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SKRIV KORT!

Si din mening
Bom: Kan ikke malvikingensompå denne siden
stadig skriver om urettferdigebommer og
bussbilleter selge en av bilenesineog kjøpe en elbil
ellerflytte til Trondheim? Så slapp vi å høre forslag
om bommer i Byåsveien, Klæbuveien og Nordre
Avlastingsvei.
RadarH:sen

Sagt på sms

Har du noe på
hjertet?
send oss sms:
kodeord OF
til 07200

Gi kreftsykebehandling
som fortjent
Fredag 4. februar er Verdens
kreftdag. Til tross formedisin-
ske fremskritt ogmer kunnskap
omhva som forårsaker kreft, vil
over 2.500 nordmenn få diag-
nosen lungekreft i 2011. Bare ti
prosent av dissemenneskene vil
være i live fem år senere.
Selv er jeg en av de heldige

somhar overlevd lungekreft.
For åtte år siden ble kreftsyk-
dommen oppdaget, og legene
vedNordland sykehus bestemte
at jeg var blant de somburde
opereres. Den avgjørelsen kan
ha reddet livetmitt. For selv om
lungekreft tar livet avmange
pasienter, vil en operasjon gi
dramatisk bedremuligheter til å
bli helt frisk.
Det er ikke tilfeldig at av-

gjørelsen omoperasjon ble tatt
påNordland sykehus. Dette
sykehuset er blant de flinkeste i
landet til å operere lungekreft-
pasienter, fordi legene her insis-
terer på grundige utredninger
og flere undersøkelser enn bare
røntgenbilder. Dette er i tråd
med internasjonale retningslin-
jer,men dessverre unikt i Norge.
Det betyr at pasienter alle andre
steder i landet får en dårligere
behandling enn fortjent, noen
gangermed fatale følger.
Samtidig somantalletmen-

neskermed lungekreft stiger, er
det lite håp omå finne en bedre
behandling for de som ikke kan
opereres. Lungekreft er nemlig
en sykdommed lav status, noe
som i praksis betyr at vi bruker
mindre penger på forskning og
ansetter færre forskere på dette
området, sammenliknetmed
mer «populære» sykdommer.
Mange ser på lungekreft som

en selvpåført sykdom somer en
naturlig konsekvens av røyking.
Det er underforstått at pasienter
med lungekreft nærmest kan
skylde seg selv. Denne skam-
følelsen preger også pasientene
som synes det er vanskelig å
snakke om sykdommen.Mange
kvier seg for å oppsøke hjelp, og
kommer i noen tilfeller så sent
til behandling at det koster dem

livet. Sompasientforeningmø-
ter vi ofte pasienter og pårøren-
de som forteller sin historiemed
lav stemme, både på grunn av
frykten for hva som skal skje og
for skammen somer forbundet
med sykdommen.
Det skal ikke være slik atmulig-
heten for å overleve lungekreft i
Norge er avhengig av pasien-
tens postnummer. Derfor er det
ekstra trist å se hvordan inn-
satsen på det enkelte sykehus
får så stor betydning for pasien-
tene. Tall fra det norske kreftre-
gisteret viser at godt over100
flere pasienter kunne blitt ope-
rert hvert år dersomalle norske
sykehus fulgte internasjonale
anbefalinger.
Lik og god behandling til alle,

er et viktigmål for helsesekto-

ren og sykehusene. La oss håpe
at også pasientene i fremtiden
kan regnemed at de får den
behandlingen de fortjener uav-
hengig hvor i landet de bor.

REGINE DENIEL IHLEN
Leder i Lungekreftforeningen

«Det skal ikke være
slik at muligheten
for å overleve
lungekreft i Norge
er avhengig av
pasientens
postnummer. »

Mange ser på lungekreft som en selvpåført sykdom og
skamfølelse preger ofte pasientene. Foto: SCANPIX

Gaupejakt
Jeg gråter og jeg grem-
mes over bildene av
felte gauper i avisa!
Glade og tilfredse lar de
seg fotograferemed
sine trofeer, en hunn og
mest sannsynlig hen-
nes avkom.Det ermeg
fullstendig uforståelig
at noen kan ha glede av
å ta livet av disse flotte
kattedyrene og i tillegg
la seg fotografere!
Hvilken bragd synes de
selv!Hva har gaupa å
stille oppmedmot ei
geværkule? Jeg bare
spør.

UNNI

Nettdebatt

Forskningsetikk og Avaldsnes
Christophersen (28.1.) gjentar
sin kompromitterende påstand
omKongsgårdprosjektet Av-
aldsnes (KA). Det gjør den ikke
sannere.Han ønsker en debatt
omutfordringen i å oppret-
tholde kvalitet i forskningspro-
sjekter somKA, der allianse-
partnere kan ha kommersiell
eller politisk interesse i forsk-
ningsresultatene.
En kollega sa en gang: «Blant

akademikerne er vi humanister
aller reddest for det kommersi-
elle – antagelig fordi vi har så
lite å selge.»Han traff et kjerne-
punkt. F.eks. ermedisinere

langtmer vant til å gjennomføre
forskningmed slike allianser.
Derfor er det ikke så underlig

at Christophersen føler seg
usikker i en slik setting.Meget
underlig er det derimot at han
mener alliertes interesser er
«vilkår og forutsetninger» som
vi er viljeløst underlagt. Vår
utfordring ligger jo i å håndtere
de utfordringer slike allianser
innebærer. Kaupang-under-
søkelsen, som jeg har ledet
siden1997, har hatt betydelig
finansiering av samme slag som
KA. Erfaringene derfra er im-
plementert i KA. Alle relevante

anbefalinger i den forsknings-
etiske rapportenChristopher-
sen siterer, gjenspeiles i KAs
dokumenter.
Jeg finner ingen refleksjon

hos Christophersen omhva som
kan skape kvalitet i prosjekter
av denne typen.Hvis han ikke
vet hva han skal se etter, er det
kanskje ikke så underlig at han
ikke får øye på de tiltak vi har
truffet for å sikre at KA kan
gjennomføresmed høy kvalitet.

DAGFINN SKRE
Professor
KulturhistoriskMuseum
Universitetet i Oslo

Framsnakk

La døveskoleneleve!
I1990 demonstrerte mine
foreldre for å beholde døvesko-
len. Fornuften seiret, og jeg
fikk gå alle årenemine påA.C.
Møller. Der var hørselshem-
mingenmin ikke et problem,
der fikk jeg kommunisere fritt
bådemedmine venner og
voksne døve rollemodeller. Jeg
fikk forstå alt somble sagt i
timene, jeg fikk alltid si det jeg
hadde å si, og i friminuttene
var hørselshemmingen et
ikke-tema - for i skolegården
kunne alle tegnspråk.
Jeg fikk friheten til å utfolde

meg slik jeg ville og utvikle
identitetenmin. Jeg slapp å
slitemellom to stoler -mellom
tegnspråkmiljøet og talespråk-
miljøet. Uten de flotte årene i
døveskolen - og i friheten -
hadde jeg definitivt ikke vært
her jeg er i dag.
Jeg er enCI-bruker (dvs. har

cochlea-implantat og høreap-
parat). Likevel ermin identitet
døv, og ingen verdens ting skal
få lov til å endre på det.
La døveskolene leve!

BERIT EMILIE NORDBØ

«– FM-radioene må kastes
om seks år»
Trenger ikke å kaste radioen!
21/12 12 går verden under! Og
da er hele saken klar!?

THV

«Krasjet inn i parkert
politibil med blålys»
Å ikke se en politibilmed blåly-
sene tent, da har denne bilføre-
ren definitivt for dårlig syn til å
kjøre bil.
Rufus

VettugtpåTV: Har ikke Rachelvært
langrennsløper? Tror hun kanskje
hun kan si like myevettugt på TV
somfor eksempelgamle Alsgaard?
AldriBirkenpåmeg

Sykehjemsplass i Trondheim
I Adresseavisen 3. februar
skriver Liv EggenRønning at
hun er bekymret over sinmor
på 90 somav forvaltningen i
kommunen ikke er vurdert å
ha behov for sykehjemsplass.
Det vil fra kommunens side nå
bli vurdert hvilke tiltak og
hvilke tjenester «mor» har
behov for å få et trygt og godt
liv. Vi har et bredt spekter av
ulike tjenester somgår på

bytte av bolig til sykehjem-
splass eller omsorgsbolig,
hjemmetjenester, dagsenter-
tilbud, fysioterapi og ulike
kultur- og aktivitetstilbud i
fellesskapmed andre.Har
«mor» behov for sykehjem-
splass skal hun få det innen
seinest seks uker.

RITA OTTERVIK
Ordfører

Siv som sabotør
Gjennom et langt liv har kong
Harald lagt ned en stor innsats
somdøråpner for norsk næ-
ringsliv i utlandet. Da opp-
leves det svært provoserende
at Siv Jensen reiser rundt i
verden og saboterer dette
nitidige arbeidet. Hun snakker
Norge ned, hun framstiller oss

nærmest som et kommunistisk
molboland. Og hun gjør det
med direkte usannheter. Siv
Jensen har ambisjoner omå bli
statsminister og i utlandet har
hun et ansvar.

TERJE LIEN AASLAND (AP)
Leder i Stortingets næringskomité


