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Hvilke matvarer 
bør gravide unngå?

Statens næringsmiddeltilsyn har 
utviklet en Internett-side om mat-
varer gravide bør unngå for at 
barnet ikke skal få i seg skadelige 
bakterier, parasitter, miljøgifter 
eller andre uheldige stoffer.

– Målgruppen for tjenesten er gravide, 
men helsepersonell som er i kontakt med 
gravid bør vite om Internett-siden slik at 
de kan henvise gravide til den, sier Gro 
Warholm i Statens næringsmiddeltilsyn.

Internett-siden består av tekster med råd 
og lenker til utdypende informasjon, for 
den som måtte ønske å gå litt dypere inn 
i stoffet. Sidene gir råd både om vanlig 
matvarer i et norsk kosthold og mer spe-
sielle matvarer som kun et fåtall gravide 
vil ha et forhold til.

Risikovurderingene som ligger til grunn 
for rådene, er gjort av Statens nærings-
middeltilsyns vitenskapelige komité. Det 
er første gang næringsmiddeltilsynet har 
laget en slik samlet oversikt over matva-
rer gravide bør unngå.

Internett-adressen til siden er: 
www.snt.no/nytt/kosthold/gravide/ 
(SBN). 
www.legeforeningen.no/
index.db2?id=14036

Misvisende om anestesileger og 
aktiv dødshjelp
– Beskyldningene i dagspressen om at norske anestesileger driver med 
aktiv dødshjelp er grunnløse og krenkende.

Det sier Jon Henrik Laake, anestesilege ved 
Rikshospitalet og redaktør for nettsidene til 
Norsk anestesiologisk forening. Han reage-
rer med sinne og vantro på oppslag i dags-
pressen der det hevdes at «én av 20 norske 
anestesileger innrømmer at de utfører aktiv 
dødshjelp».

– Aktiv dødshjelp er en meget alvorlig for-
brytelse. Enhver antydning om at dette fore-
går hyppig blant anestesiologer, må være 
svært godt underbygd, sier Laake.

Oppslagene baserer seg på en studie utført 
ved Legeforeningens forskningsinstitutt, 
publisert i det anestesiologiske tidsskriftet 
Resuscitation. Det er en spørreskjemaunder-
søkelse blant 1 616 norske leger om medi-
sinske problemstillinger rundt behandling 
av livstruende og alvorlig syke. Blant samt-
lige leger er det 1 % som bekrefter at de har 
gitt aktiv dødshjelp.

Laake hevder at artikkelen i Resuscitation 
inneholder tallfeil. – Det angis at fire av 40 
anestesileger har svart bekreftende på at de 
har utført aktiv dødshjelp. Riktig tall skal 
være tre av 55 anestesileger, har forsknings-
instituttet meddelt meg. Det står også at 
2,5 % av de 1 616 respondentene var aneste-
sileger, og det blir jo ikke mer enn 33 leger. 
Hvor kommer da de resterende 22 fra? spør 
Laake.

Olaf G. Aasland ved forskningsinstituttet 
beklager at artikkelen blir brukt som en 
anklage mot anestesileger. – Studien gir ikke 
grunnlag for slike beskyldninger, og det er 
heller ikke intensjonen. Blant de 55 aneste-
silegene som inngå i undersøkelsen er 33 
ferdige spesialister og 22 under spesialise-
ring, presiserer Aasland.

– Av tallene fremgår det at anestesileger har 
en høyere sannsynlighet enn andre leger for 
å avslutte medisinsk behandling i livets 
sluttfase. Det er anestesilegene som oftest 
møter dette problemet, og det har vi bevisst 
ønsket å få frem. Et sentralt poeng er at anes-
tesilegene ikke skiller seg signifikant fra 
andre leger i spørsmålet om aktiv dødshjelp. 
Derfor kan jeg ikke stå inne for dagspressen 
fremstilling, sier Aasland. (TS). 
www.legeforeningen.no/
index.db2?id=13879

Bivirkningsdødsfall blant barn
Dødsfall blant barn etter bivirkninger av lege-
midler forekommer oftest i sammenheng med 
epilepsilegemidler. Det viser en britisk studie 
som er presentert i Archives of Disease in Child-
hood. www.legeforeningen.no/

index.db2?id=13842

Helse Sør trimmer 
foretaksstrukturen
Antall helseforetak i Helse Sør RHF skal reduse-
res fra 13 til ni i 2003, og videre ned til åtte i 
2005. Dette har styret i Helse Sør RHF vedtatt i 
forbindelse med behandlingen av fireårsplanen 
Resept 2006. www.legeforeningen.no/

index.db2?id=13952

Angioplastikk fremfor 
trombolytisk behandling?
Flere pasienter med akutt hjerteinfarkt bør få 
primær angioplastikk som standardbehandling. 
Det går frem av ny rapport fra Senter for medi-
sinsk metodevurdering (SMM). 
www.legeforeningen.no/

index.db2?id=13574

– Allmennleger 
mangler kunnskap om HIV
– Allmennleger og annet helsepersonell i pri-
mærhelsetjenesten mangler fortsatt kunnskap 
om HIV-positive, sier Arne Grønningsæter ved 
forskningsstiftelsen FAFO. I forbindelse med 
Verdens AIDS-dag la han frem resultater fra en 
undersøkelse om livskvalitet og levekår blant 
HIV-positive. www.legeforeningen.no/

index.db2?id=13662


