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tarmsykdom og/eller kronisk utmattelse 
som hadde allergi mot Candida albicans 
etter en kraftig antibiotikakur. Min mis-
tanke om at ikke bare irritabel tarmsykdom 
(4), men også kronisk utmattelsessyndrom 
er en autoimmun sykdom, fikk ny næring 
etter de spennende forskningsresultatene fra 
Mella og medarbeidere (5).

Jeg vil på ingen måte påstå at alle former 
for irritabel tarmsykdom og/eller kronisk 
utmattelse skyldes en immunologisk reak-
sjon bare mot sopper. Selvfølgelig kan også 
andre mikrober, mat og tungmetaller være 
triggere til autoimmune reaksjoner. Men det 
er en viktig differensialdiagnose.

Det jeg etterlyser, er bevis på Wensaas’ 
påstand om at det er infeksjon med Giardia 
lamblia og ikke en bivirkning av en (ufull-
stendig) behandling som er årsaken til 
funnene i studien (2). Og jeg tillater meg 
å spørre om de 54  % som ikke utviklet irri-
tabel tarmsykdom eller kronisk tretthet, 
hadde tatt effektive tarmbakterier etter anti-
biotikakuren.

Pasienter som lider av kronisk utmat-
telse, fortjener å få det beste av forskning, 
diagnose og behandling som helsevesenet 
har å tilby.
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I Tidsskriftet nr. 3/2012 s. 282 under bildet skal 

det stå:
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Vi beklager feilen. Den er rettet i nettutgaven.

Faste stillinger må på plass
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I presidentens leder i Tidsskriftet nr. 5/2012 
skal ingressen være:
Det er på tide å gjenta budskapet om at det ikke 
er akseptabelt at mer enn 90  % av legene som 
spesialiserer seg har midlertidige ansettelser.

Vi beklager feilen. Den er rettet i nettutgaven.


