
««Political language is designed to make lies 
sound truthful and murder respectable, and to give 
an appearance of solidity to pure wind.» 
George Orwell, 1946 (1)»
Se leder side 1701
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Forsiden

Telefon eller 
stetoskop?1689

Er det mulig at avanserte mobil-
telefoner (smartphones), som 
f.eks. Apple iPhone, kan komme 
til å erstatte stetoskopet? Ja, 
mener Peter Bentley, forsker 
ved University College i London. 
Han har utviklet en applikasjon 
(et lite program for telefoner) 
som gjør en iPhone til et steto-
skop. Bentley er ikke alene om 
å utvikle applikasjoner for leger: 
Det finnes nå over 6 000 slike 
som definerer seg som lege- 
eller helserelaterte. Og leger 
liker teknologi. Ved utgangen 
av 2009 brukte to tredeler av 
legene (mot 42 % av befolknin-
gen som helhet) smarttelefon, 
ifølge den britiske avisen The 
Guardian. Andelen er raskt 
økende!

Charlotte Haug
redaktør

Ikke bare rullestoler!1689

Et sykehjem skal ivareta mange 

oppgaver. I tillegg til å gi daglig 

omsorg og stell, må personalet 

ha palliativ kompetanse og 

kunne vurdere om en pasient er 

døende. Er det tjenlig med syke-

husinnleggelse eller ikke?

Se side 1702 og 1721.

Les mer om ...

Sykehjem og kritisk syke pasienter
Sykehjem har svake rutiner for vurdering av pasienter som overføres akutt 
til sykehus, og samarbeidet mellom sykehjem og sykehus er ofte dårlig. Dette 
viser en gjennomgang av akutte sykehusinnleggelser av pasienter fra sykehjem 
der pasienten døde innen 48 timer.

Sykehjemsmedisinen trenger et faglig løft, skriver en geriater på lederplass. 
Samtidig må det poengteres at denne type innleggelser utgjør en forsvinnende 
liten del av alle sykehusinnleggelser.
Side 1702, 1721

Mange medisiner på en gang
Eldre bruker ofte mange medisiner, noe som kan føre til bivirkninger, interaksjo-
ner og toksisitet. Samtidig er underbehandling av eldre ikke uvanlig. Avslutning 
av behandling med legemidler, særlig forebyggende behandling, må skje på 
grunnlag av en klinisk vurdering av hver enkelt pasient.
Side 1726

Bedre resultater ved akutt lymfoblastisk leukemi
Akutt lymfoblastisk leukemi er karakterisert ved malign transformasjon og akku-
mulering av umodne forstadier i lymfocyttrekken. Omtrent halvparten av voksne 
pasienter er i live etter fem år, dvs. flere enn i internasjonale studier. Dette kan 
skyldes at det norske behandlingsprogrammet er mer intensivt. Prognosen er 
best for yngre pasienter.
Side 1710

Intravenøs IgG-behandling dårlig dokumentert
Intravenøs IgG-behandling, såkalt IVIG-behandling, har en rekke virkninger 
på immunsystemet. Effekten av slik immunmodulerende behandling ved nevro-
muskulære sykdommmer, blant annet Guillain-Barrés syndrom, er imidlertid 
lite dokumentert. Behandlingen er kostbar. Randomiserte studier etterlyses.
Side 1717

Hva kan vi lære av ambulansesaken?
Ensidig negativ eksponering av helsepersonell i mediene kan medføre betydelige 
psykiske reaksjoner og langvarig sykmelding. Effekten forsterkes av unyansert 
kritikk fra øvrighetspersoner. Slike oppslag stiller store krav til god og korrekt 
kommunikasjon fra ledelsen, både overfor pasienter, pårørende, medier 
og ansatte.
Side 1732
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