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Informasjon uten grenser1005

Charlotte Haug
redaktør

Forgiftningsdødsfall 
utenfor sykehus

1005

I dette nummer av Tidsskriftet presente-
res det tall om sykelighet og dødelighet 
ved akutte forgiftninger. Alkoholforgift-
ninger dominerer, men tallene for narko-
tikadødsfall utenfor sykehus er skrem-
mende. Hvor mange av disse som skyl-
des uhell og hvor mange som er tilsiktet, 
er usikkert. Hjelpeapparatets vilje, evne 
og mulighet til å reagere raskt angående 
rusavhengige i stor nød er hemmet på 
grunn av komplisert organisering med 
uryddige ansvarsforhold og trege beslut-
ningsveier. Og det mangler akuttplasser 
for dem som på grunn av kombinasjonen 
rusmisbruk og somatisk eller psykiatrisk 
sykdom er så dårlige at de må tas hånd 
om raskt. Endelig trengs det i kritiske 
situasjoner tilgang til relevante helse-
opplysninger om pasienten.

Dødsfall på grunn av narkotikamisbruk 
kan forebygges ved at oppsøkende per-
sonell har tilgang til elektroniske journa-
ler slik at man via gratiskonsultasjoner 
kan forskrive antibiotika og antitrombo-
tiske medisiner til dem med rett til indi-
viduell plan. Videre er det viktig at gate-
nært personale får mer kompetanse og 
at det blir tilgang til øyeblikkelig hjelp-inn-
leggelse for pasienter med dobbeltdia-
gnose. Det må legges vekt på større 
mangfold når man skal ta hånd om bolig- 
og livssituasjonen – fornuftig beskjef-
tigelse og forebygging av ensomhet er 
viktig.

Behovet for akutthjelp ved brå forverring 
er det samme enten pasienten har en 
somatisk sykdom eller er rusavhengig. 
Men prøv å skaffe rusavhengige rask og 
adekvat hjelp – da kommer forskjellene 
klart frem.

Ole B. Hovind

ole.b.hovind@sonitor.com
Gatehospitalet, Oslo

Nylig forsøkte myndighetene i Thailand å blokkere tilgangen til nettstedet YouTube 

fordi det der var lagt ut en video av kong Bhumibol Adulyadej sammen med bilder 

som ble oppfattet som upassende. Å fornærme monarken er straffbart i Thailand. 

Forsøket på blokkering ble møtt med sterke reaksjoner fra flere kanter. Nye (fornær-

mende) videoer ble lagt ut i protest, samtidig som andre forsvarte forsøket på blokke-

ring og mente det vitnet om kulturell ignoranse å publisere slikt materiale. Uansett 

standpunkt viser det seg å være teknisk svært vanskelig å stenge tilgangen til et 

åpent nettsted hvis ikke nettstedet selv vil stenge eller sensurere. Og det ønsket 

ikke YouTube i dette tilfellet. Episoden illustrerer hvilken innflytelse åpen informasjon 

på Internett kan ha – endret informasjonstilgang endrer også maktforhold.


