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en viss grad av velvilje til et land som forsø-
ker å bygge uavhengighet, med utgangs-
punkt i egen historie, mot stormakter og 
hegemonistiske stater som ønsker å under-
legge seg regionen? Politisk sett ville dette 
være interessant – om det overhodet er en 
mulig tanke i dagens politiske klima.
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I dette innlegget forsøker Trond Ali Linstad 
å tegne et offerbilde av regimet i Iran. Selv 
det iranske presteregimet ville ha blitt over-
rasket over den sjenerøse, men virkelighets-
fjerne omtalen de får av Linstad. Virkelig-
heten er nemlig en annen.

I fravær av folkelig støtte har regimet 
ingen stabilitet eller fremtid. Derfor må de 
bygge sitt styre på terror og undertrykkelse. 
For å fjerne oppmerksomheten fra indre pro-
blemer spiller regimets ledere på det pale-
stinske og det irakiske folks lidelser. De bryr 
seg imidlertid verken om irakere eller pale-
stinere. Det er mye som tyder på at den iran-
ske revolusjonsgarden står bak mange av 
terrorbombene i Irak, der hovedofrene er 
uskyldige irakiske sivile. Regimet i Iran er 
også den største motstanderen av fred 
i Palestina. Derfor har de siden begynnelsen 
av 1980-årene støttet de mest ekstreme kref-
tene i Midtøsten for å bekjempe ethvert for-
søk på å skape fred. For hva skal Ahmadine-
jad og Khamenei snakke om dersom det blir 
en fredelig løsning på Palestina-konflikten?

Det er sant, slik Linstad skriver, at 
regimet i Iran er i en krigstilstand. Men 
krigen utspiller seg mellom det iranske 
folket på den ene siden og presteregimet på 
den andre. Iran er det landet i verden hvor 
flest mindreårige får dødsstraff. Minst ti 
mindreårige ble henrettet i 2007, og over 90 
mindreårige sitter i fengsel i påvente av 
dødsstraff. 16 år gamle Atefeh Rajabi ble 
hengt i sentrum av en by nord i Iran dømt 
for umoralske handlinger. Dommeren selv 
satte løkken rundt halsen hennes mens hun 
gråt og ba om tilgivelse. Den samme dom-
meren ble senere forfremmet til en høyere 
stilling i Irans rettsvesen. Regimet i Iran 
praktiserer fortsatt middelaldermetoder som 
steining og amputasjoner. Alt dette for 
å spre frykt i en befolkning som ønsker en 
tilværelse der grunnleggende menneskeret-
tigheter ivaretas. Studentaktivister kastes 
i fengsel og tortureres for å komme med 
«tilståelser» om forbindelser med frem-
mede land. Kvinner utsettes for kjønns-
apartheid. Det står skrevet i presteregimets 
lover at kvinner som ikke dekker seg etter 
deres regler, skal piskes opptil 74 ganger! 
Overnevnte illustrerer eksempler på over-
grep regimet begår i sin «krig» mot det 

iranske folk. Verdenssamfunnet prioriterer 
dessverre sine økonomiske forbindelser 
med regimet fremfor menneskerettigheter. 
Dette er med på å forlenge livet til et regime 
som hører middelalderen til.

Mahmood Amiry-Moghaddam
Oslo

Dårlig kvalitet 
på strimmelundersøkelser1192

En gang i året sender Norsk kvalitetsforbed-
ring av laboratorievirksomhet utenfor 
sykehus (NOKLUS) ut kontrollmateriale til 
urinstrimmel. Vi har ved flere utsendelser 
sett at komponentene protein og nitritt har 
gitt uventede resultater. Kontrollmaterialet 
er basert på naturlig urin med visse tilset-
ninger (produsent SERO, Oslo). Fasitverdi er 
etablert på bakgrunn av tilsetting av kjent 
mengde analytt (nitritt) eller analysesvar fra 
Laboratorium for klinisk biokjemi, Hauke-
land Universitetssykehus og SERO (protein). 
Vi har sett på resultatene fra de fire siste 
årenes utsendelser, med henholdsvis 1 938 
og 2 028 deltakere og en svarprosent på 84 
og 91. Tre produkter dominerer markedet: 
Aution Sticks fra Arkrey, Combur-Test fra 
Roche Diagnostics og Multistix fra Siemens.

For nitritt: Combur-Test fra Roche Dia-
gnostics avlest visuelt er for sensitiv. Hele 
43 % oppga positivt svar ved en konsentra-
sjon på 4 μmol/l, som er nedenfor medisinsk 
grense (7 μmol/l). Combur-Test fra Roche 
Diagnostics avlest med Urilux S eller Urisys 
1100 er for lite sensitiv. Ved medisinsk 
grense (7 μmol/l) ble henholdsvis 2 % og 
20 % avlest som positive svar. Ved konfir-
meringsgrensen (laveste verdi der så godt 
som alle avlesninger skal bli positive) opp-
gitt fra produsent, 11 og 17 μmol/l for hen-
holdsvis Urilux S og Urisys 1100, ble 15 % 
og 70 % avlest som positive svar.

For protein: Multistix fra Siemens 
avleses generelt for høyt, og instrumentell 
avlesning er dårligere enn visuell. Avlest 
visuelt ga denne 49 % positivt utslag på kon-
troller der proteinverdier var negative. Ved 
kontroller som teoretisk skal gi positivt 
utslag, ble det avlest minst én verdi for høyt 
i 28–65 % av tilfellene for henholdsvis 1+, 
2+ og 3+. Multistix fra Siemens avlest med 
Clinitek Status eller Clinitek 50 ga 26 % 
positivt utslag på kontroller som var nega-
tive på protein. Kontroller som teoretisk skal 
gi utslag på 1+, 2+ eller 3+, ble avlest minst 
én verdi for høyt i 93–99 % av tilfellene.

Vi ber klinikere ta høyde for dette ved 
sine tolkinger av analyseresultater.
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