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Norsk Luftambulanse

Norum mot Bush
Verdens helseorganisasjon (WHO) har laget en strategi for å bekjempe overvekt og de 

helsemessige konsekvensene. Hensikten er å stimulere til lavere kalori- og særlig 

sukkerinntak, noe som betyr lavere omsetning av visse matvarer. Dette har falt ferdig-

matprodusentene i USA – ikke minst den mektige sukkerindustrien – tungt for brystet. 

De vil ha endret rapporten, og får støtte fra Bush-administrasjonen som truer med 

å trekke tilbake støtte til WHO. Flott at slike trusler ikke ser ut til å gjøre inntrykk 

på ekspertkomiteens leder, ernæringsprofessor Kåre R. Norum fra Norge!

Charlotte Haug
redaktør

Alltid beredt

00

Uansett vær- og føreforhold eller hvor 
i landet en ulykke finner sted, er det ett 
imperativ som gjelder i all prehospital 
akuttmedisin: Vær beredt. Livreddende 
og stabiliserende førstehjelp, initial 
behandling og transport til sykehus må 
skje raskt og systematisk for å minimali-
sere skadens omfang og faren for tap av 
liv – enten det dreier seg om et ulykkes-
tilfelle eller et livstruende hjerteinfarkt.

Omstillingene i helsevesenet de siste 
årene har skjerpet kravene til kompe-
tanse i den prehospitale tiltakskjeden. 
Med større vaktdistrikter, færre sykehus 
og flere behandlingsoppgaver utenfor 
sykehus er det behov for å ruste opp 
ambulanse- og legevakttjenesten og 
legge forholdene til rette for kunnskaps-
utvikling og teamarbeid. Behandlingskva-
litet og pasientsikkerhet avhenger av en 
samordnet tiltakskjede som er i stand 
til å definere mål, identifisere problemer 
og bruke erfaringer og resultater til 
å planlegge en optimal og hensiktsmes-
sig akuttmedisinsk beredskap. At dette 
er både et faglig, organisatorisk og poli-
tisk ansvar, er hovedbudskapet i flere 
artikler om prehospital akuttmedisin 
i dette nummer av Tidsskriftet.

Til sjuende og sist har den enkelte lege, 
sykepleier eller ambulansearbeider et 
faglig og yrkesetisk ansvar for å holde 
seg oppdatert og tilegne seg nødvendige 
akuttmedisinske ferdigheter. Øvelse gjør 
mester.

Tom Sundar

tom.sundar@legeforeningen.no
Tidsskriftet


