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«Kreft» hadde tidligere en ominøs klang, 
forbundet med døden, med opphør av livet. 
Nå overlever stadig flere kreftsykdom, og opp-
lever å få livet i gave på ny. Unge kreftoverlevere 
har stor risiko for infertilitet. Fertilitetsbeva-
rende tiltak kan gi håp om å ikke bare overleve, 
men også om å kunne overlevere livets gave 
til neste generasjon.
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Hvordan bevare fruktbarhet etter kreftbehandling
Kreftbehandling innebærer ofte risiko for infertilitet, og med bedre behandlingsmulig-
heter overlever flere unge en kreftdiagnose. Fertilitetsbevarende tiltak må inngå som en 
integrert del av behandlingsopplegget for yngre kreftpasienter. Kryopreservering av 
embryo og sæd er etablerte metoder for voksne. Andre metoder er under utvikling.
Side 1412, 1429, 1433

Levekår og forgiftninger
Akutt forgiftning er et alvorlig helseproblem og en hyppig årsak til sykehusinnleggelse. 
I Oslo er sykehusinnleggelser for akutt forgiftning i suicidal hensikt eller relatert 
til rus vanligere fra bydeler med dårlige levekår enn fra bydeler med gode levekår. 
Flest akutte forgiftninger skyldtes benzodiazepiner, alkohol eller paracetamol.
Side 1424

Forskningsjuks om infusjonsløsninger
En internasjonalt kjent anestesiforsker er nylig tatt for juks. Hele 88 forskningspublika-
sjoner er trukket. Det er uklart om jukset har skadet pasienter og om gjeldende retnings-
linjer for bruk av infusjonsløsninger må endres. Saken viser hvor viktig det er å godkjenne 
og registrere studier på forhånd. Er kontrollen av datainnsamlingen god nok?
Side 1438

Mødrehelse i Somalia
Mødredødeligheten i Somalia er blant de høyeste i verden. Borgerkrig, fattigdom 
og kvinnelig omskjæring gjør det vanskelig å bedre kvinners helse. Enkle og billige tiltak 
er ikke nødvendigvis effektive. Forebygging av uønskede svangerskap, tilgang til god 
fødselshjelp og endring av kulturelt betinget praksis bør prioriteres.
Side 1441

«Når alle kan publisere, settes både kvaliteten og de økonomiske 
fundamentene tidsskriftene er bygd på under press»
Se leder side 1411


