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Nytt håp og nye dilemmaer569

I slutten av januar forlot Isabelle Dinoire sykehuset i Amiens, Frankrike, med et nytt 

ansikt. To måneder tidligere hadde hun gjennomgått verdens første ansiktstransplan-

tasjon – utført av et team på 50 kirurger. Dinoires labrador hadde skamfert ansiktet 

hennes i mai 2005 mens hun lå bevisstløs etter en overdose. Hun så så ille ut at en 

av hennes tenåringsdøtre nektet å se på henne. Isabelle Dinoire har fått et nytt ansikt, 

en ny sjanse, et nytt liv. Men en ansiktstransplantasjon er fortsatt en eksperimentell 

og risikofylt prosedyre som reiser en rekke etiske dilemmaer. Hvem skal tilbys en slik 

transplantasjon? Hvem skal bestemme om risikoen for komplikasjoner er større eller 

mindre enn belastningen ved å leve med et ødelagt ansikt?

Charlotte Haug
redaktør

Om å begripe skygger

569

I dette nummer av Tidsskriftet presente-
res en studie plassert i berøringsflaten 
mellom tre fenomener som alle angår 
medisinske behandlere. Alle tre repre-
senterer viktige medisinske oppgaver, og 
alle tre er til nå utilstrekkelig forstått og 
håndtert av medisinfaget. Fenomenene 
kronisk smerte, traumatiske erfaringer 
og landflyktighet er hver for seg og til 
sammen problemer av stor betydning for 
helse. Dessuten er de «paradeeksemp-
ler» på vanskelige forskningsoppgaver 
og undervurderte forskningsfelt.

Gitt alle kjennetegn som preger mennes-
ker som både er flyktninger fra krig og 
krise, skadet på alle tenkelige og utenke-
lige, nevnbare og unevnbare måter, 
«språkløse» i mer enn en forstand og 
«ustabile» på alle vis, er det helt opplagt 
mange problemer knyttet til å samle data 
i et så ladet landskap – og særlig longitu-
dinelle data. Dette krever tilnærmings-
måter som ikke er utformet og validert 
ennå. De må være adekvate. Og det 
betyr at de ikke kan være «korrekte» 
vurdert ut ifra kunnskapsbasert metodo-
logi. Forskere som våger å gå inn i dette 
komplekse, ladede landskapet fortjener 
honnør for å ha pålagt seg en betydelig 
utfordring.

Anna Luise Kirkengen

anlui-k@online.no
Strømsborgv. 35 A
0287 Oslo


