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Rettspsykiatrisk spådomskunst 
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Den knapt fingertykke ryggmargen formidler 

uopphørlig milliarder av signaler mellom 

hjernen og resten av kroppen. I tverrsnitt 

kommer sommerfuglmønsteret frem, vakkert 

og vulnerabelt. En liten skade her kan få invali-

diserende konsekvenser. Sommerfugleffekten.
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Rettspsykiatri og tilregnelighet
Spørsmål knyttet til tilregnelighet, straff og behandling ved grove kriminelle handlinger 

utført av psykisk syke personer er svært vanskelige. Innholdet i sykelige vrangforestil-

linger er preget av tidens kultur. Hvordan avgrenses schizofreni og andre psykoser fra 

personlighetsforstyrrelser? Rettssaken mot 32-åringen som drepte 77 mennesker 

i Oslo og på Utøya har satt norsk rettspsykiatri på prøve.

Side 841, 843, 845, 847, 849, 851, 853

Når ryggmargen skades
Skader på ryggmargen har betydelige konsekvenser. Foruten lammelser og sensibili-

tetstap kan pasienten ha kroniske smerter, spastisitet, autonome forstyrrelser og 

trykksår. Redusert funksjonsnivå medfører mange praktiske og psykologiske vansker. 

Forekomsten av traumatiske ryggmargsskader har økt de siste 50 årene, og hoved-

årsakene – fall og trafikkulykker – kan i stor grad forebygges. Tidsskriftet starter i dette 

nummer en artikkelserie om ryggmargsskader.

Side 782, 831, 838

Hodepine etter spinalpunksjon
Bruk av tynn nål med atraumatisk spiss reduserer risikoen for hodepine etter spinalpunk-

sjon. De fleste som får hodepine etter spinalpunksjon, er smertefrie innen noen få dager 

med konservativ behandling. Koffein lindrer symptomene og forkorter forløpet.

Side 818

Sammenslåing av sykehus
Tre sykehus i henholdsvis Tromsø, Harstad og Narvik ble i 2007 slått sammen til ett 

sykehus – Universitetssykehuset Nord-Norge. Prosessen ble gjennomført som et pro-

sjekt med aktiv deltakelse fra mange personer. Hvordan påvirket prosessen den kliniske 

virksomheten underveis? Hvilke økonomiske følger hadde sammenslåingen?

Side 813

Fra redaktøren
Blir slurv, feil og fusk i forskning og publisering stadig vanligere, 
eller er vi bare blitt flinkere til å avsløre det?
Se leder side 781


