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Aktuelt i foreningen

1690 Legeforeningen i mediene

1691 Stolthet og drivkraft
Hege Gjessing

1692 Nyttig verktøy for sykmeldere

Feiret aktiv 150-åring

1693 – Vil ha helsehjelp der folk er

1694 På isbjørnvakt

Tiltak for bedre mødrehelse

Alkohol – en stor helseutfordring

Jubileumsquiz

1695 Givende år som tillitsvalgt

1695 Lægenes automobiler

Annonser

1696 Legejobber

1718 Kurs og møter

1720 Spesialister

Intervju

1722 Maria Gjerpe
Offer? Unnasluntrer? Heltinne?
Elisabeth Swensen

Oss imellom

1725 Nytt om navn

1726 Minneord

1727 Meldte dødsfall

1728 Gjesteskribent: Ann-Magrit Austenå 
Mitt liv er så lite

FORSIDEN1627

Illustrasjon © Stein Løken

Kloden blir mindre. Stadig oftere ser vi at 
geografisk fjerne kriger, konflikter og epidemier 
kan destabilisere og true også vår hverdag 
og velferd. God befolkningshelse er overalt 
en forutsetning for stabilitet og fremgang. 
Derfor angår den globale helse oss alle.
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Global helse
Fattigdom skaper sykdom, og sykdom blant fattige hindrer økonomisk fremgang. 
Sykdommer som i dag er vanlige i utviklingsland, slik som tuberkulose og lepra, var 
vanlige i Norge og andre vestlige land i tidligere tider da levekårene var dårlige. Helse 
er altså nær knyttet til økonomiske og politiske forhold. Norge og norske leger har et 
ansvar for å medvirke til bedre helse i utviklingsland. Internasjonalt helsearbeid er 
krevende, og resultatene svarer ofte ikke til forventingene. Tidsskriftet starter i dette 
nummer en temaserie om global helse.
Side 1636, 1660, 1663, 1667, 1670

Antibiotika mot urinveisinfeksjon
Pasienter med urinveisinfeksjon får riktig antibiotika, men mange, særlig eldre menn, 
blir behandlet i for kort tid sammenliknet med etablerte retningslinjer. Dette viser en 
kobling av data om antibiotikaresepter innløst på apotek og regningskort fra allmenn-
leger til NAV.
Side 1641

Eksponert for varicella – hva så?
Varicella er svært smittsomt. Hos eksponerte pasienter kan passiv immunisering med 
varicella-zoster-immunglobulin redusere risikoen for smitte med et alvorlig forløp. 
Noen studier tyder på at aciklovir kan ha en forebyggende effekt. Slik behandling bør 
vurderes hos immunkompromitterte pasienter. Vaksinasjon til friske barn er vist 
å kunne forebygge.
Side 1645

Ikke bare sarkoidose
Sarkoidose er en granulomatøs sykdom som særlig affiserer lungene. Tiltakende puste-
vansker vil oftest tolkes som progredierende lungeaffeksjon. Lungetransplantasjon kan 
da være aktuelt. Hos en slik pasient viste det seg at respirasjonssvikten hadde en annen 
årsak, som førte til at pasienten ble levertransplantert – ikke lungetransplantert.
Side 1654

Fra redaktøren
«Trygghet for en verdig alderdom er vesentlig for et godt liv – 
ikke bare for de eldre selv»
Se leder side 1635


