av et lands materielle 
velstand.

Bonus for nullfunn

Det tyske forskningsinstituttet Berlin 
Institute of Health har innført en bonus på 
tusen euro til de av instituttets 7 000 
forskere som publiserer nullfunn, skriver 
Times Higher Education. Bonusen gjelder 
også for dem som publiserer en replika-
sjonsstudie, der forskerne gjentar en 
tidligere studie med samme metode. 

Tiltaket er ment å skulle motvirke 
insentivene i forskningen som fører til at 
forskere prioriterer positive resultater, og 
som i verste fall kan føre til juks med data 
for å oppnå dette, skriver bladet Forsker-
forum.
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