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Kvalitetssikring nytter

Som en direkte konsekvens av dår-
lige testresultater for hurtigtesten 
QuickVue+ Mononucleose med 
lotnummer 145535, har forhandler 
trukket dette lotnummeret fra mar-
kedet.

Norsk kvalitetsforbedring av laborato-
rievirksomhet (NOKLUS) sendte i en 
kontrollutsendelse ut to positive prøver 
med «sikkert forhøyet titer» mot infek-
siøs mononukleose og en negativ prøve. 
De mononukleose positive materialene 
var materialer tappet fra pasienter med 
infeksiøs mononukleose, og fortynnet 
med negativt serum til ønsket konsentra-
sjon. Fasit ble bestemt med Paul-
Bunnell-Davidsohns metode ved avde-
ling for mikrobiologi og immunologi, 
Immunologisk seksjon, Haukeland 
Universitetssykehus.

Hurtigtester bør vise positive resul-
tater ved titer ≥ 64 etter absorpsjon med 
marsvinnyre. Kun 16,7 % (4 av 24) av 
deltakerne som benyttet QuickVue+ 
Mononucleose med lotnummer 145535 
fikk positivt resultat på prøven med titer 
128. Av de som benyttet QuickVue + 
Mononucleose med andre lotnumre, fikk 
85 % (85 av 100) positive resultater på 
prøven med titer 128.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=4489

Usanne kreftrykter skremmer kvinner
Vettskremte norske kvinner mottar og videresender e-post som
forteller at bruk av deodorant kan føre til brystkreft. – Slett e-postene 
og glem dem, oppfordrer kreftleger.

Ryktene om at det er en sammenheng mellom 
deodoranter og brystkreft har florert lenge, og 
nå blusset opp igjen. Mange kvinner mottar 
e-poster med titler som «Brystkreft – dette 
bør du lese», hvor innholdet forteller om hvor 
farlig det er å bruke deodoranter. Enkelte av 
e-postene er underskrevet av helsepersonell. 
Det henvises til forskning som viser at gift-
stoffene som påføres under armene hoper seg 
opp i kroppen og dermed øker risikoen for 
brystkreft.

Det som vakte bekymringen blant 
kvinner er en britisk artikkel, skrevet av 
Phillippa Darbre. Artikkelen, som er publi-
sert i Journal of Applied Toxicology, viser 
at det er funnet parabener i svulster fra 20 
undersøkte bryster. Parabener (4-hydroxy-
benzosyre estere) er et konserveringsmiddel 
som blant annet finnes i deodoranter.

Men norske kreftleger, blant dem Tore 
Sanner ved Det norske radiumhospital, 
mener artikkelen ikke holder mål. Han 
henviser til andre studier som viser motsatt 
resultat. Blant annet viser en stor studie fra 
2002, publisert i det anerkjente tidsskriftet 
Journal of the National Cancer Institute at 
risikoen for brystkreft ikke økte, verken ved 
bruk av deodorant eller ved bruk av kosme-
tiske produkter i forbindelse med barbering 
under armene. Sanner understreker at heller 
ikke antiperspirant eller aluminiumsforbin-
delser i deodoranter er kreftfremkallende.

Lise Høie, daglig leder for Foreningen 
for brystkreftopererte, er opprørt over at 
informasjon om det motsatte når stadig 

flere kvinner. – Det er hårreisende at dette 
florerer på Internett. Vi får reaksjoner fra 
mange kvinner som er livredde.

Også Erik Wist ved Ullevål universitets-
sykehus sier at Darbres studie er svak, og at 
den har mange usikkerhetsmomenter. – Vi vet 
ikke mer enn at man har funnet spor av para-
bener i tumor, og det alene er ikke et bevis for 
at det er noen sammenheng mellom deodo-
ranter og brystkreft, sier Wist. Verken Wist, 
Sanner eller Høie ser noen grunn til å fraråde 
bruk av deodoranter. De råder kvinner til 
å slette og glemme de villedende og skrem-
mende e-postene.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4458
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Hepatitt C-utvalg 
kritiserer myndighetene
Helsemyndighetene manglet fullstendig en 
strategi på hvordan de skulle spore opp even-
tuelle ofre for hepatitt C-smitte gjennom blod-
overføring. Det mener Hepatitt C-utvalget, som 
foreslår en samordnet erstatningsordning for 
pasientene.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4480

Nedgang i antall doktorgrader
Det ble en liten nedgang i det totale antallet 
doktordisputaser ved norske universiteter og 
høyskoler i 2003. Tallet på dr.med. holder seg 
like lavt som året før.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4345

– Bestill mer influensavaksine
Vaksinasjonsdekningen i risikogruppene perso-
ner over 65 år og personer med kronisk hjerte- 
og lungesykdom bør økes, mener Nasjonalt 
folkehelseinstitutt. De ber kommunehelse-
tjenesten bestille en større mengde influensa-
vaksine foran neste års sesong.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4445

Stanser byggingen – 
psykiatrien rammes
Helse Midt-Norge mangler 1 milliard kroner, og 
stanser derfor alle byggeprosjekter og investe-
ringer der det ikke er inngått bindende kontrak-
ter. Psykiatrien blir hardest rammet.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=4431
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