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Finnmark fylkeskommune er dømt til
å betale Måsøy kommune 2,8 millioner
kroner i erstatning i den såkalte ambu-
lansesaken. 

Etter en anbudsrunde høsten 2000 vedtok fyl-
kestinget å inngå nye driftsavtaler for ambu-
lansetjenesten i Finnmark (1). Måsøy kom-
mune nektet å akseptere fylkeskommunens
ambulansevirksomhet ved det privateide
Arctic Ambulanse og opprettet derfor sin
egen ambulansetjeneste (2). Statens helsetil-
syn erklærte Finnmark fylkeskommunes am-

bulansevirksomhet i Måsøy som en fare for
liv og helse. 

I rettsoppgjøret i Tana og Varanger ting-
rett krevde kommunen dekning av alle ut-
gifter den har hatt i denne saken. Retten me-
ner at fylkeskommunen forsettlig har unnlatt
å bringe ambulansetjenesten i orden og pe-
ker på at fylkeskommunen bevisst har unn-
latt å følge påleggene og advarslene fra Hel-
setilsynet. Det oppstod en nødssituasjon for
Måsøy da fylkeskommunen ikke rettet opp
manglene ved ambulansetjenesten i løpet av
2001. I lys av dette mener retten at kommu-

nen var i sin fulle rett til å opprette egen am-
bulansetjeneste og dømte fylkeskommunen
til å betale 2,8 millioner kroner til Måsøy
kommune. 
– Hans Petter Fosseng, Nettredaksjonen
hans.petter.fosseng@legeforeningen.no
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Finnmark fylkeskommune tapte ambulansesaken

Nylig var jeg innom studentsenteret på
Blindern, Universitetet i Oslo. Min opp-
merksomhet ble vakt av en hjerne på dis-
ken, dog i papirformat. På et slags postkort
var hjernen avfotografert, hvilende på en
husholdningsvekt, omkranset av et måle-
bånd. På kortet stod det: Universitetet i Oslo
gir bedre utdanning.

Nevrolog som jeg er og opptatt av det vi-
suelle, studerte jeg kortet interessert. Hvor
mye veier hjernen? 600 gram står det på
vekten! Altså mener man ved Universitetet
i Oslo at den menneskelige hjerne ikke veier
mer enn en pakke kjøttdeig! Ekstra komisk
blir det jo når bildet nettopp tar mål av seg
til å illustrere hjernens «høyde og vekt». Jeg

vil nødig virke belærende, men jeg tror at
leserne av Tidsskriftet vet at en voksen
hjerne iallfall veier det dobbelte. 

Kan det være at de nye latterlegene med
rød nese og visittrallen full av ballonger og
knallsigarer vil spille oss et puss? Eller vet
man rett og slett ikke bedre ved Universite-
tet i Oslo? 

Vi kjenner alle begrepet halvhjertet, men
her har akademiet gitt oss et nytt: halvhjer-
net.
– Stein Bror Strandquist

En amerikansk studie av hjertepasien-
ter viser at de som regelmessig drikker
te, lever lenger enn de som ikke gjør
det.

Studien er utført av Kenneth Mukamal og kol-
leger ved Beth Israel Deaconess Medical Cen-
tre i Boston, og er nylig publisert i Circulation
(1), tidsskriftet til den amerikanske hjertefor-
eningen (http://circ.ahajournals.org). 

Lavere dødsrate
Studien viser at hjertepasientene som drik-
ker mye eller middels mye te, lever vesent-
lig lenger enn de som ikke drikker te regel-
messig. I forsøksgruppen døde 313 av hjer-
tesykdom i løpet av fire år etter infarktet.
Forskerne fant ut at dess mindre te pasien-
tene drakk, dess større var sjansen for at de
var døde i løpet av fireårsperioden. 

De som drakk mer enn 14 kopper te i uken,
hadde 44 % lavere dødsrate i fireårsperioden
enn de som ikke drakk te. Det var liten for-
skjell i forsøksgruppen når det gjelder andre
faktorer som regnes for å spille inn på døds-
tallene, som utdanning, inntekt, røykevaner,
drikkevaner og trening. 

– Det som overrasker oss mest er at
effekten av tedrikking ser ut til å ha større
positiv effekt for denne pasientgruppen enn
vi hadde forutsatt, sier Kenneth Mukamal til
BBC News. 

Forskerne tror at antioksidanter som
flavonoider kan være årsaken til den positive
effekten grønn og svart te ser ut til å ha på
hjertepasienter. I tillegg til at flavonoider
finnes i grønn og svart te, inneholder enkelte
frukttyper og grønnsaker også slike antiok-
sidanter. Flavonoider ser også ut til å fore-
bygge økning av LDL-kolesterol. 

Forskerne tror ikke at koffeinet i te har
noen negativ effekt for hjertepasientene, men
peker på at urtete ikke har de samme forde-
lene på grunn av at den kjemiske sammen-
setningen i slik te, er annerledes enn i grønn
og svart te.

Undersøkelsen ble gjort på 1 900 pasien-
ter som hadde hatt hjerteinfarkt. Hjertepasi-
entene, hovedsakelig i 60-årene, ble inter-
vjuet om tedrikking gjennomsnittlig fire da-
ger etter infarktet.  
– Hans Petter Fosseng, Nettredaksjonen
hans.petter.fosseng@legeforeningen.no
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