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Møter virkeligheten i en semitrailer
2605
Leger Uten Grenser har fått TV-aksjonen for 2006. Imens vekker organi-
sasjonen sterke følelser med utstillingen Kriser uten overskrifter.

Rundt 7 000 personer har besøkt utstil-
lingen hittil, og for mange har det vært en 
sterk opplevelse.

Inne i en semitrailer møter du en flykt-
ningleir, i form av bilder, kulisser og et par 
hodetelefoner.

Før du går inn får du tildelt en rolle enten 
som lege, sykepleier eller logistiker, og en 
stemme forteller underveis hvilke utford-
ringer du møter. Du ledes fra post til post, 
fra et skur som fungerer som bolig, til medi-
sinteltet, en vannpost, videre til ernærings-
senteret og til slutt koleraavdelingen.

Stemmen forteller at 300 nye familier 
kom til flyktningleiren i natt, og den all-
menne helsetilstanden er dårlig. En liten 
jente forteller deg at opprørerne kom til 
landsbyen de bodde i, brakk armen hennes 
og drepte faren. Flere hundre pasienter står 
i kø foran teltet, og en sykepleier forteller 
om den første kolerapasienten du må 
behandle. Han har oppkast og blodig diaré, 
og er snart i koma.

Ifølge prosjektleder Henrik Glette viser 
de besøkende et engasjement og en inter-
esse for andre menneskers situasjon som 
kan tyde på at medie-Norge undervurderer 
sitt publikum.

– Responsen har vært overveldende. Folk 
er veldig positive, og de blir både rørt og 
berørt av utstillingen. Den har skapt et 
engasjement hos folk, og virkelig vist at det 
finnes vilje til å bidra. Det er dessuten en 
del leger og sykepleier som har vært innom, 
som er blitt inspirert til å reise ut med oss, 
sier Glette til Tidsskriftet.

TV-aksjonen 2006 sendes på NRK1 
22. oktober neste år, og Leger Uten Grenser 
ønsker at midlene skal brukes til medisinsk 
behandling av de mest sårbare menneskene 
i Somalia, Haiti, Den demokratiske repu-
blikken Kongo, Burundi og Uganda.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/9198
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Nedprioriterer barn med 
psykiske problemer2605

Fastlegene er lite involvert i tiltak for 
barn og unge med psykiske problemer, 
viser en ny rapport fra SINTEF Helse.

Prosjektleder Helle Wessel 
Andersson mener det er flere mulige 
forklaringer til fastlegers manglende 
engasjement for denne pasientgruppen.

– Legens mangel på tid er nok en 
viktig årsak, sier Andersson til Tids-
skriftet.

Prosjektlederen mener også det tyder 
på manglende interesse og følelse av 
for liten kompetanse slik at man ikke 
strekker til.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
9268

Nyfødte blir 
tyngre og lettere2605

Den gjennomsnittlige fødselsvekten på 
norske barn har økt med 60 gram de 
siste 30 årene. Det fødes flere store 
barn, men det fødes også flere små barn 
enn tidligere.

Tall fra Medisinsk fødselsregister 
viser at gjennomsnittlig fødselsvekt nå 
ligger på 3 536 gram. Den økte gjen-
nomsnittsvekten skyldes i hovedsak 
bedre helse og færre mødre som røyker 
under svangerskapet.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
9162

Oppklarende om B-vitamin 
mot hjertesykdom
En norsk studie, ledet fra Universitetet 
i Tromsø, viser at folsyre og vitamin B6 ikke 
forebygger hjertesykdom hos infarktpasienter. 
Statens Legemiddelverk råder derfor leger til 
ikke å gi høye doser av dette til pasienter som 
har hatt hjerteinfarkt, eller til pasienter med 
andre former for aterosklerotisk hjertesykdom 
eller høy risiko for slik sykdom.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/9188

Ønsker åpenhet om selvmord
Det må bli mer vanlig å snakke åpent og fritt 
om selvmord. Vi må jobbe for å bekjempe 
mytene og tabuene omkring dette, ellers vil det 
hindre oss i å snakke åpent og fritt om proble-
met, finne løsninger og handle, sier Lars 
Mehlum, professor i suicidologi ved Universi-
tetet i Oslo. 10. september ble Verdensdagen 
for selvmordsforebygging markert i mer enn 
50 land.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/9169

Norges første PET-skanner på plass
Etter flere år med diskusjon, finansieringsvans-
ker, skepsis og begeistring er nå en avansert 
kombinert PET/CT-skanner på plass ved Riks-
hospitalet-Radiumhospitalet. Skanneren kan 
utføre både PET (positronemisjonstomografi)- 
og CT-undersøkelse. Norge kommer etter de 
fleste landene i Vest-Europa, inkludert Finland, 
Danmark og Sverige, som alle har hatt PET-
skannere i noen år allerede.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/9178

Denne kolerapasienten er ditt ansvar, som 
nyankommet lege. Foto Steinar Pettersen/
Leger Uten Grenser


