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Store
forskjeller
i pensjon

Del1 | side 22 og 23

Flyktning
møter
soldat
Seyed Jamil Naser flyktet
fra Taliban. Nå møter han
for første gang en norsk
soldat, Emil Johansen,
som har kriget mot
samme fiende.

Del1 | side 8 og 9

Leder Del1 | side 2

- Afghanistan vil
trenge massiv
hjelp i mange år.

Narko-
tester

for
bilister

Del1 | side 4

Legene
får raskere
svar

Lett og
langt
rimeligere

Ultralyd
i lomma

redder liv

Stiller
sikrere
diagnose

Verdensledende:
Sykehuset Levanger har
hatt en sentral rolle i å
teste det nye lomme-
ultralydutstyret, og er i
dag verdensledende på
selve bruken av lomme-
ultralyd.
Foto: RUNE PETTER NESSDel1 | side 2 og 3
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Dysterfremtid
forAfghanistan
Det er dessverre ingen grunn til å være optimistisk
på vegne av Afghanistan.
I helgen forlot de siste norske soldatene
Faryab-provinsen og basen i provinsho-
vedstadenMeymaneh.Tilbaketrek-
ningen er en forberedelse til at de norske
og de andre internasjonale styrkene i den
Nato-ledede koalisjonen trekker seg helt
ut av det krigsherjede landet i Sentral-
Asia i 2014.

Operasjonen har hatt storemenneskelige
omkostninger.De internasjonale styr-

kene harmistet
over tre tusen
soldater i Afgha-
nistan.Ti av
demvar norske.

I tillegg kommer betydelige økonomiske
kostnader, som er en særlig belastning
for de landene som er rammet av krise.

Den største omkostningen ved krigen
blir betalt av den afghanske sivilbe-
folkningen.De internasjonale styrkene
har beskyttet og hjulpetmange.Likevel
harmange tusen blitt drept og lemlestet i
krigshandlinger.Afghanistan er et av
verdens fattigste land.90 prosent av
statsbudsjettet er utenlandsk bistand.
Afghanistan vil trengemassiv hjelp fra
utlandet imange år.

Flere går på skole og kvinner har fått
bedre kår under de elleve årene som er
gått sidenUSA innledet angrepetmot
Taliban-regimet.Likevel er Afghanistan

svært langt unna å være et stabilt land,
der grunnleggendemenneskerettigheter
blir respektert.Når de internasjonale
styrkene forlater landet, er det grunn til å
frykte at Taliban vil få en ny oppblomst-
ring og styrke sin posisjon.Det somhar
vært av positiv utvikling, står i fare for å
bli reversert.

Grunnen til atUSAgikk inn i Afghani-
stan i oktober 2001, var å bekjempe inter-
nasjonal terrorisme.Taliban-regimet i
landet ga ly til Al-Qaida.Afghanistan er
ikke lenger et skjulested for internasjo-
nale terrorister. Slik sett har denmilitære
intervensjonen vært en suksess.

Det er verre med demange sivilemålene
som senere ble satt for Afghanistans
utvikling.Professor TorbjørnKnutsen
vedNTNUhar helt rett i at norske politi-
kere var naive da de trodde det varmulig
å bygge demokrati i Afghanistan.Det er
lett å trekke den konklusjonen når vi ser
oss bakover.Men det var et godt ideal,
selv omdet ikke kunne rettferdiggjøre
krigsoperasjoner på den andre siden av
jorden.Det var enklere å fjerne et skrekk-
regime enn å bygge grunnlaget for et
nytt og bedre styre.

Det vil bli lenge til neste gangNato sen-
der soldater til helt andre himmelstrøk
enn det som er forsvarsalliansens hjem-
meområder.

Lenge til
neste gang

OppgjørmedSV
Tidligere SV-representant OlavGunnar
Ballo har skrevet bok om sine12 år på
Stortinget,med avsløringer fra det indre
liv i partiet.Han kommermed sterke

karakteristikker av tidligere partifeller.
Hanmeldte seg ut av partiet i fjor. Nå
omtaler han det som en sekt.Det høres
når Ballo slamrermed dørene.

Leger har
En av fem fikk endret diagnose etter at
leger hadde sjekket pasienten med et
nyutviklet ultralydapparat. Apparatet
er så lite at legene putter det i lomma.
– Jeg er ikke i tvil om at dette er
et legeverktøy for fremtiden,
sier Ole Christian Mjølstad,
overlege ved klinikk for
hjertemedisin ved St. Olavs
hospital og stipendiat ved
institutt for sirkulasjon og
bildediagnostikk, NTNU.
Han er en av legene som nå går
rundt med det lille ultralydap-
paratet Vscan i lomma på lege-
frakken.Meddet for hånden kan
han raskere finne riktig diag-
nose hos pasienter.
– Ultralyd er ingen ny oppfin-

nelse, og strengt tatt ser en
mindre med disse små appara-
tene sammenlignetmedde store
ultralydmaskinene. Men det
somer spesieltmeddette er stør-
relsen og brukervennligheten.
Når du har det i lomma, forsvin-
ner terskelen for å ta det i bruk.
Tilgjengeligheten blir mye bed-
re, og du får mye raskere svar,
sierMjølstad.

Fant mer
Leger både ved St. Olavs Hospi-
tal, Sykehuset Levanger og ved
tre allmennlegekontor i Malvik,
Trondheim og Surnadal har del-
tatt i utprøvingen av det lille ul-
tralydapparatet som ble lansert
for tre år siden.
Så langt viser studier og bruk

at det håndholdte apparatet har
stor nytteverdi:
Da apparatet ble benyttet av

leger ved medisinsk avdeling på
Sykehuset Levanger, viste det
seg at pasientens diagnose ble
endret i ett av fem tilfeller etter
at de ble undersøkt med ultraly-
dapparatet. I like mange tilfeller
fikk legen enbekreftelse på at di-
agnosen somble stilt, var riktig.
I ti prosent av tilfellene oppda-

get legen en tilleggsdiagnose
hos pasienten.
– Det kan ofte være at en lege

er i tvil om en diagnose. Derfor
er det av avgjørende betydning
at de kan få bekreftet de funn de
har gjort. Like viktig er det også
å oppdage at en diagnose er feil.
Det kan føre til at pasienten blir
sendt til feil avdeling, og ikke
minst at feil behandling blir
igangsatt, sierMjølstad.

Trenger opplæring
De små apparatene vil i løpet av
sekunder gi legen et utsnitt av
pasientens innside. Slik kan de
se hvordan hjertet arbeider, de
kanoppdage lekkasje på enhjer-
teklaff, de kan se en rift i hoved-
pulsåren, de kan oppdage en
overfylt urinblære eller de kan se
om det er andre indre organer
somhar slått seg vrange.

– Det er ingen ting av det vi
ser med disse små apparatene
som ikke stemmer. Men vi har
ikke like mange muligheter som
med de store ultralydappara-
tene. Det er derfor ingen erstat-
ning for de mer avanserte mas-
kinene. Derfor kan det ofte være
at pasienten blir sendt videre til
ordinær ultralyd, sierMjølstad.
Mens de store ultralydappara-

tene veier «et tonn»ogkoster en
million,er lommeutgaven lett og
langt rimeligere. Rundt 50 000
kroner koster apparatet, og
ifølge Mjølstad er det 10-20 i
bruk ved ulike avdelinger på St.
Olavs.

Må leses og tolkes
– Men like viktig som ved sy-

kehuset, er det at allmennleger
og ambulansepersonell har slike
apparater.Også i forhold til olje-
sektoren og i u-land er apparatet
interessant i ogmed at det er så-
pass lett tilgjengelig, sier Mjøl-
stad.
Han er imidlertid klar på at

apparatet i seg selv ikke gir noen
svar,det er det fortsatt legen som
gjør.
– Utfordringen er å kunne

lese og tolke resultatene. Det å
håndtere de store ultralydappa-
ratene er en vitenskap, og det er
spesialister som gjør det. Derfor
må leger ha opplæring før de
kan bruke de små ultralydappa-
ratene. Jeg ser formeg at dette er
noe som etter hvert må inn i le-
geutdanningen, sierMjølstad.
Apparatet Vscan er utviklet av

ingeniørfirmaet GE Vingmed
Ultrasound i Horten, og ble i
2009 kåret som den 14. beste
oppfinnelsen av magasinet
Time.
HILDE I. SKJESOL 951 98 684
hilde.skjesol@adresseavisen.no

Liten og lett: Det nye ultra-
lydapparatet er så lite at legene
kan putte det i lommen på lege-
frakken.
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Nansens Flyktningpris deles
ut i Genève til Hawa Aden
Mohamed for hennes huma-
nitære innsats med å hjelpe
somaliske flyktningjenter- og
kvinner. Annie Lennox opp-
trer under utdelingen.

Nansenpris

Det holdes valg på nasjonal-
forsamling i Georgia.

i dag

fått ultralyd i lomma
Testet
ut ved
Sykehuset
Levanger
Medisinsk klinikk ved
Sykehuset Levanger har hatt
en sentral rolle i å teste
lommeultralyden.

– Det er ingen tvil om at Syke-
huset Levanger i dag er verdens-
ledende på selve bruken av lom-
meultralyd, og i forhold til å ha
avlevert forskning og dokumen-
tasjon på dette apparatet. Det
sier Øystein Sende, leder ved
medisinsk klinikk ved Sykehu-
set Levanger.
De fikkde første ultralydappa-

ratene i hus i 2010.
– Vi var sikre på at dette var et

verktøy som hadde god bruks-
verdi, men vi var nysgjerrige på
om det hadde den kvaliteten
som tradisjonell diagnostikk
har. Det vi avdekket var at dette
var et veldig godt verktøy som
gir en veldig god førsteindika-
sjon, sier Sende.
Medisinsk klinikk har etter

hvert skaffet seg seks lommeul-
tralydapparat, og disse er i dag-
lig bruk.
I slutten av oktober skal over-

lege Håvard Dalen ved Sykehu-
set Levanger presentere resulta-
tene av forskningsresultatene
og vise det lille ultralydappara-
tet frem for ledergruppen i
HelseMidt-Norge.

Gir svar: Et lite, håndholdt
ultralydapparat hjelper leger til å
sette sikrere diagnoser. Overlege
Ole Christian Mjølstad kan på den
lille skjermen raskt sjekke indre
organer som hjerte, hovedpul-
såre, lunge og nyrer hos en pasi-
ent. Foto: RUNE PETTER NESS


