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Besøkende i Legeforeningen har
nå anledning til å beskue 
russiskfødte Ekatherina 
Savtchenkos store, fargesterke
maleri i hallen ved resepsjonen. 

Maleriet symboliserer Hippokrates og
kraften til å leve i sunnhet. Sammen
med ektefellen som er fotograf, lagde
Ekatherina Savtchenko (f. 1965) for
tre år siden en fotografisk bildeserie
som hun kalte Ild for å hedre beste-
moren som døde i en brann to dager
før Ekatherina Savtchenko ble født.
Etter å ha reddet ut fem barnebarn fra
det brennende huset mistet hun livet
da hun forsøkte å redde det sjette. Mo-
tivet for bildene er dans og ild. Savt-
chenko danset, mannen fotograferte
og deretter malte hun motiver av ild
på fotografiene. 

Serien på 31 malerier ble første
gang stilt ut i det russiske nasjonal-
galleriet i St. Petersburg. Utstillingen har
vært i Washington og New York, og Savat-
chenko er representert ved flere gallerier i
USA og i Europa.

Ekatharina Savtchenko henter sine moti-
ver fra mytologien og tar utgangspunkt i den
evige sirkel. Hun er opptatt av å utfordre far-
gene og bruker mye rødt og gult. Det røde

symboliserer jord, kropp og
energi, en energi som kommer
innenfra, det gule symboliserer
lyset. 

Etter flere besøk i Norge har
hun begynt å interesse seg for
norrøn mytologi og planlegger
en utstilling i Galleri B.A. i Oslo
med motiver fra norrøn myto-
logi. 

Ekatherina Savtchenko er ut-
dannet ved Kunstakademiet i
Leningrad. Hun og sju andre
kunstnere ble håndplukket til å
bidra ved den første ikke-kom-
munistiske utstillingen i Sovjet-
unionen etter glasnost. Hun har
også studert fire år ved Düssel-
dorf kunstakademi hos professor
A.R. Penck, som er Tysklands
mest kjente samtidskunstner.
Savtchenko har eget galleri i
Düsseldorf.

Lise B. Johannessen
Informasjonsavdelingen

Dans og ild i Legeforeningen

Hippokrates og kraften til å leve i sunnhet er motivet for Ekatherina Savt-
chenkos maleri som måler 3 × 1,8 m. Foto L.B. Johannessen

Vurdering av to forskningsprotokoller

AstraZenecas studie med sammen-
likning av to administrasjonsmåter av
esomeprazol og ranitidin.
Allmennmedisinsk Forskningsutvalg kan
ikke anbefale norske allmennpraktikere å 
bidra til studien.

Forskningsutvalget er skeptisk til det store
antall pasienter som inkluderes i denne stu-
dien ved at kravet til styrke i studien er iden-
tisk med kravet til signifikans og at effekt-
størrelsen er liten. Forskningsutvalgets opp-
fatning er at dette ikke er forskningsetisk
akseptabelt. 

Studiedesign har innebygde svakheter og
biasmuligheter som gjør konklusjonene
usikre. Med et åpent design kan de små ef-
fektstørrelser som ønskes demonstrert, være
uttrykk placebo-, forventnings- og systema-
tiske feilregistreringseffekter. Det er dess-
uten en fare for at konklusjonen er gitt på for-
hånd i og med at pasientene er selektert som
respondere på protonpumpehemmere.    

Selskapet henviser til internasjonal klinisk
konsensus for å rettferdiggjøre dette desig-
net, men det kan vanskelig rettferdiggjøres
metodisk hvis en vil foreta en reell kost-

nadseffektivitetssammenlikning mellom pro-
tonpumpehemmer og alternativ behandling
med H2-blokkere. Dette er bakgrunn for at
vi ikke kan anbefale norske allmennprakti-
kere å bidra til studien.

Formoterol – klinisk utprøvning – 
studiekode: SD-037-0699 (RELIEF)
Allmennmedisinsk forskningsutvalg anbefa-
ler norske allmennpraktikere å delta i stu-
dien.

Forskningsutvalget bad utprøveren om
avklaring på en del viktige områder: Vi hev-
det overfor selskapet at primærendepunktene
var svært sjeldne, og at dette, sammen med
en uvanlig høy statistisk styrke (95 %), med-
førte at et uforholdmessig høyt antall pa-
sienter måtte inkluderes. Forskningsutvalget
uttalte at det dreier seg om en studie som er
relevant for allmennpraksis. Studien har et
åpent forsøksdesign med de betydelige vali-
ditetsproblemer som er knyttet til et slikt for-
søksdesign. Det var heller ikke avklart an-
svarsforhold omkring publisering. 

I svaret fra utprøveren besvares noen av
punktene tilfredsstillende. Allmennmedi-

sinsk forskningsutvalg er imidlertid ikke blitt
tilfredsstillende informert om ansvarsfor-
hold omkring publisering og hva som moti-
verer den høye statistiske styrken i studien.
Vi mener at det siste punktet er viktig å få av-
klart med den regionale og den nasjonale
etiske komité. Vi har gjort en henvendelse til
Den nasjonale forskningsetiske komité for
medisin med en forespørsel om at denne må
etablere etiske retningslinjer for å hindre at
kravet til antall deltakere i studier blir så stort
at det ikke er akseptabelt verken etisk eller
samfunnsøkonomisk. 

Det er imidlertid lite tilfredsstillende at ut-
prøveren skal vente på en slik avklaring. All-
mennmedisinsk forskningsutvalg godkjen-
ner derfor studien, og anbefaler norske all-
mennpraktikere å delta.

Allmennmedisinsk forskningsutvalg
Norsk selskap for allmennmedisin


