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bestemmer NPE seg for å støtte seg til sin egen utnevnte spesialist 
og hans meninger, som konkluderer med at behandlingsstedet ikke 
sviktet (3). I vår sak ble Silje gitt permisjon fra Ahus, selv om hun 
nesten ved hver konsultasjon hun hadde med sine behandlere, for-
talte at hun ville reise til Oslo og ta sitt eget liv. Dette er journalført 
og hun var karakterisert som kronisk suicidal. Vår datter kom aldri 
tilbake til avdelingen på Ahus, og personalet på Ahus var de eneste 
som visste at hun ikke kom tilbake til avtalt tid. De gjorde ingenting 
for å finne henne eller etterlyse henne, det var det vi pårørende som 
til slutt gjorde. Dette var bare et eksempel på svikt ved behandlings-
stedet i vår sak, en rekke andre forhold på svikt ble også avdekket 
av Fylkesmannen. Men NPE sin spesialist i vår sak er av en annen 
oppfatning, og mener at behandlingstedet ikke sviktet. For meg er 
det uforståelig at NPE og Fylkesmannen kan tolke spesialisthelse-
tjenesteloven, helsepersonelloven og journalforskriften så til de 
grader forskjellig.
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Re: E-sigaretter – til skade eller nytte?1532

Jeg observerer at Sanner & Grimsrud står ved sin påstand om at 
nikotin i seg selv er avhengighetsskapende. De henviser her til to 
kilder (1, 2), hvor den ene er skrevet blant annet av Sanner selv. 
Etter det jeg kan se konsentrerer denne seg i all hovedsak om 
nikotin tilført gjennom tobakksprodukter. Ett av mine poenger var 
at vi må se på nikotin tilført uavhengig av tobakk, altså uten andre 
tobakksrelaterte stoffer som kan påvirke eller skape avhengighet. 
Som Sanner selv sier: «Det er allmenn vitenskapelig aksept for at 
nikotin tilført gjennom tobakksprodukter er et sterkt avhengighets-
skapende stoff.» Dokumentasjonen på at nikotin uten tobakk skaper 
avhengighet er heller tynn. Forfatterne av den andre kilden skriver 
også at flere undersøkelser mener andre stoffer i tobakken spiller en 
stor rolle. Jeg vil igjen henvise til en artikkel av Karl Fagerström 
for mer om dette (3).

Sanner og Grimsrud misforstår når de mener jeg er uenig i at det 
er en kraftig økning i bruken av e-sigaretter blant unge mennesker. 
Jeg er uenig i at det er en kraftig økning i daglig bruk blant unge 
aldri-røykere. Det er en stor forskjell her. Undersøkelsene Sanner 
og Grimsrud henviser til tar i all hovedsak for seg eksperimentering 
blant unge, noe som ikke er overraskende. Ungdom vil eksperimen-
tere med det meste som er nytt, og det er ikke noe vi kan regulere 
bort. Undersøkelsen fra Florida (4) viser også at andelen som eks-
perimenterer med vanlig røyking fortsetter å gå nedover, noe som 
kan tyde på at ungdom eksperimenterer med e-sigaretter i stedet for 
røyking, noe jeg ikke kan forstå at Sanner og Grimsrud ser på som 
en negativ trend. Setter man tallene i sammenheng, har man en 
kraftig økning i bruk av e-sigaretter, også blant unge, men mye 
tyder på at brorparten av disse er unge røykere, noe jeg ser på som 
en svært positiv trend. Disse unge menneskene vil antakelig leve 
mye lenger og bedre som brukere av e-sigaretter enn som røykere, 
det tror jeg også Sanner og Grimsrud vil være enige i.

Sammenligningen til Sanner og Grimsrud med narkotiske stoffer 
og alkohol hva gjelder den såkalte «gateway»-effekten mener jeg 

også er ugyldig. Jeg anbefaler på det sterkeste å lese Carl V. Phillips 
inngående analyse av dette (5).

Sanner og Grimsrud avslutter med å uttrykke sin frykt for at folk 
vil benytte e-sigaretter der hvor det ikke er lov til å røyke. Mitt inn-
trykk er at Sanner og Grimsrud har lagt «røykelignende adferd» 
for hat og at dette er bakgrunnen for deres ønske om overdreven 
regulering. Det at folk bruker e-sigaretter hvor det ikke kan røykes, 
synes jeg er noe vi bør ønske velkommen fordi det kan inspirere 
andre røykere til å bytte til damp, og dermed gi økt spredning av 
produkter som vil redde liv.
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T.K. Grimsrud & T. Sanner svarer:1532

IT-konsulent Moe gjentar de samme synspunktene og spørsmålene 
som han har fremført tidligere. Eksperimenter med ren nikotin på 
mennesker for å undersøke avhengighet vil ikke tillates. Man vur-
derer derfor resultater fra forsøk med dyr og celler, både når det 
gjelder avhengighet og andre toksikologiske effekter, og man ser på 
erfaringer ved bruk av nikotinpreparater i røykeavvenning. Ut fra 
dette gjør man en samlet, kvalifisert vurdering. Vi foreslår at Moe 
setter seg bedre inn i det toksikologiske fagfeltet, og gjerne leser 
vitenskapelige oppsummeringer om virkninger av nikotin utført 
av kompetente og uavhengige fagfolk, dvs. fagfolk som ikke mottar 
støtte fra eller samarbeider med tobakksindustrien eller farma-
søytisk industri. Diskusjonen går nå i ring, og vi foreslår at den 
avsluttes.
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Re: Hvem har villedet Trond Mohn?1532 – 3

«Som mange andre er Mohn altså blitt forledet til å tro at løsningen 
på samfunnets kreftproblemer kan være nært forestående,» skriver 
Jarle Breivik i en kronikk i Tidsskriftet (1). Vi argumenterer her for 
at en rasjonell strategi mot kreft er å legge om kostholdet slik at det 
er i pakt med det våre forgjengere spiste i hundretusener av år og 
som vi fortsatt er genetisk tilpasset. Fram til jordbruksrevolusjonen 
levde våre forgjengere av jakt, fangst og sanking, og faglitteraturen 
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