
Tidsskr Nor Lægeforen nr. 12, 2006; 126

Tidsskrift for 
Den norske lægeforening

Legenes hus
Akersgata 2
Postboks 1152 Sentrum
0107 Oslo

Redaktør
Charlotte Haug 

Medisinske redaktører
Jens Bjørheim
Michael Bretthauer
Jan C. Frich
Petter Jensen Gjersvik
Erlend Hem
Geir Jacobsen
Elisabeth Swensen
Torgeir Bruun Wyller
Preben Aavitsland

Redaksjonskomité
Steinar Solberg (leder)
Per Brodal
Lill-Tove Rasmussen Busund
Ola Dale
Guri Rørtveit
Baard-Christian Schem
Terje Vigen
Marte Walstad

Faste medarbeidere
Anne Forus
Olav Spigset
Kari Tveito
Marit Tveito
Leiv Otto Watne
Ragnhild Ørstavik 

Sentralbord  23 10 90 00
Redaksjon 23 10 90 50
Telefaks 23 10 90 40
tidsskriftet@legeforeningen.no

Redaksjonssjef
Anne Ringnes

Produksjonsansvarlig
Berit Seljebotn

Manuskriptredaktører
Åslaug Flo
Marit Fjellhaug Nylund
Raida Ødegaard

Bilderedaktør 
Anne Gitte Hertzberg

Redaksjonssekretærer
Magne Hagberg
Jorunn B. Kvarme
Gunn Marit Seberg

Nettredaksjonen
Hans Petter Fosseng
Eline Feiring
Gro Rabben
nettredaksjonen@legeforeningen.no

Markedsavdelingen
Markedssjef 
Maud P. Kaino
Telefon 23 10 90 95
maud.kaino@legeforeningen.no

Stillings-, kurs-, møte- og spesialistannonser 
Markedssekretær 
Anne-Britt Dahl
Telefon 23 10 90 94
Telefaks 23 10 90 90
marked@legeforeningen.no

Tidsskriftet på Internett
www.tidsskriftet.no

Lever manus på Internett
www.manusnett.no

Foto Arne Dedert, EPA/SCANPIX

Alarm! Alarm!1577

For ganske nøyaktig 25 år siden, 5. juni 1981, gav Centers for Disease Control i Atlanta, 

USA, ut en ukerapport som skulle vise seg å markere et alvorlig veiskille. Rapporten 

beskrev fem tilfeller av Pneumocystis carinii-pneumoni hos tidligere friske, unge menn 

i Los Angeles. Denne sjeldne lungebetennelsen var tidligere bare sett hos pasienter 

med alvorlig immunsvikt. Det viste seg at tilsvarende uforklarlige sykdomsbilde også 

var observert hos unge menn i San Francisco og New York – og nå øynet man en 

sammenheng. Dette var starten på AIDS-epidemien i USA. Årvåkenhet hos klinikere 

og helsemyndigheter gjorde at arbeidet med å identifisere den nye, ukjente sykdom-

men kom såpass raskt i gang.

Charlotte Haug
redaktør

Tatt av ballen

1577

I disse dager starter fotball-VM i Tyskland. 
Spillere og støtteapparat vil yte maksi-
malt for å skaffe sitt land heder og ære. 
For mange spillere vil også personlige 
motiver være viktige av økonomiske 
årsaker, da et slikt arrangement fungerer 
som utstillingsvindu for agenter og klubb-
lag som vil sikre seg kontrakter med de 
beste spillerne. Maksimal sportslig ytelse 
vil alltid innebære en risiko for skader 
som i verste fall kan stoppe en videre 
idrettskarriere og samtidig svekke laget 
som helhet. Av den grunn har det medi-
sinske støtteapparatet fått stadig større 
betydning. Det er slutt på tiden med 
mirakelhelbredelser da en spiller lå nede 
og vred seg i smerter og en eller annen 
person kom løpende med isspray med 
det resultat at spilleren i løpet av få 
sekunder reiste seg opp inne i denne 
iståken, tilsynelatende fullstendig helbre-
det.

Dagens medisinske støtteapparat består 
av kvalifiserte idrettsmedisinere samt 
idrettsfysioterapeuter med et bredt nett-
verk av spesialister fra andre fagfelter 
tilgjengelig, som for eksempel infek-
sjonsmedisinere og ernæringseksperter.

Norge er dessverre ikke kvalifisert til 
årets VM. Vi er imidlertid representert på 
den internasjonale fotballmedisinske are-
naen ved Senter for Idrettsskadeforsk-
ning hvor det utføres forskning på høyt 
internasjonalt nivå. Denne forskningen 
gjøres i samarbeid med FIFA, med fokus 
på skadeanalyse og forebyggende tiltak. 
Resultatene av dette arbeidet vil forhå-
pentligvis resultere i et redusert antall 
skader. La oss derfor håpe at årets VM 
får oppmerksomhet gjennom sportslige 
prestasjoner og ikke ved skader, doping 
og økonomiske betraktninger.
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