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Nye anbefalinger om 
barns hørsel og språk2360

Alle nyfødte barn bør screenes for 
medfødt hørselstap, og ansvaret 
for hørselsundersøkelse av sped-
barn bør overføres fra helsesta-
sjonene til barsel- og nyfødtavde-
lingene.

Det er blant anbefalingene i de nye 
Nasjonale faglige retningslinjene for 
undersøkelse av syn, hørsel og språk hos 
barn, ifølge Sosial- og helsedirektoratet.

Når det gjelder syn er det ingen store 
endringer. Hørselsscreening med oto-
akustisk amisjon (OAE) av alle nyfødte 
anbefales innført, og ansvaret bør over-
føres fra primærhelsetjenesten til spesia-
listhelsetjenesten. Hørselen bør dessuten 
undersøkes jevnlig ved helsestasjonene, 
blant annet bør det gjennomføres audio-
metri før skolestart. Det bør gjennom-
føres en systematisk observasjon av 
kommunikasjon, språkforståelse og tale-
språk i den generelle helseundersø-
kelsen av barn, og foreldrenes vurdering 
av barnets språk er viktig.

Gisle Roksund, leder i Norsk selskap 
for allmennmedisin (NSAM), er enig 
i at det bør innføres OAE-screening 
på nyfødte, men kan ikke se at det er 
grunnlag for å fortsette med audiome-
triscreening ved førskoleundersøkelsen.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
11420

Heftig adressedebatt ved UiO2360

Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo tapte i fjor 
3,5 millioner kroner på feil adressering på vitenskapelige publikasjoner. 
Et krav om dobbeltadressering har satt sinnene i kok hos de ansatte.

I et rundskriv sendt ut i sommer krever 
fakultetsledelsen at ansatte som er forfattere 
av vitenskapelige artikler skal oppgi univer-
sitetets adresse på publikasjonen. Dersom 
vedkommende også arbeider et annet sted 
skal det oppgis to fulle adresser.

– Fakultetet har en lang liste med artikler 
fra 2005 og 2006 som er påført feil adresse. 
Dette er en uholdbar situasjon, fordi denne 
feilregistreringen fører til at fakultetet og 
universitetet ender opp med en kraftig 
reduksjon i antall artikler som skulle gitt 
oss uttelling, heter det i rundskrivet.

Dette har satt i gang en heftig e-post-
debatt blant de vitenskapelig ansatte ved 
Det medisinske fakultet. Mange reagerer 
på at dette er et tungvint og arbeidskre-
vende system, og at finansieringsordningen 
bør kunne gjøres på en annen måte. Noen 
ser på dette som nok et byråkratisk pålegg 
fra ledelsen som tar fokus vekk fra forsk-
ningen, eller de sier det er lite logisk 
å skrive universitetsadressen når forsk-
ningen faktisk foregår ved et sykehus. Atter 
andre bekymrer seg for hvordan denne dob-
beltadresseringen vil bli tatt imot i tidsskrif-
tene, fordi det vil ta mye spalteplass.

– I flere vitenskapelige tidsskrifter er det 
press på spalteplassen, og de godtar derfor 
ikke lange remser med adresser, sier pro-
fessor Per Brandtzæg. Han har fått mye 
støtte etter sitt innlegg, hvor han skriver 
at det burde gå an å finne et alternativ til 
adressehysteriet, og heller bruke en generell 
fordelingsnøkkel.

Ole M. Sejersted er prodekan for forsk-
ning ved Det medisinske fakultetet. Han er 
overrasket over all kritikken som er kommet 
etter at rundskrivet ble sendt ut.

– Jeg skjønner ikke riktig hvorfor så 
mange reagerer så sterkt. Kanskje er det en 
protest mot noe som bryter med tradisjonen. 
Heldigvis er det noen mer sindige innlegg 
også, sier Sejersted til Tidsskriftet.

Nå har Det medisinske fakultet sendt ut 
et nytt skriv til de ansatte med en forklaring 
av den nye praksisen. Kunnskapsdeparte-
mentet og Helse- og omsorgsdepartementet, 
som er ansvarlig for finansieringen i forhold 
til vitenskapelige publikasjoner, kjøper data 
fra det private firmaet Institute for Scien-
tific Information (ISI). Sejersted forteller at 
finansieringen tidligere ikke var knyttet opp 
til antall publikasjoner ved institusjonene, 
men at denne ordningen ble innført i 2003. 
Tidligere var det også vanlig at universite-
tene automatisk ble knyttet til sykehus-
adressene, og at det derfor kun var nød-
vendig oppgi den ene. Dette mener fakulte-
tene burde være tilstrekkelig fremdeles, 
men departementene ser annerledes på 
saken.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/11402
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Trøst for barn i sorg
Barn som pårørende trenger å bli sett og hørt, 
men det kan være en utfordring for de voksne 
rundt. Kreftsykepleier Lise Juul-Hansen ved 
Barneklinikken, Rikshospitalet, er initiativtaker 
til CD-en «Hvis jeg kunne fly», som med sang, 
musikk og ord kan gi trøst og oppmuntring til 
barn i slike vanskelige situasjoner. Juul-Hansen 
har jobbet en del med sorggrupper for barn, og 
syns det manglet relevant litteratur på dette 
feltet. På CD-en snakker hun direkte til lytteren 
om både gleder og sorger, det praktiske og 
følelsesmessige rundt det å ha et familiemed-
lem som er syk. Sammen med produsent 
Arild Stav har hun satt sammen sanger og 
musikk som skal gjøre godt, men uten å virke 
deprimerende. Mange kjente artister har med-
virket i prosjektet, blant annet Lars Lillo-Sten-
berg, Hanne Krogh, Trine Rein og Maj Britt 
Andersen.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/11446

Influensavaksinen blir forsinket
Årets influensavaksine til risikogruppene er 
forsinket fra produsentene. Årsaken til forsin-
kelsen er problemer under dyrking av ett 
av vaksinevirusene, skriver Folkehelseinsti-
tuttet. Ifølge divisjonsdirektør Hanne Nøkleby 
vil de fleste kommunene som har bestilt 
innen fristen ha mottatt vaksinen innen 
månedsskiftet oktober/november, resten 
i løpet av november. Hun mener forsinkelsen 
ikke er alvorlig, dersom det ikke blir ytterligere 
forsinkelser.

– Det tidligste influensaen har dukket opp 
her i landet er i slutten av november, og sånn 
sett har man god tid. Men det blir selvfølgelig 
noe mer hektisk enn vanlig, sier hun. Nøkleby 
anbefaler legene å finne mulige tidspunkter for 
massevaksinasjon i november, siden den for-
sinkede leveringen vil gi mindre tid til gjennom-
føring av vaksineringen enn vanlig.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/11414


