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Næringslivet som læremester
Helsevesenet må lære av næringslivet. Vi må bli mer effektive og mer produktive. 

Den nye sjefen heter «markedet», som vet best og bestemmer reglene og normene. 

Markedet har funnet ut at direktørene i Helse Sør må få hundretusener mer i pensjon 

enn det de hadde krav på tidligere i de samme stillingene. Det underlige er at markedet 

ikke mener at direktørene i Helse Øst og Helse Nord må få det samme. Eller har ledel-

sen i Helse Øst og Helse Nord  ryggrad nok til å se at det er andre hensyn enn de 

«markedsmessige» som er viktige? Det er beklagelig at helseministeren ikke hadde 

samme ryggmargsrefleks da han godkjente de lukrative pensjonene.

Charlotte Haug
redaktør

Er det sunt å spise fisk ?

00

Listene over miljøforgiftet mat fra norsk 
natur blir stadig flere og lengre, og 
forurenset sjømat er i dag menneskets 
viktigste opptaksvei for stoffer som 
kvikksølv, PCB, dioksiner og bromerte 
flammehemmere (1).

Kvikksølv er en av de aller farligste miljø-
giftene vi kjenner. Nivåene av kvikksølv 
i ferskvannsfisk fra Sør- og Øst-Norge er 
generelt for høyt, og for visse arter over-
skrides EUs grenseverdier for salg 
til konsum (2). Mattilsynet (tidligere 
Statens næringsmiddeltilsyn) fraråder 
gravide å spise ferskvannsfisk av typen 
gjedde, abbor over 25 cm, ørret over én 
kilo og røye over én kilo. Det advares 
også mot flere eksotiske fiskeslag som 
hai og tunfisk (3). Inntak av metylkvikk-
sølv forstyrrer utvikling av nervesyste-
met i fosteret. Den som ikke er gravid 
kan, hvis matlysten stadig er til stede, 
spise slik fisk en gang i måneden.

Kvikksølv i saltvannsfisk kan også fore-
komme, og da i sjømat fra spesielt for-
urensede havner og fjorder. Mattilsynet 
har gitt kostråd og lagt ned omsetnings-
forbud for fisk og skalldyr fra en rekke 
havner og fjorder langs norskekysten.

I kronikken Kvikksølv, fisk, fiskeolje og 
risiko for hjerte- og karsykdom (2) drøfter 
Knud Landmark & Ivar Aursnes om høyt 
innhold av kvikksølv i fisk også reduserer 
fiskeoljens hjertevennlige effekt.

Anne Gitte Hertzberg

anne.gitte.hertzberg@legeforeningen.no
Tidsskriftet
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