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Guttorm
Brattebø
er spesialist i anestesiologi
og intensivmedisin og leder
for prehospital akuttmedi-
sin i Helse Bergen. Han er
også en av grunnleggerne
av Stiftelsen BEST

Legeliv

Dr. Pork av Bud Grace

ERSOMHELSEPERSONELL kan man noen ganger
havne i situasjoner der følelsen av maktesløshet blir
overveldende: Man skulle så inderlig gjerne hjelpe
noen som åpenbart trenger bistand eller behandling.
Så er det bare slik at det ikke lar seg gjøre – enten

fordi tilstanden har kommet for langt eller fordi det
kanskje ikke finnes effektiv behandling. Eller at ved-
kommende kanskje ikke ønsker den behandlingen vi
foreslår.
Dette er en ubehagelig situasjon, kanskje fordi vi

noen ganger blir utfordret i vårt eget syn på rollen
som helbredere.

EN FÆL FØLELSE. For noen år siden rykket jeg ut
med luftambulansen til en gutt som hadde falt ned i
en bergkløft. Han hadde lekt i skogen og uforvarende
tråkket gjennom lyngen som skjulte en flere meter
dyp sprekk. Han falt ned i hullet og ble sittende bom
fast – heldigvis uskadd. Kameratene fikk varslet om
hendelsen og kort tid etter var store redningsressur-
ser på stedet.
Sprekken der gutten satt fast, fortsatte ut i en liten

fjellvegg. Fra siden av sprekken kunne man derfor
nesten rekke gutten, men det var likevel umulig få
ham ut. Da måtte man bokstavelig talt ha flyttet fjell.
Det var en fæl følelse å være så nær gutten, men

likevel være ute av stand til å hjelpe ham. Det ble et-
terhvert klart at man bare kunne få ham ut samme
vei som han hadde kommet inn; opp gjennom hul-
let. Etter en tid klarte så en smidig klatrer å få et tau
rundt armen til gutten slik at man fikk halt ham opp.
Etter et par timer var han berget ut, uskadd og i god
behold.

TRØST OG OPPMUNTRING. Alt endte altså godt, dog
uten særlige bidrag fra meg. Min innsats begren-
set seg til å prate med gutten og trøste og oppmun-
tre ham da han satt fast og vi ikke visste hvordan vi
skulle få han ut. Det ble jo etter hvert klart at gutten
ikke trengte akutt medisinsk behandling, og slik sett
var det ikke primært en oppgave for meg som lege,
men jeg var jo en del av de redningsressursene som
skulle løse situasjonen og ønsket derfor å bidra så
mye som mulig.
Hendelsen lignet på det som skjedde da lasteskipet

Rocknes gikk rundt vest av Bergen. Da var noen av
mannskapet fanget i en luftlomme i bunnen av ski-
pet som lå opp ned med fare for å synke. Etter noen
timer valgte man likevel å skjære hull i bunnen av
skipet for å få «fangene» ut. Da hadde man kommu-
nisert via papirlapper gjennom et borehull i skroget.

Trøst og oppmuntring var den gang også av stor
betydning for dem som var i livsfare.

RETT TIL Å AVSTÅ. Vi er opplært til å bidra til hel-
bredelse og til å komme med gode problemløsninger.
Som profesjonelle helsearbeidere «vet vi hva som er
best» – og er kanskje i mindre grad innstilt på å ak-
septere at pasientene tar bestemmelser som går på
tvers av det vi synes er best. Da er det lett å glemme
at det fortsatt er like viktig å trøste og oppmuntre,
spesielt når det ikke er håp om helbredelse. Noen
ganger er bivirkningene så betydelige og effekten av
tilgjengelig behandling så usikker at pasienten kan-
skje har god grunn til å velge å avstå fra det vi som
leger foreslår.
Et annet eksempel er pasienter som ikke ønsker

blodoverføring. Man har jo rett til å motsette seg
dette, selv om man kan dø som en følge av beslutnin-
gen. Da er det viktig å diskutere åpent om de alter-
nativene som finnes for å være sikker på at pasienten
vet hva valget innbefatter.
Enhver har rett til å avstå fra foreslått behandling,

selv om det er imot våre råd.

«UFORSTÅELIGE» VALG? Pasienten kjenner best sin
egen situasjon og historie og kan ha tanker som han
ikke nødvendigvis ønsker å dele med oss, selv om det
hadde belyst «uforståelige» valg og gjort det lettere
for oss å akseptere.
Andre ganger kan beslutningene bunne i sammen-

henger som er vanskelig for pasienten å verbalisere,
men som likevel er riktige gitt pasientens situasjon.
Det å være profesjonell, betyr også å akseptere slike
for oss uforståelige valg. Jeg tror det er behov for at
vi av og til tar oss tid til å diskutere slike problemstil-
linger med hverandre og på tvers av helseprofesjo-
nene.
Den velkjente aforismen; «Sjelden kurere, ofte lin-

dre, alltid trøste», tilskrives Hippokrates, som gjerne
kalles legekunstens far. Han la vekt på observasjon
av den syke og hans omgivelser, og arbeidet for en
streng legeetikk.

TRYGGHET OG RESPEKT. En sentral egenskap i
denne sammenhengen er empati: Evnen til å forstå og
å sette seg inn i pasientens sinnstilstand, og følelser.
Empati innebærer også evnen til å fatte andres moti-
ver for handlinger og valg på bakgrunn av deres ver-
dier og holdninger. Empati er således en forutsetning
for en god pasientrelasjon.

Ut fra den gode relasjonen kan pasientens behov bli
tydelige. Kanskje kan vårt bidrag dermed dreie seg
om god smertebehandling eller en samtale preget av
trygghet og respekt. Men vi må alltid oppmuntre og
trøste.

Dette vil være med på å dempe den fortvilende mak-
tesløshet vi kan føle i en situasjon der løsningen blir
en annen enn hva vi først trodde var den riktige.

Kreftregisteret er et epidemiologisk
instrument i arbeidet for å finne ut
hvordan kreft og dødsfall forårsaket
av kreft kan forebygges, sier den nye
direktøren.
Det er særdeles viktig å ha et åpent

øre ut mot det internasjonale kreftmiljøet, fastslår
Giske Ursin, som etter bare to uker bak Frøydis
Langmarks gamle skrivebord har satt seg mange
fremtidige siktemål.
Ett av målene er å hjelpe brukerne til å forstå

hvordan Kreftregisterets innsamlede data kan
brukes – og vite hva begrensningene er. Derfor må
Kreftregisteret arbeide med å formidle den eksper-
tisen det har opparbeidet gjennom et halvt århun-
dre – og sørge for at aktuelle forskningsmiljøer tar i
bruk registerets informasjon.
– Jeg vil ha forskerne frem i lyset. De som har job-

bet hardt for å få frem resultatene, fortjener å ta ett
skritt frem og få æren for det de har lyktes med, sier
Giske Ursin til Dagens Medisin.

Viktigere enn direktøren
Etter at hun kom til Kreftregisteret 1. desember i
fjor, har hun brukt tiden til å gjennomføre «Bli kjent
med-samtaler» med over ett hundre av 138 ansatte i
Kreftregisteret.
– Dette var en fenomenal måte å bli kjent med

personene og organisasjonen på. Jeg har spurt alle
om hva som fungerer, og hva som ikke fungerer,
samt å gi meg ett godt råd i min nye jobb.
– Hva var det beste rådet?
– Jeg fikk ulike kommentarer og innspill, men ett

råd gikk igjen selv om alle sa det på hver sin måte:
– Å være synlig innad.

– En direktør må også være synlig utad?
– Det er sant, men Kreftregisteret er mye mer enn

direktøren, fastslår 49-åringen. Den 5. januar over-
tok hun etter Frøydis Langmark, som har satt sitt
preg på Kreftregisteret siden hun kom dit i 1980.

Ursin-stilen?
– Hva er dine faglige og menneskelige fortrinn,
Giske Ursin?

– Faglig er det min utdanning og erfaring. For
øvrig er jeg sosialt utadrettet og glad i mennesker.
Ærlig – og ganske tålmodig. Dessuten er jeg glad i
tall, og både systematisk og målbevisst. Jeg setter
meg klare mål og gå straks i gang med oppgavene:
Det er bedre å hoppe i det enn å krype i det.
– Apropos å hoppe: Er det samme sak å ta over et-

ter Langmark som «å hoppe etter Wirkola»?
– Jeg har min egen stil. Den er annerledes, kanskje

til å sammenligne med stilarten til han svenske ski-
hopperen, hva er det nå han heter? Jo, Jan Boklöv –
han innførte V-stilen og var trygg på den. Jeg tror på
min måte å gjøre tingene på, sier 49-åringen.

Savner Bergen, ikke regnet
Den nytilsatte direktøren har skarret på r-ene straks
etter at hun kom til Steinsvik i Fana ved Bergen som
femåring. Der vokste hun opp sammen med sine
to søsken og professorforeldre, søvnforsker Reidun
Ursin og stressforsker Holger Ursin. Tobarnsmo-
ren er gift med økonomiprofessor Bruno Gerard
ved Bedriftsøkonomisk institutt (BI) og bor i Asker
sammen med en datter på 16 og en sønn på 13 år.
– Jeg er veldig, veldig glad i Bergen, men det reg-

ner for mye der.
Etter å ha fullført medisinerutdanningen i Bergen,

reiste hun til USA og tok sin PhD i epidemiologi ved

«Myem«Myemer enn direktøren»
I farten

…men
alltid
trøste! Giske Ursin vil styrke kon-

takten med det medisin-
ske miljøet og fokusere på
hva dataene skal brukes
til.

Somprofesjonelle helsearbeidere
«vet vi hva somer best» – og er

kanskje imindre grad innstilt på å
akseptere at pasientene tar bestem-
melser somgår på tvers av det vi
synes er best.

Legene be-
høvermer
epidemio-
logisk og
statistisk
kompe-
tanse for
lettere å
forstå sto-
re inter-
nasjonale
studier.
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Det er på
tide at det
etableres
et nytt
master-
program
i epide-
miologi og
statistikk.

NY JOBB

Sermuligheter på
gamle tomter

JOHNNY JAKOBSEN (bildet) slutter
som avdelingsdirektør i Statens
legemiddelverk og begynner som
klinikkdirektør på Øyeavdelingen
ved Haukeland universitetssyke-
hus den 1. mars. Dermed vender
eksilbergenseren tilbake til gamle
tomter: Han er utdannet ved Hau-
keland, der han tidligere har vært
avdelingssykepleier ved Hjerteo-
vervåkingen.
Den nye klinikkdirektøren har le-

derutdanning og utdanning innen
administrasjon og markedsføring.
Han har mange års erfaring fra
legemiddelindustrien, blant annet
i ulike lederstillinger, og har i flere
år ledet avdeling for legemiddelin-
formasjon i Legemiddelverket.
– Jeg trives med å jobbe i kom-

plekse organisasjoner med stort
behov for kunnskapsoppdatering
og høy kvalitet. Generelt er det
hele tiden omveltinger og endrede
krav i sykehussektoren, noe som
er utfordrende både for ledere og
personalet, sier han til sykehusets
nettside.

HEDER &ÆRE

Sexolog fikk
St. Olavs Orden

THORE LANGFELDT (67) er
utnevnt til Ridder 1. klasse av Den
Kongelige Norske St. Olavs Orden.
Oslo-psykologen fikk dekora-
sjonen for sin innsats for norsk
psykologi, sexologi og terapi.
Utmerkelsen ble overrakt ved et
arrangement på Hotel Bristol i
Oslo den 19. januar.
Langfeldt kommer opprinnelig

fra Egersund. Han er internasjo-
nalt anerkjent for å ha utviklet
effektiv behandling av personer
som har begått seksuelle over-
grep. Han har også vært sentral
i formidlingen av at barn har et
seksualliv.
Langfeldt er spesialist i både

klinisk psykologi og klinisk sexo-
logi. Han arbeider ved Institutt for
klinisk terapi og sexologi, som han
etablerte i 1989.

mer enn direktøren»«Myemer enn direktøren»

kreftformer og – om nødvendig – å konsentrere inn-
satsen til noen få kvalitetsregistre. For å fortsette
utbyggingen av kvalitetsregistrene, må Kreftregiste-
ret tildeles større ressurser.

Drømmer om et «superuniversitet»
Ursin ønsker seg også en tettere tilknytning til kli-
niske og forskningsmiljøer rundt i landet og vil ha
instituttet bort fra et forretningsbygg som er isolert
fra alle andre medisinske miljøer. – I et basalmedi-
sinsk og klinisk miljø kan Kreftregisterets fors-
kningsmessige potensial bli enklere å hente ut. Aller
helst burde vi bygge et nytt «superuniversitet», hvor
Kreftregisteret er lokalisert med de beste og ivrigste
innen basalmedisin, klinisk medisin og kreftepide-
miologi fra hele Norge.
Uansett er det viktig at Kreftregisteret får plass

og midler til å ta imot gjesteforskere fra inn- og ut-
land, erfarne spesialister og unge kliniske stipen-
diater for å videreutvikle den kreftepidemiologiske
kompetansen. Utvekslings- og hospiteringsordnin-
ger vil gi impulser og erfaringer utenfra og bidra til
å styrke samarbeidet med kreftmiljøer i resten av
landet og med viktige forskningsmiljøer internasjo-
nalt.
– Det viktigste er at jeg vet hva jeg snakker om og

– det har jeg lært av Frøydis Langmark – at Kreft-
registerets målsetting alltid kommer først: Å samle
inn og bearbeide informasjon for å forebygge fore-
komst, lidelse og død forårsaket av kreft.

Geir Åge Heggelund 412 17 157
gh@dagensmedisin.no

University of California, Los Angeles School of Pu-
blic Health. Senere var hun Assistant, så Associate
og etter hvert Professor med tenure ved Department
of Preventive Medicine, University of Southern Cali-
fornia i Los Angeles. Siden tidlig på 1980-tallet har
hun arbeidet innen kreftepidemiologi, og hun har
en omfattende vitenskapelig produksjon med hoved-
vekt på epidemiologiske studier av brystkreft. Hun
er innvalgt medlem av Norsk Vitenskapsakademi og
har vært professor ved Avdeling for Ernæringsviten-
skap, Institutt for Medisinske Basalfag ved Univer-
sitetet i Oslo, de senere årene som nestleder ved
instituttet.

Inn med epidemiologien!
For Kreftregisteret er det nødvendig å bruke den
informasjonen vi samler inn riktig, fastslår Ursin,
som vil utvikle epidemiologi som fag i Norge slik at
legene får en langt bedre epidemiologisk utdanning
samt forståelse for statistikk.
– Legene behøver mer epidemiologisk og statistisk

kompetanse for at de lettere skal forstå de store in-
ternasjonale studiene som kommer. Ved Universite-
tet i Oslo lærer ernæringsstudentene mer om dette
enn medisinerstudentene, og det er på tide at det
etableres et nytt masterprogram innen epidemiologi
og statistikk.
Kreftregisteret har i de siste to årene modernisert

og effektivisert sin infrastruktur, men innsatsen
har resultert i at arbeidet med innregistrering av
kreftdataene ligger på etterskudd. Nå varsler Ursin
en gjennomgang av kvalitetsregistrene for ulike

MÅLRETTET:
– Jeg setter
meg klare mål
og går straks i
gang med opp-
gavene. Det er
bedre å hoppe
i det enn å
krype i det,
fastslår Kreft-
registerets nye
direktør.
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Best på poster
EMLIE VALLEE , ph.d.-stipendiat (t.v.) ved Institutt for sirkulasjon og
bildediagnostikk ved NTNU, vant prisen for beste
poster og et driftstilskudd på kr. 5000 under den
årlige ph.d.-samlingen til Nasjonal forskerskole i
medisinsk avbildning i Bergen nylig.
Tittelen på Vallees arbeid var «Diffusion-weighted
functional MRI: a newmethod for localizing brain
activity with MRI». Vallee har studert hvordan
metoden kan utgjøre et verktøy for mer nøyaktig
påvisning av hjerneaktivitet, medmål om at dette skal
muliggjøre både bedre diagnostisering og behandling
av hjernesykdommer.

Best i muntlig
CHRISTIAN ARVEI MOEN, (t.h.) ph.d.-stipendiat ved seksjonen for kardio-

logi, Institutt for indremedisin ved UiB vant prisen for
beste muntlige innlegg på den årlige ph.d.-samlingen
til Nasjonal forskerskole i medisinsk avbildning i Bergen
nylig. Prisen er et driftstilskudd på kr. 10.000 fra for-
skerskolen.
Moen dokumenterte hvordan metodene Tissue Dopp-

ler Imaging og Speckle Tracking Echocardiography kan
brukes til å studere regionale endringer i hjertemusku-
laturen under kontrollert reduksjon av blodtilførselen til
venstre kransarterie. Forsøkene ble utført med direkte
målinger på hjertet til åtte griser i full kirurgisk narkose.
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