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KOMMENTAR OG DEBATT   Brev til redaktøren    

Som en pendant til den faglige debatten 
inviterer redaktøren til en debatt om legers 
roller i striden om røykeloven (3). Det er 
jeg glad for. Tendensen i kurativ medisin er 
klart i retning av økt selvbestemmelse til 
pasientene. Da er det paradoksalt at Lege-
foreningen innenfor et viktig område av 
forebyggende medisin ser det som sin 
oppgave å arbeide for sterke inngrep i folks 
privatliv og overkjøre folks egne avvei-
ninger mellom helse og andre verdier.

Erik Nord
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Silikonproteser
Som radiolog med ansvar for mammografi 
i Oppland møter jeg kvinner som har fått 
innoperert proteser med silikon- eller salt-
vannsinnhold. Mange av disse kvinnene har 
hørt fra sin kirurg at protesene ikke ødeleg-
ger for mammografi. At kirurger skal ha 
sagt dette, er ikke til å tro, for det motsatte 
er tilfellet: Det er ikke mulig å totalvurdere 
et protesebryst ved mammografi. Det er 
ingen vesentlig forskjell på silikon- og salt-
vannsproteser.

Lars Hagen Henriksen
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Rastløse bein
Jeg leste artikkelen til Einar Kinge & 
Morten Lossius i Tidsskriftet nr. 1/2004 om 
rastløse bein (1) og fikk lyst til å fortelle 

hva som hjalp meg. Jeg var plaget med rast-
løse bein og kramper i leggene om natten 
og fikk det rådet å begynne med magne-
sium og B-vitaminer om kvelden. Det 
begynte jeg med, og plagene er borte. Hvis 
jeg ikke tar dette tilskuddet, spesielt er 
magnesium viktig, får jeg plagene tilbake.

Eli Filseth
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