
«Sykdommers prestisje handler også om hvordan 
vi velger å organisere håndteringen av dem. 
Akutt hjerneslag er et eksempel på det»
Se leder side 799
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Forsiden

Øye for øye
Tanken om at det mest rett-
ferdige er at den som har gjort 
noe uakseptabelt, får smake sin 
egen medisin, virker riktig. 
De tidligste nedskrevne lover 
inneholder derfor regler om 
straff av typen «øye for øye, tann 
for tann». Men allerede i Ham-
murabis lover fra 1700 f.Kr. er 
dette modifisert. I vårt samfunn 
aksepterer vi ikke drap av en 
morder, unntatt i nødverge. 
Av samme grunn har vi ikke 
dødsstraff i Norge.

Hele verden er blitt preget av 
terrorangrepene 11. september 
2001. Det er forståelig at man 
ønsker hevn. Men vil vi ha en 
tryggere verden med mindre 
vold og konflikt, er det lite trolig 
at vi oppnår det gjennom drap.

Charlotte Haug
redaktør

Med ett slag

Ingen kan forberede seg for et 

hjerneslag. Plutselig rives viktige 

hjernefunksjoner bort, og per-

sonlighet og autonomi trues. 

Med ett slag blir livet endret.

Les mer om ...

Hjerneslag og slagenheter
Pasienter med mistenkt hjerneslag bør innlegges i egne slagenheter for øye-
blikkelig hjelp. Det viser seg at nesten halvparten har andre diagnoser. De fleste 
slagpasienter er selvhjulpne i løpet av én uke, men om lag en tredel trenger 
lengre rehabilitering. Dette viser en gjennomgang ved slagenheten ved Haukeland 
universitetssykehus. Den medisinske utviklingen har gjort hjerneslag til 
en hastediagnose.
Side 799, 814, 819

Turnustjeneste med varierende kvalitet
Mange turnusleger får mangelfull veiledning og avdelingstjeneste. Kvaliteten 
varierer mye fra sykehus til sykehus. Dette går frem av en analyse av data fra 
en landsomfattende spørreskjemaundersøkelse blant 859 turnusleger. Ved syke-
husene i Nord-Trøndelag ansettes nå turnusleger en uke før tjenestestart for 
informasjon, prosedyrelæring og simulatortrening.
Side 808, 824

Immunmodulerende behandling ved multippel sklerose
Dagens behandling mot multippel sklerose har ofte dårlig effekt og kan gi plag-
somme bivirkninger. De siste årene har det kommet en rekke nye legemidler, 
blant annet monoklonale antistoffer, som er rettet mot molekyler eller celler 
som er viktige i sykdomspatogenesen. Indikasjonsstillingen for slike midler er 
ennå ikke klarlagt.
Side 832

Johannesurt mot mild depresjon
Det finnes vitenskapelig dokumentasjon for effekt av johannesurt, et naturlege-
middel utviklet fra planten prikkperikum, ved milde former for depresjon. Det 
foreligger imidlertid et interaksjonspotensial med flere legemidler. Behandling 
av gravide, ammende og barn frarådes.
Side 837

Presidentkandidatene
Legeforeningen skal velge ny president på landsstyremøtet i slutten av mai. Det er 
to kandidater: Trond Egil Hansen, som er allmennlege, og Hege Gjessing, som er 
sykehuslege. Begge har lang erfaring som tillitsvalgt og er i dag medlemmer av 
Sentralstyret. Hva mener de om de utfordringene helsevesenet, legene og Lege-
foreningen står overfor?
Side 809, 811 Dung Hoang


