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Du er her: Forside

Valgte døden framfor smertene
Kroniske smertepasienter orker ikke å leve fordi de
ikke får den hjelpen de trenger. Søndag 5. juni
mistet Marit Pedersen (57) sin lillebror Brede (56).
Da han ble fratatt smertelindringen han pleide å få,
tok han sitt eget liv.
[Oppdatert kl. 22:02]
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Innenriks

– Skammelig dårlig tilbud til smertepasienter

Reisesøk
Feriemagasinet
SMS & MMS
Bil og trafikk

Terrorbomberne så ut som
vanlige gutter

Hus og hage

Her er

Dagens navn

bildet

Jobbpanel

som

Om Dagsavisen

bekrefter det britene har fryktet: De fire

Annonsere

bombemennene ser ut som helt vanlige, unge

Abonnement

gutter.

Børs og aksjefond

Caroline
Hovind
(23)
sikret seg
et eksemplar av den nye
Harry Potter-boka rett før
stengetid i går, og ble Ark
Majorstuens kunde
nummer 400.
[Oppdatert kl. 22:00]

[Oppdatert kl. 22:11]
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Potter-kunde nr.
400!

Utenriks

Spar vann og dra
på ferie
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Asker gir flest tillatelser

Vanningsrestriksjoner og
ferie gjør hagearbeid
vanskelig i sommer. Med
mindre du har
dryppvanning.

Kjell Inge Røkke er langt fra
alene om å få grønt lys av
politikerne i Asker:
Kommunen topper ja-lista i

[Oppdatert kl. 15:47]

Akershus for tillatelser til bygging i strandsonen.
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[Oppdatert kl. 22:03]
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Dine sider

Innenriks
Hvordan hindre

Vil hjelpe kommunene mot strandbaronene

uttørking?

Nye takter
Debatt

Fattigdommen berører ulikt
Bistand og utviklingsarbeid
er et viktig tema som har
vært lite framme i
valgkampen til nå, selv om
både Kjell Magne Bondevik
og Jens Stoltenberg har tatt imot det hvite
armbåndet fra Kirkens Nødhjelp, og dermed
markert engasjement i den
verdensomspennende aksjonen for å fjerne den
mest ekstreme fattigdommen.

Karen Blixens liv i
ny TV-film
En ny dansk
fjernsynsfilm
om Karen
Blixens
(1885-1962)
liv er premiereklar i
september. Mye tyder på at
den også vil bli vist på norsk
fjernsyn.
[Oppdatert kl. 21:38]

Les hele saken |

Kultur

Raga rocker igjen

Rockegründerne Raga
Rockers har ligget stille i
fem år. Nå øver bandet
til ny turné, og Best ofplata kommer i
september.
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[Oppdatert kl. 15:45]
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