
.

4 Romsdals Budstikke n Tirsdag 30. oktober 2012 NYHETER

OSLO: Egenutførte gentester er
usikre og ikke egnet til å måle
sykdomsrisiko. Helseminister Jo-
nas Gahr Støre (Ap) ønsker felles
europeiske retningslinjer for å
ivareta brukernes interesser.

Genetiske selvtester er tester
som selges direkte til forbrukerne,
over disk eller i nettbutikker.
Fagmiljøene mener testene kan
være villedende, siden risikobe-
regningene fra selvtestene har
vist seg å være høyst usikre og
ikke egnet til å måle den enkeltes
risiko for å bli sjuk.

– Målet er at de 47 medlems-
landene i Europarådet skal få en
felles tilnærming til håndtering av
genetiske selvtester, sier Støre.

Felles europeiske regler skal
gjøre det lettere å ivareta bruker-
nes interesser og vanskeligere for
useriøse aktører å etablere seg.

– Retningslinjene bør innehol-
de krav til hvilken informasjon og
veiledning brukerne skal få når
de kjøper slike tester. Det er også
viktig med krav til innhenting av
samtykke, håndtering av prøver
og data, og felles krav til hvordan
prøvesvarene skal tolkes og resul-
tatet formidles til brukerne, sier
Støre. NTB

Støre ønsker
kontroll med
genetiske selvtester

Den som trorman
unngår å skape tapere
ved å legge fellessjuke-
husetmidtmellom
Molde og Kristian-
sund, tar grundig feil,
mener ErlingDokk
Holm vedMarkeds-
høgskolen. – En helt
vill idé, sier han.
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MOLDE: ErlingDokkHolmer før-
steamanuensis vedMarkedshøg-
skolen i Oslo. Han jobber ved In-
stituttforurbanismeoglandskap,
ogharklaresynspunkterpåhvor-
dan en stor offentlig institusjon
som et sjukehus, virker inn på
byene.

Bør løfte blikket. –Tankenpå
å skulle bygge et nytt fellessjuke-
hus for Romsdal og Nordmøre
midtmellombyene, er jo en helt

vill idé. Norske politikere burde
løfte blikket og se hva de er i ferd
med å gjøre: Norge er et lite land
med små byer som sliter med
å rekruttere høgkompetent ar-
beidskraft til næringslivet, og så
skal man bygge fellessjukehus
midt mellom byene. Det bryter
med alle tunge trender der det er
byenesomrekrutterehøgkompe-
tentarbeidskraft,sierErlingDokk
HolmtilRomsdalsBudstikke.

– Politikerne i Møre og
Romsdal og i helseforetakene
ønsker ikke å skape vinnere og
tapere. Er ikke det forståelig?

Resonnementet brister.
–Hele grunnresonnementet om
at en plassering midt mellom
Kristiansund ogMolde ikke ska-
per tapere, erhelt feil.Deterenil-
lusjon at et sjukehus er et null-
spill. Sannhetener at et sjukehus
erenmotorforutviklingenavby-
ene. Byutvikling er ikke at en
pluss ener lik to,menat 1+1= tre
ellerfire.Plassererpolitikernesju-
kehuset midt mellom byene, i
Gjemnes,blirbådeMoldeogKris-
tiansund og regionene Romsdal

og Nordmøre tapere, sier Dokk
Holm.

Reis til Østfold!Denprofilerte
analytikerenvisertilØstfold.Der
bygges et nytt fellessjukehus på
Kalnes, tre og en halv kilometer
utaforSarpsborg.
–DratilØstfoldogseabsurdite-

ten ved å plassere sjukehuset ute
på et jorde utafor byene. Alle må
kjørebildit.Allepolitikere–uav-
hengig av parti – synes beslut-
ningen som ble tatt om å bygge
sjukehuset utafor byene, er hor-
ribel,sierErlingDokkHolm.

– Hva slags konsekvenser
kan det få å bygge sjukehus
utafor byene i Nordmøre og
Romsdal?
– Det blir ikke bare vanskeli-

gere å rekruttere kompetanse til
sjukehuset, men også byene vil
merke at utviklingen stopper
opp.Byenemenneskenesomjob-
ber ved sjukehuset skal bo i, blir
mindre attraktive. Hadde Norge
værtetlandmeddårligråd,hadde
manaldri tenkttankenpåålegge
et sjukehus utenom byene, sier
førsteamanuensis DokkHolm.

Bedre i en by.Hanmener det
vil være mye bedre om sjukehu-
set plasseres i en av byene, og at
denbyensomikkefårsjukehuset,
fåretstortLokalmedisinsksenter.
–Fra2016skalallekommuner

over en viss størrelse ha et øye-
blikkelig hjelp-tilbud. Ser vi på
Kristiansundvilbyeniløpetavde
neste 18 åra doble befolkningen
over65år.Erdetnoensomtrorat
det vil skje uten at Kristiansund
har et helsetilbud i byen? spør
ErlingDokkHolm.

Liter på Jonas Gahr Støre.
Analytikerensierhanforventerat
helseminister Jonas Gahr Støre
skjærergjennom, slikatmanfor-
hindreratetnyttsjukehusplasse-
resmidtmellomKristiansundog
Molde.

– Legges et sjukehus midt
mellom byene, svekkes sam-
funnsutviklinga i byene, og
samfunnet får ingen god avkast-
ning av milliardene som skal
investeres i nytt sjukehus. Det
blir bare tapere. Det bør noen se,
menerErlingDokkHolm.

– En vill idé
Erling Dokk Holm mener et sjukehus
i Gjemnes vil skape bare tapere

Se til Østfold! Førsteamanuensis Erling Dokk Holm advarer mot å gjøre samme tabben i Nordmøre og Romsdal som
Østfold har gjort da nytt sjukehus skulle plasseres. FOTO: METTE MØLLER, DAGBLADET

SJUKEHUSSAKA

Siden 2008 har tre personer
fått erstatning etter å ha fått
lammelser i kroppen som følge
av influensavaksine.

OSLO: Blant dem er en kvinne i 50-
åra somfikkspasmer, ryggsmerter
ogmistet følelsen i armer og bein.
Norskpasientskadeerstatningme-
ner dette skyldes vaksinen som
kvinnafikki2010,melderNRK.
– Hun har fått en alvorlig skade

somgjørathunaldriblirhelt frisk.
Kvinnafikkdisseplagenepågrunn
av vaksinen, sier kommunika-
sjonssjef Øydis Castberg i Pasient-
skadeerstatningen.
Rundt 400.000 nordmenn tok

vaksinemot sesonginfluensa i fjor
da Statens legemiddelverkmottok
meldingomfempersonersomfikk
et sjeldent syndrom etter å ha fått
vaksinen.
– Guillain-Barrés-syndromet er

ennervelammelsehvordetdannes
antistoffermotnervenesomgjørat
pasienten blir lammet. Nervene
slutter å fungere. Heldigvis kom-
mer de fleste seg igjen og blir bra,
sier medisinsk fagdirektør Steinar
MadseniLegemiddelverket.
Studier har vist at det kan være

ensammenhengmellominfluens-
avaksineogalvorligenevrologiske
sykdommer,mendetfåringenkon-
sekvenser for godkjenninger av
vaksinene.
– Vaksiner gjør mye mer nytte

enn skade for befolkningen, men
det er selvfølgelig veldig trist for
den enkelte pasient som blir ram-
met,sierMadsen.
Guillain-Barrés Syndrom er en

akutt inflammatorisk sjukdom i
nerverøttene utenfor hjernen og
ryggmargen. NTB
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