
NYHETER   Nytt fra nett    

TIDSSKRIFTET PÅ INTERNETT

Nytt fra nett er tidligere publisert på 
www.tidsskriftet.no 
der nyheter legges ut fortløpende.

Søkbar fulltekstversjon på nett:
www.tidsskriftet.no

E-postabonnement på  innholds-
fortegnelsen:
www.tidsskriftet.no

Kunnskapsprøver:
www.tidsskriftet.no/quiz

Stillingsdatabase og mulighet til å bli 
varslet om ledige legestillinger via e-post:
www.tidsskriftet.no/stilling

Siden litteratur for leger:
www.tidsskriftet.no/bok

1750 Tidsskr Nor Lægeforen nr. 13–14, 2004; 124

Nytt fra nett

Tilfreds med 
legebehandling

Nesten ni av ti pasienter sier at de 
er helt eller delvis tilfreds med den 
behandlingen de fikk sist de var 
hos lege. Dette viser en opinions-
undersøkelse som Opinion AS har 
utført for Legeforeningen.

– Dette tror jeg må være uttrykk for at 
den kontakt lege og pasient har er god, 
og at det er erfaringene den enkelte 
pasient har med sin lege som har vært 
avgjørende når dette spørsmålet har blitt 
besvart, sier president Hans Kristian 
Bakke i Legeforeningen.

På spørsmålet om norske leger gjør en 
god jobb viser det seg at det er en liten 
fremgang i positiv retning i svarene fra 
2003 til 2004. Hele 84 % av de spurte er 
enig eller delvis enig i at norske leger 
gjør en god jobb.

Undersøkelsen viser også at tre av fire 
har stor tiltro til at de får den behand-
lingen de trenger både på sykehus og 
hos fastlege. – Det er gledelig at så 
mange har høy tiltro til at helsevesenet 
vil dekke deres behov for helsetjenester, 
sier visepresident Yngve Mikkelsen.
Les hele saken: www.legeforeningen.no/
?id=44159

Ser ned på lungekreftpasienter
Lungekreftpasienter føler de blir sett ned på av andre som mener 
de selv har skyld i sykdommen. Stigmatisering kan få alvorlige 
konsekvenser for pasientenes liv, viser ny studie.

Britiske forskere har intervjuet 45 pasienter 
med lungekreft, og resultatene er publisert 
i BMJ. Uansett om pasientene var røykere 
eller ikke-røykere, følte de seg stigmatisert 
fordi sykdommen så sterkt assosieres med 
røyking. Særlig pasienter som aldri har vært 
røykere, følte seg urettferdig stemplet. Stig-
matisering forekommer også i Norge.

Stigmatiseringen mange lungekreft-
pasienter blir utsatt for kan føre til skyld-
følelse og skam, og kan øke stressfølelsen 
og bidra til psykologisk og sosial syke-
lighet, ifølge studien. Enkelte pasienter 
skjuler sykdommen sin, og unngår sosial 
omgang med familie og venner, noe som 
fører til at de ikke får nødvendig støtte og 
trøst fra andre mennesker. Isolasjon kan 
også gi økonomiske konsekvenser. Enkelte 
pasienter forteller at familie og venner ikke 
har tatt kontakt etter at de fikk høre om 
diagnosen, og om bekjente som krysser 
gaten for å unngå dem.

Anti-røykekampanjer gjør forholdene 
enda verre, fordi de bidrar til stigmatise-
ringen og fordi de forteller om en relativt 
sikker – og svært ubehagelig – død. Også 
andre kreftpasienter opplever stigmatise-
ring, men ikke på samme måte som lunge-
kreftpasienter. Både leger, venner og 
familie tar som en selvfølge at sykdommen 
er selvforskyldt, uavhengig av pasientens 
røykevaner, mener artikkelforfatterne.

Det må fremdeles gjøres en innsats for 
å hindre at unge mennesker begynner 
å røyke, og for å få røykere til å slutte, men 

det er et dillemma å finne metoder som ikke 
går utover de som allerede er rammet av 
sykdommen. Fokus på tobakkindustriens 
skruppelløse rolle kan påvirke unge 
mennesker og samtidig unngå en fordøm-
melse av lungekreftpasienter og andre med 
røykerelaterte sykdommer, mener forfat-
terne.

Overlege ved seksjon for lungemedisin 
ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Ulf 
Aasebø, kjenner seg igjen i studien. – Det er 
en betydelig nihilisme ute og går når det 
gjelder lungekreftpasienter. Mange mora-
lister mener sykdommen er selvforskyldt. 
Det er klart et problem for pasientene. Jeg 
har til og med hørt en lungelege si at 
pengene som brukes på forskning på dette 
feltet heller burde gått til Redd Barna, sier 
Aasebø.

Han mener det også er et problem at 
lungekreftpasientene lever så kort, og 
derfor ikke har en sterk pasientorganisasjon 
å støtte seg til. – 50–60 % dør i løpet av det 
første året, forteller Aasebø.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=5315
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Etterforsker korrupsjon
I både Italia og Tyskland er nå legemiddelfir-
maer og leger under etterforskning for korrup-
sjon. Over 4 700 italienske leger er mistenkt 
for å ha mottatt ulovlig betaling fra det britiske 
legemiddelfirmaet GlaxoSmithKline for forskriv-
ning av bestemte medikamenter.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=5233

Frykter polsk legeutvandring
Tusenvis av polske leger kommer trolig til 
å utvandre til Vest-Europa nå som landet er blitt 
medlem av EU, men lite tyder på at de kommer 
til Norge. Den polske legeforeningen er bekym-
ret for konsekvensene av utvandringen.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=5223

Akupunktur mot blærekatarr
Akupunktur kan være egnet til å forebygge 
blærekatarr hos voksne kvinner. Det viser en 
ny norsk doktorgrad. I studien sammenliknes 
67 kvinner som fikk akupunktur, med 27 kvin-
ner som ikke fikk akupunktur.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=5297

Samler kreftkirurgien 
i Midt-Norge
Også Helse Midt-Norge har nå vedtatt å samle 
kreftkirurgien i regionen ved færre sykehus for 
å sikre best mulig kvalitet i tilbudet til pasien-
tene.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=5284




