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Tyttebærplukking 
og fargesans hos leger
Erlend Hem hadde i Tidsskriftet nr. 2/2004 
en leseverdig artikkel om betydningen av 
fargesans hos leger (1). Observasjon av 
fargeforandringer, særlig i rødspekteret, er 
et viktig element i hverdagen for mange av 
oss. Det er en liten regnefeil i Hems 
artikkel. Hvis 0,5 % av kvinnelige leger er 
rødgrønnsvake, er det bare et tjuetall av 
våre norske kvinnelige kolleger som har 
fargesansproblemer i sitt yrke – ikke 200.

Evolusjonen av fargesans i dyreverdenen, 
også hos primater, har mange fascinerende 
aspekter. Hvordan overlevde de rødgrønn-
svake i en befolkning som levde av naturen? 
Det sies at de som jegere hadde bedre nattsyn 
og større evne til å se konturer, mens kamu-
flasjefarger forvirret de normalsynte. Dette 
har vært utnyttet i militær sammenheng ved 
gransking av kamuflerte objekter (2). Mye 
mer om rødgrønnsvakhet finnes på nettet, 
http://www.toledo-bend.com/colorblind/
links.html har mange nyttige linker.

Selv tilhører jeg den store gruppe mann-
lige norske leger som er rødgrønnsvake, 
noe som gjorde at jeg dessverre aldri kunne 
bli skipsfører som min farfar, men som jeg 
drog selvisk nytte av på familieturer med 
tyttebærplukking. Trafikklys volder intet 
besvær, lysstyrke og plassering sørger for 
det. I mitt yrke som cytogenetiker kan 
derimot evnen til å identifisere svak rød og 
grønn fluorescens være et problem, men 
heldigvis kan moderne elektronisk bildetek-
nikk «omskape» disse fargene til bølge-
lengder som er greiere for øynene mine.

Når foredragsholdere eller forfattere 
lager illustrasjoner, faller altfor mange for 
fristelsen til å fremstille grafer i røde og 
grønne varianter, for ikke å snakke om 
diverse sjatteringer av rødt eller grønt for 
å vise ulike grader eller symboler. Er det 
umulig å fatte at 8 % av de mannlige tilhø-
rerne eller leserne ikke får med seg 
substansen i slike fremstillinger? Det finnes 
enkle oppskrifter for å bedre på dette. Noen 
nettdesignere tar det alvorlig, se f.eks. 
http://www.visibone.com/colorblind/. 
Denne diskrimineringen av en synsmino-
ritet er unødvendig og utålelig. Synspig-
mentmutanter i alle land – foren eder!

Carl Birger van der Hagen

Institutt for medisinsk genetikk
Universitetet i Oslo
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Odontologiske og 
medisinske spesialiteter
I Tidsskriftet nr. 1/2004 er det et intervju 
med leder i Norsk forening for maxillofacial 
kirurgi, Anne Marie Ransve (1). I artikkelen 
blir det gitt opplysninger som berører den 
odontologiske spesialiteten oral kirurgi og 
oral medisin og som krever en presisering. 
Videre er beskrivelsen av fagområdet oral/
maksillofacial kirurgi ikke helt i samsvar 
med de opplysninger vi sitter inne med.

Oral kirurgi og oral medisin ble i 1952 
opprettet som en av de to første odontologiske 
spesialitetene i Norge. I tråd med interna-
sjonal utvikling kreves det for denne spesiali-
teten en femårig heltidsutdanning, som består 
av basalutdanning (kurser og seminarer), 
klinisk tjeneste (inkludert ett års tjeneste 
i oral-/kjevekirurgisk avdeling ved universi-
tetssykehus), sideutdanning i relevante medi-
sinske fagområder og godkjent spesialistopp-
gave. Etter initiativ fra Helsedepartementet 
iverksettes det nå en økning 
i utdanningskapasitet og en endring slik at 
deler av utdanningen kan foregå ved andre 
sykehus med oral-/kjevekirurgiske avdelinger. 
I dag er det til sammen 14 kandidater under 
utdanning i spesialiteten. Behovet for oralkir-
urger er beregnet til én spesialist per 70 000 
innbyggere. Dette tilsvarer ca. 65 klinisk 
aktive spesialister på landsbasis. Per i dag 
finnes det omtrent 43 godkjente oralkirurger, 
hvorav langt over halvparten arbeider ved de 
odontologiske fakultetene, ved universitets-
sykehus og ved øvrige sykehus.

Det er en formell og reell forskjell på en 
lege eller tannlege med kompetanse innenfor 
en disiplin, noe som oppnås gjennom etter-
utdanning, og en formelt godkjent medisinsk 
eller odontologisk spesialist.

Volumkirurgien, som Ransve omtaler, er 
viktig for det felles fagområdet oral og 
maksillofacial kirurgi. Ved de sykehusene 
som har oral-/kjevekirurgiske avdelinger 
eller seksjoner, tar oralkirurgene hånd om 
tann-, kjeve- og ansiktstraumene og deltar 
i det tverrfaglige traumeteamet. Oralkir-
urger ved sykehus gjennomfører etter hvert 
en betydelig mengde elektiv kirurgi på 
pasienter som krever innleggelse, slik som 
ortognatisk kirurgi, kjeveleddskirurgi, 

rekonstruksjonskirurgi, rehabilitering med 
mer avansert implantatkirurgi mv. Det er, 
etter det vi har kunnet bringe på det rene, få 
pasienter som sendes fra de øvrige universi-
tetssykehusene eller andre sykehus med 
oral-/kjevekirurgisk avdeling til Ullevål 
universitetssykehus. Behovet og indikasjo-
nene ligger vel i dag på det spisskompetan-
senivået som det kraniofaciale teamet på 
Rikshospitalet representerer.

Jeg er enig med Anne Marie Ransve i at 
oral/maksillofacial kirurgi er et spennende 
og utfordrende spesialfelt. Det er i dag en 
klar underbemanning på landsbasis. Det er 
en viktig målsetting å kunne tilby nød-
vendig spesialistbehandling i alle deler av 
landet.

Spesialister i oral kirurgi har sin basis 
i odontologien, og en vesentlig del av henvis-
ningene kommer fra tannleger. Spesialister 
i oralkirurgi har god erfaring med teamarbeid 
i helsevesenet og i sykehusene og represen-
terer på denne måten et viktig bindeledd 
mellom medisin og odontologi.

Arne Geir Grønningsæter

Norsk forening for oral kirurgi og oral medisin
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Unyansert om 
kjevekirurgi i Norge
I Tidsskriftet nr. 1/2004 omtales Norsk 
forening for maxillofacial kirurgi, basert på 
et intervju med Anne Marie Ransve (1). 
Intervjuet inneholder enkelte opplysninger 
som ikke er korrekte.

Det er riktig at det bare er to sykehus som 
har egen avdeling med ansikts-/kjevekir-
urger, men det finnes ti sykehus som har 
avdelinger for oral-/kjevekirurgi. Disse er 
bemannet med spesialister i oral medisin og 
oral kirurgi, den odontologiske kirurgiske 
spesialiteten. Behandlingsspekteret ved en 
del av disse avdelingene er ikke mye anner-
ledes enn det er ved de to avdelingene som 
nevnes i artikkelen, og svært få pasienter 
henvises videre. Bare de ganske få pasien-
tene i Norge med kraniofaciale misdan-
nelser henvises til kompetansesenteret ved 
Rikshospitalet/Ullevål universitetssykehus.

Kjevekirurgisk avdeling ved Haukeland 
Universitetssykehus har i mange år vært 
bemannet med oralkirurger. Ifølge tall fra 
Norsk pasientregister behandler vi her flere 


