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Lege og forfattar Kaveh Rashidi har i 
Aftenposten 31. august1) lagt fram ei 
10 punkt-liste til korleis ein kan føre-
byggja unødvendig skade i medisinsk 
verksemd. Debattinnlegget er spesielt 
adressert til behandlarar innan alter-
nativ medisin – denne store «sekken» 
som rommar alt frå tre weekend-kurs 
til fleire års utdanning. Utgangspunktet 
er eit relativt ferskt medieoppslag om 
ein kreftsjuk mann som døydde i 2014.  
Dei etterlatne har gått til rettssak mot 
behandlaren, fordi dei meiner at ved-
komande hindra pasienten i å oppsø-
kja adekvat medisinsk behandling. Til 
informasjon, er saka endå ikkje kome 
opp i rettssystemet. Det føreligg difor 
ingen forklaring frå behandlar, som i 
dette tilfelle også er lege. Inntil rettsfor-
handlingane er over og dom er avsagt, 
er det vanskeleg – eller uetisk å koma 
med bastante konklusjonar om det har 
skjedd eit lovbrot i høve Lov om alter-
nativ behandling.  

10-punkt lista
Ambisjonen til Rashidi er at alle som 
driv med alternativ behandling kan seia 
seg samde både når det gjeld analysen 
og dei råda han kjem med. Personleg 
tykkjer eg råda han kjem med, ikkje er 
spesielt kontroversielle og motstridan-
de i høve NNHs etiske retningslinjer.  
Verre er det med ein del av analysane 
og nokre av formaningane.  Her skortar 
det på kjelder som kan underbyggja alle 

påstandar han kjem med.  Og den som 
ikkje kan det, driv med myteskaping og 
aktiv generalisering.  Her er eit knippe 
påstandar og formaningar.

A  Mange alternative behandlingsmeto-
der utnytter håpløsheten til pasienten 
og selger dem falskt håp.

B  Barn, gravide, pasienter med smitte-
farlige eller dødelige sykdommer. Dette 
er eksempler på grupper der alternati-
ve behandlere bør holde seg helt unna.

C  Å stille diagnoser er et arbeid som kun 
autorisert helsepersonell skal ha retten 
til å gjøre, da det kan endre livet til den 
som får diagnosen.

D  Hvis man ønsker noen god helse, så er 
man nødt til å involvere og samarbei-
de med fastlege når man gir råd om 
behandling. 

Falske håp
Til A: Ja, det er sikkert nokon som gjer 
det – men kor omfattande er slike hald-
ningar? Debattanten gjev ingen refe-
ransar.  

Om slikt skjer, kan dette vera straffbart 
i høve norsk lov – og om slik aktivitet 
blir meldt inn til seriøse organisasjonar 
med gjennomtenkt etisk regelverk, vil 
dette kunne føra til konsekvensar for 
den det gjeld. Og når det gjeld informa-
sjon om etikk og etiske haldningar, bør 
dette vera eit kontinuerleg arbeid som 
terapeutmedlemmene blir eksponert for 
med jamne mellomrom – og helst kvar 

dag. Her har me 
organisasjonar 
eit stort ansvar.

Igjen; ein 
generalisert 
p å s t a n d 
som kan 
vitna om at artik-
kelforfattaren ikkje er infor-
mert om mangfaldet i denne sek-
toren – som har fått den juridiske 
sekkenemninga alternativ behandling.  

Sårbare grupper
Til B.  Lovverket i Norge gjev ikkje eit 
forbod mot behandling av desse pasient-
gruppene som er nemnt. Når det gjeld 
alvorlege lidingar, er lovverket tydeleg: 
Andre enn helsepersonell kan likevel 
utøve behandling som utelukkende har 
til hensikt å lindre eller dempe sympto-
mer på eller følger av sykdommen eller 
lidelsen eller bivirkninger av gitt behand-
ling, eller som har som formål å styrke 
kroppens immunforsvar eller evne til 
selvhelbredelse.

Der Kaveh Rashidi er absolutt, gjev 
lovverket rom for både palliativ behand-
ling eller tiltak som gjer at pasienten 
kan leva lettare med sjukdomen.  Dette 
underbyggjer intensjonen i lovverket og 
eit viktig perspektiv:  verda og røynda er 
ikkje svart/kvit. Slik er det heller ikkje i 
det terapeutiske feltet.  

Kommunikasjon som gjer at pasienten 
oppfattar tiltaka retta mot sjølve sjukdo-
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Kjelder: 1.  https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/P3Gkb0/Kjare-alternative-behandlere--Kaveh-Rashidi
2.  http://www.nifab.no/aktuelt/nifab/ny_studie_sikkerheten_er_viktigere_enn_effekten 
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Jeg tror dere stort sett har gode intensjo-

ner bak det dere gjør. Som leger, sykeplei-

ere og en rekke andre i helsevesenet så 

ønsker dere å hjelpe syke. Likevel kan det 

ende feil, og i verste fall med døden som 

følge. For eksempel slik NRK nylig meld-

te at det gjorde for en mann i 60-årene 

fra Stange i Hedmark. Han fikk påvist en 

kreftsykdom som kunne behandles på et 

sykehus, men valgte å oppsøke en alter-

nativ behandler som mente at det ikke 

var kreft.Slike historier hører til sjeldenhetene. 

Likevel er det mye skade enhver behand-

ler potensielt kan påføre sine pasienter. 

Jeg har laget en tipunktliste som kan fore-

bygge en del unødvendig skade, og jeg 

håper alle som driver med alternativ be-

handling, kan si seg enig i den. Listen er 

også nyttig for leger, som tross alt møter 

utallige pasienter og har en sterk innfly-

telse på deres valg.1 Ikke gi pasientene falskt håp

Pasienter går ofte til alternative be-

handlere fordi skolemedisinen ikke tilbyr 

tilfredsstillende løsninger. Kanskje er det 

en sykdom vi ikke kan kurere eller en pla-

ge vi ikke kan lindre. Hvis man får en slik 

kronisk syk person på døren, er det enkelt 

å tenke at man ikke gjør noen skade ved å 

forsøke. Men det er feil – ingen fortjener å 

bli lurt eller villedet.
Mange alternative behandlingsmeto-

der utnytter håpløsheten til pasienten og 

selger dem falskt håp. Det riktige å gjøre, 

når det ikke er håp om å bli helt frisk, er å 

skape et nytt håp om et godt liv som syk. 

For eksempel kan en dødssyk pasient få 

håp om at den gjenværende tiden blir fylt 

med familietid i en kropp som ikke gir 

plager.

2 Ikke fokuser på enkeltstudier, historier 

dere har hørt eller andre usikre kilder

Altfor ofte tror vi på en behandling for-

di «vi har gode erfaringer» med det. Det 

kan være alt fra mange tusen år gammel 

kunst fra Østen, til noe en erfaren be-

handler sier fungerer. Dessverre er ikke 

dette nok til å si noe om effekt av behand-

ling. Hvis man ønsker å behandle en syk-

dom, må man ha solid vitenskap å vise til, 

for eksempel randomiserte, kontrollerte 

studier med høy kvalitet eller metaana-

lyser.

3 Pasienter som ble bedre med din  

behandling, ble ikke nødvendigvis 

bedre av din behandling

Dette virker å ligge i kjernen av hvorfor 

mange alternative behandlere tviholder 

på sine behandlingsmetoder. Det enkle 

argumentet: «Men pasienten ble jo bedre, 

så da fungerer det.» Ja, pasienten ble kan-

skje helt frisk samtidig som at hun fikk 

din behandling, men det sier ingenting 

om årsakssammenheng.

Kanskje pasienten hadde blitt bedre i 

det tidsrommet uansett? Kanskje noe an-

net skjedde i livet, eller en tredje type me-

disin også var i bildet?

Ofte kan vi bare spekulere om effek-

ten av behandling hos enkeltpasienter. 

Hovedårsaken til dette er at vi behandler 

altfor få, at medisinene ikke testes mot 

placeboeffekten og at pasientene vi be-

handler, er selekterte. Alt dette, og langt 

flere faktorer som gjør at erfaringer ikke 

duger, løses ved å lytte til svarene funnet 

ved hjelp av god vitenskapelig metode – 

fremfor erfaringer, anekdoter og dårlige 

studier.

4 Fjern ordet «naturlig»  

fra all markedsføring

«Naturlig» kan bety så mangt, men defi-

neres gjerne som noe som ikke er men-

neskeskapt. Uansett hvordan man vrir og 

vender på det, er det ingen sammenheng 

mellom «naturligheten» til en behand-

lingsmetode og dens effekt på sykdom. 

En grønn fluesopp er for eksempel natur-

lig etter enhver definisjon. Spiser man 

den, vil man dø. Med mindre man raskt 

oppsøker «unaturlig» medisinsk behand-

ling.
Igjen, effekt måles vitenskapelig og ikke 

ut ifra parametere som hvor nært det lig-

ger til naturen.5 Ikke bestem over hva pasientens  

lege burde gjøre

Jeg får med jevne mellomrom pasienter 

inn på kontoret som ber om ting som re-

septbelagte medisiner, sykmelding, hen-

visninger eller injeksjonsbehandlinger. 

Pasienten kan si at en annen behandler 

har sagt at nettopp dette er løsningen.

Dessverre kan ikke vi fastleger blindt 

støtte diagnostiseringen eller forslagene 

til tiltak fra andre behandlere, da det er vi 

som står med ansvaret og konsekvensene 

av tiltaket.

6 Ikke bland religion og tro  

inn i virksomheten

For all del, vitenskap og religion er ikke 

gjensidig utelukkende. Det kan være 

mange gode helseråd i forskjellige religi-

øse tekster. Likevel, vitenskapen skal være 

det eneste som tillegges vekt når man tar 

helserelaterte avgjørelser.7 Sårbare grupper bør være fredet

Barn, gravide, pasienter med smitte-

farlige eller dødelige sykdommer. Dette 

er eksempler på grupper der alternati-

ve behandlere bør holde seg helt unna. 

Dette høres kanskje innlysende ut, og de-

ler av det er omfattet av lov om alterna-

tiv behandling av sykdom. Likevel hører 

vi stadighet om tilfeller der disse etiske 

standardene brytes, og hos noen pasient-

grupper kan konsekvensene bli fatale.

8 Ikke still nye diagnoser

Å stille diagnoser er et arbeid som kun 

autorisert helsepersonell skal ha retten til 

å gjøre, da det kan endre livet til den som 

får diagnosen. En feilaktig diagnose leg-

ger et feilaktig grunnlag for behandling 

som gjør videre arbeid svært risikofylt. I 

tillegg blir pasienten forståelig nok usik-

ker: Hvem skal hun høre på? Kanskje er 

den ene skråsikker, mens den andre lufter 

flere potensielle årsaker og diagnoser.

9 Aldri gjør noe uten å samarbeide  

med pasientens fastlege

99,5 prosent av alle bosatte i Norge har en 

fastlege. Én lege som koordinerer og hol-

der styr på helsen. Hun kjenner pasien-

tens historie og har et overordnet ansvar 

for helsen. Hvis man ønsker noen god 

helse, så er man nødt til å involvere og 

samarbeide med fastlege når man gir råd 

om behandling. Enten via pasienten eller 

direkte til fastlege.10 Vær ydmykSyke personer gir av sin tid og pen-

ger med håp om bedring. De legger sin lit 

hos deg som behandler. Du er i en makt-

posisjon ovenfor den syke, og dine ord 

kan potensielt ha en enorm betydning. 

Så vær ydmyk ovenfor dine egne begrens-

ninger, uansett hvem du er i møte med 

pasienten. Og hvis du merker at du er 

skråsikker på noe, ta et steg tilbake og re-

flekter, for det er lite i medisinen vi virke-

lig kan være skråsikre på.

Her er ti punkter  
som kan forebygge  

unødvendig skade

 Kjære alternative behandlere:

Kaveh Rashidilege og forfatter

Mange alternative behandlingsmetoder utnytter håpløsheten til pasienten og selger dem 

falskt håp. Det riktige å gjøre, når det ikke er håp om å bli helt frisk, er å skape et nytt håp 

om et godt liv som syk, skriver lege og forfatter, Kaveh Rashidi.  

Foto: WolFilser, shutterstock/NtB scaNpix

Kort sagtIkke gjenta  
feilene på Filipstad!

Plan- og bygningsetaten og Sta-

tens vegvesen vil bygge en ny 

Dronning Eufemias gate på Fi-

lipstad. Det er en del av Filip-

stadplanen. Det skal gjøres ved å 

forlenge Operatunnelen, og er et 

svært krevende arbeid. Prislap-

pen er foreløpig på 2,5 milliarder 

kroner. For en slik voldsom investe-

ring skulle man tro at resultatet 

ville bli en trafikkstille bydel på 

Filipstad. Men nei. For oppå tun-

neltaket skal Ring 1 føres fram 

med tre kjørefelt i hver retning 

pluss kollektivfelt, sykkeltraseer 

og fortau. Ikke ulikt Dronning 

Eufemias gate i Bjørvika. 

Nå begynner de negative erfa-

ringene med denne løsningen 

i Bjørvika å bli såpass mange at 

det er grunn til å tenke seg om 

før feilene gjentas.
Vi ønsker trygge trafikkfor-

hold på Filipstad. Nå må våre 

dyktigste planleggere på banen. 

Den planen for Filipstad som 

nå ligger til politisk behandling 

i Rådhuset er ikke god nok for 

Oslo.
Erik  Karlsen

styreleder i Ruseløkka/Skille-

bekk beboerforening 

Debatt

Kommune- 
sammenslåing  

og danskenes  
råtne bananJoacim Lund forteller i Aftenpos-

ten 28. august hvordan kommu-

nal- og moderniseringsminister 

Monica Mæland «banket på dø-

rer, spurte og grov» i regjerings-

kontorene i Danmark. I tillegg 

til interesse for danskenes inno-

vative løsninger på kommunal 

side, som har gitt bedre tolketje-

nester og bedre tilbud til over-

vektige barn, så fremhever Lund 

kommunereformen som «den 

danske suksessoppskriften».

I store deler av landsbygda har 

reduksjonen til 98 kommuner 

langt fra vært noen suksess. Sko-

ler, barnehager og biblioteker er 

lagt ned under sentraliseringen, 

og elevene må busses. Antallet 

politistasjoner er sterkt redusert 

og flyttet til byene, rådhusene og 

tekniske etater er borte eller lagt 

til nabokommuner, likeså lege-

kontorer og sykehus. Bensinsta-

sjoner stenger, og ofte blir det 

bare én matforretning igjen. 

Denne nedbyggingen av servi-

cefunksjoner fører til at småby-

ene forvitrer og visner. Ungdom-

men ser ingen fremtid og flytter 

til storbyene. Vi fikk en bekref-

telse på dette under ferieturen 

til Sønderjylland i sommer, små-

byene på landsbygda var nesten 

øde.
Danskene snakker om «Den 

råtne banan», fraflyttingsområ-

dene fra Nord Jylland over Søn-

derjylland til Lolland-Falster og 

Bornholm. Jeg håper Monica 

Mæland også fikk høre denne 

historien, ikke bare hvordan det 

ser ut fra regjeringskontorene i 

København.Arvid  Ystadsivilingeniør og faglitterær 

forfatter 

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/P3Gkb0/Kjare-alternative-behandlere--Kaveh-Rashidi
https://nnh.no/aktuelt/etiske-problemstillingar-om-diagnose-og-kommunikasjon/
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men 
eller 

s o m 
a l t e r -

nativ til 
adekvat 

offentleg 
b e h a n d -

ling, er straffbart. 
Terapeutar med dårleg 
dømekraft i høve både lovverk 
og etiske handlingar, bør finna seg andre 
yrker!

Når det gjeld barn, vil eg sitera lege og 
naturterapeut Hann Chr. Myhre (som 
er intervjua i dette nummeret):  «Det er 
vanskelig å se at det kan være formål-
stjenlig å påføre barn opplevelser som 
kan være ubehagelige/smertefulle uten 
at man samtidig kan kommunisere med 
dem og forklare hva som skjer. Det stiller 
i så fall store krav til behandleren for å 
skaffe trygghet i slike situasjoner.»

Igjen; ei generalisering som resulterer 
i absolutte haldningar. Undersøkjingar 
gjort av NAFKAM, tyder på at alter-
native behandlarar har sterk fokus på 
pasienttryggleik2). 

Diagnose
Til C. I motsetnad til Rashidi, vil det 
etter mitt syn vera ansvarslaust ikkje å 

stilla diagnose som ledd i ein behand-
lingsstrategi. Men som eg skriv i ein 
tidlegare artikkel Diagnose og kom-
munikasjon – etiske problemstillin-
gar3)  (mynta på terapeutar underlagt 
Lov om alternativ behandling):  funn/
diagnose bør ikkje kommuniserast 
direkte til pasient – alternativt i ei 
form som ikkje blir oppfatta som ein 
diagnose utarbeida med dokumen-
terte medisinske metodar, men som 
eit tillegg.

Dei to helsejuristane som er refe-
rert i artikkelen, understrekar også at 
diagnose er knyta til kompetanse.

Igjen; ein retorikk som er bastant, 
og som vitnar om korte tankerekker 

og lite kunnskap om andre medisin-
ske tilnærmingar.

Samarbeid
Til D.  Eg trur det er stor grad av 
konsensus i Norge om at fastlegen 
har ei nøkkelrolle som koordinerande 
faktor rundt kvar pasient.  Dessverre 
opplever mange pasientar negati-
ve haldningar hjå mange legar der-
som dei ynskjer å bruka naturme-
disinske metodar i tillegg til andre 
behandlingsråd. Ei kritisk haldning 
tufta på fordommar og arroganse, er 
ikkje samarbeid til pasientens beste. 
Legeutdanninga – eller spesielt all-
mennlegeutdanninga bør innhalda 
langt fleire undervisningstimar om 
andre medisinske tradisjonar enn det 
gjer i dag.

Og, det er korkje lege eller tera-
peut som aleine gjev god helse – men 
pasienten sjølv. Hjelp til sjølvhjelp 
burde ha større fokus generelt. Faren 
for auka grad av sjukleggjering kviler 
på alle terapeutiske disiplinar – ikkje 
berre dei som sorterer inn under «sek-
ken» alternativ behandling. 

Til slutt ei oppmoding til aktørar som 
ynskjer å koma med innspel over-
for vår medisinske tradisjon: ver like 
retteleg og «vitskapleg» som du sjølv 
meiner at eit kvart ordskifte bør tuf-
tast på. 

leiar@nnh.no

Generalisering, 
myteknekking og 
etiske haldningar

Her skortar det på kjelder som 
kan underbyggja alle påstandar 

han kjem med.”FAKSiMiLE: Aftenposten 31. august 2018
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Jeg tror dere stort sett har gode intensjo-

ner bak det dere gjør. Som leger, sykeplei-

ere og en rekke andre i helsevesenet så 

ønsker dere å hjelpe syke. Likevel kan det 

ende feil, og i verste fall med døden som 

følge. For eksempel slik NRK nylig meld-

te at det gjorde for en mann i 60-årene 

fra Stange i Hedmark. Han fikk påvist en 

kreftsykdom som kunne behandles på et 

sykehus, men valgte å oppsøke en alter-

nativ behandler som mente at det ikke 

var kreft.Slike historier hører til sjeldenhetene. 

Likevel er det mye skade enhver behand-

ler potensielt kan påføre sine pasienter. 

Jeg har laget en tipunktliste som kan fore-

bygge en del unødvendig skade, og jeg 

håper alle som driver med alternativ be-

handling, kan si seg enig i den. Listen er 

også nyttig for leger, som tross alt møter 

utallige pasienter og har en sterk innfly-

telse på deres valg.1 Ikke gi pasientene falskt håp

Pasienter går ofte til alternative be-

handlere fordi skolemedisinen ikke tilbyr 

tilfredsstillende løsninger. Kanskje er det 

en sykdom vi ikke kan kurere eller en pla-

ge vi ikke kan lindre. Hvis man får en slik 

kronisk syk person på døren, er det enkelt 

å tenke at man ikke gjør noen skade ved å 

forsøke. Men det er feil – ingen fortjener å 

bli lurt eller villedet.
Mange alternative behandlingsmeto-

der utnytter håpløsheten til pasienten og 

selger dem falskt håp. Det riktige å gjøre, 

når det ikke er håp om å bli helt frisk, er å 

skape et nytt håp om et godt liv som syk. 

For eksempel kan en dødssyk pasient få 

håp om at den gjenværende tiden blir fylt 

med familietid i en kropp som ikke gir 

plager.

2 Ikke fokuser på enkeltstudier, historier 

dere har hørt eller andre usikre kilder

Altfor ofte tror vi på en behandling for-

di «vi har gode erfaringer» med det. Det 

kan være alt fra mange tusen år gammel 

kunst fra Østen, til noe en erfaren be-

handler sier fungerer. Dessverre er ikke 

dette nok til å si noe om effekt av behand-

ling. Hvis man ønsker å behandle en syk-

dom, må man ha solid vitenskap å vise til, 

for eksempel randomiserte, kontrollerte 

studier med høy kvalitet eller metaana-

lyser.

3 Pasienter som ble bedre med din  

behandling, ble ikke nødvendigvis 

bedre av din behandling

Dette virker å ligge i kjernen av hvorfor 

mange alternative behandlere tviholder 

på sine behandlingsmetoder. Det enkle 

argumentet: «Men pasienten ble jo bedre, 

så da fungerer det.» Ja, pasienten ble kan-

skje helt frisk samtidig som at hun fikk 

din behandling, men det sier ingenting 

om årsakssammenheng.

Kanskje pasienten hadde blitt bedre i 

det tidsrommet uansett? Kanskje noe an-

net skjedde i livet, eller en tredje type me-

disin også var i bildet?

Ofte kan vi bare spekulere om effek-

ten av behandling hos enkeltpasienter. 

Hovedårsaken til dette er at vi behandler 

altfor få, at medisinene ikke testes mot 

placeboeffekten og at pasientene vi be-

handler, er selekterte. Alt dette, og langt 

flere faktorer som gjør at erfaringer ikke 

duger, løses ved å lytte til svarene funnet 

ved hjelp av god vitenskapelig metode – 

fremfor erfaringer, anekdoter og dårlige 

studier.

4 Fjern ordet «naturlig»  

fra all markedsføring

«Naturlig» kan bety så mangt, men defi-

neres gjerne som noe som ikke er men-

neskeskapt. Uansett hvordan man vrir og 

vender på det, er det ingen sammenheng 

mellom «naturligheten» til en behand-

lingsmetode og dens effekt på sykdom. 

En grønn fluesopp er for eksempel natur-

lig etter enhver definisjon. Spiser man 

den, vil man dø. Med mindre man raskt 

oppsøker «unaturlig» medisinsk behand-

ling.
Igjen, effekt måles vitenskapelig og ikke 

ut ifra parametere som hvor nært det lig-

ger til naturen.5 Ikke bestem over hva pasientens  

lege burde gjøre

Jeg får med jevne mellomrom pasienter 

inn på kontoret som ber om ting som re-

septbelagte medisiner, sykmelding, hen-

visninger eller injeksjonsbehandlinger. 

Pasienten kan si at en annen behandler 

har sagt at nettopp dette er løsningen.

Dessverre kan ikke vi fastleger blindt 

støtte diagnostiseringen eller forslagene 

til tiltak fra andre behandlere, da det er vi 

som står med ansvaret og konsekvensene 

av tiltaket.

6 Ikke bland religion og tro  

inn i virksomheten

For all del, vitenskap og religion er ikke 

gjensidig utelukkende. Det kan være 

mange gode helseråd i forskjellige religi-

øse tekster. Likevel, vitenskapen skal være 

det eneste som tillegges vekt når man tar 

helserelaterte avgjørelser.7 Sårbare grupper bør være fredet

Barn, gravide, pasienter med smitte-

farlige eller dødelige sykdommer. Dette 

er eksempler på grupper der alternati-

ve behandlere bør holde seg helt unna. 

Dette høres kanskje innlysende ut, og de-

ler av det er omfattet av lov om alterna-

tiv behandling av sykdom. Likevel hører 

vi stadighet om tilfeller der disse etiske 

standardene brytes, og hos noen pasient-

grupper kan konsekvensene bli fatale.

8 Ikke still nye diagnoser

Å stille diagnoser er et arbeid som kun 

autorisert helsepersonell skal ha retten til 

å gjøre, da det kan endre livet til den som 

får diagnosen. En feilaktig diagnose leg-

ger et feilaktig grunnlag for behandling 

som gjør videre arbeid svært risikofylt. I 

tillegg blir pasienten forståelig nok usik-

ker: Hvem skal hun høre på? Kanskje er 

den ene skråsikker, mens den andre lufter 

flere potensielle årsaker og diagnoser.

9 Aldri gjør noe uten å samarbeide  

med pasientens fastlege

99,5 prosent av alle bosatte i Norge har en 

fastlege. Én lege som koordinerer og hol-

der styr på helsen. Hun kjenner pasien-

tens historie og har et overordnet ansvar 

for helsen. Hvis man ønsker noen god 

helse, så er man nødt til å involvere og 

samarbeide med fastlege når man gir råd 

om behandling. Enten via pasienten eller 

direkte til fastlege.10 Vær ydmykSyke personer gir av sin tid og pen-

ger med håp om bedring. De legger sin lit 

hos deg som behandler. Du er i en makt-

posisjon ovenfor den syke, og dine ord 

kan potensielt ha en enorm betydning. 

Så vær ydmyk ovenfor dine egne begrens-

ninger, uansett hvem du er i møte med 

pasienten. Og hvis du merker at du er 

skråsikker på noe, ta et steg tilbake og re-

flekter, for det er lite i medisinen vi virke-

lig kan være skråsikre på.

Her er ti punkter  
som kan forebygge  

unødvendig skade

 Kjære alternative behandlere:

Kaveh Rashidilege og forfatter

Mange alternative behandlingsmetoder utnytter håpløsheten til pasienten og selger dem 

falskt håp. Det riktige å gjøre, når det ikke er håp om å bli helt frisk, er å skape et nytt håp 

om et godt liv som syk, skriver lege og forfatter, Kaveh Rashidi.  

Foto: WolFilser, shutterstock/NtB scaNpix

Kort sagtIkke gjenta  
feilene på Filipstad!

Plan- og bygningsetaten og Sta-

tens vegvesen vil bygge en ny 

Dronning Eufemias gate på Fi-

lipstad. Det er en del av Filip-

stadplanen. Det skal gjøres ved å 

forlenge Operatunnelen, og er et 

svært krevende arbeid. Prislap-

pen er foreløpig på 2,5 milliarder 

kroner. For en slik voldsom investe-

ring skulle man tro at resultatet 

ville bli en trafikkstille bydel på 

Filipstad. Men nei. For oppå tun-

neltaket skal Ring 1 føres fram 

med tre kjørefelt i hver retning 

pluss kollektivfelt, sykkeltraseer 

og fortau. Ikke ulikt Dronning 

Eufemias gate i Bjørvika. 

Nå begynner de negative erfa-

ringene med denne løsningen 

i Bjørvika å bli såpass mange at 

det er grunn til å tenke seg om 

før feilene gjentas.
Vi ønsker trygge trafikkfor-

hold på Filipstad. Nå må våre 

dyktigste planleggere på banen. 

Den planen for Filipstad som 

nå ligger til politisk behandling 

i Rådhuset er ikke god nok for 

Oslo.
Erik  Karlsen

styreleder i Ruseløkka/Skille-

bekk beboerforening 

Debatt

Kommune- 
sammenslåing  

og danskenes  
råtne bananJoacim Lund forteller i Aftenpos-

ten 28. august hvordan kommu-

nal- og moderniseringsminister 

Monica Mæland «banket på dø-

rer, spurte og grov» i regjerings-

kontorene i Danmark. I tillegg 

til interesse for danskenes inno-

vative løsninger på kommunal 

side, som har gitt bedre tolketje-

nester og bedre tilbud til over-

vektige barn, så fremhever Lund 

kommunereformen som «den 

danske suksessoppskriften».

I store deler av landsbygda har 

reduksjonen til 98 kommuner 

langt fra vært noen suksess. Sko-

ler, barnehager og biblioteker er 

lagt ned under sentraliseringen, 

og elevene må busses. Antallet 

politistasjoner er sterkt redusert 

og flyttet til byene, rådhusene og 

tekniske etater er borte eller lagt 

til nabokommuner, likeså lege-

kontorer og sykehus. Bensinsta-

sjoner stenger, og ofte blir det 

bare én matforretning igjen. 

Denne nedbyggingen av servi-

cefunksjoner fører til at småby-

ene forvitrer og visner. Ungdom-

men ser ingen fremtid og flytter 

til storbyene. Vi fikk en bekref-

telse på dette under ferieturen 

til Sønderjylland i sommer, små-

byene på landsbygda var nesten 

øde.
Danskene snakker om «Den 

råtne banan», fraflyttingsområ-

dene fra Nord Jylland over Søn-

derjylland til Lolland-Falster og 

Bornholm. Jeg håper Monica 

Mæland også fikk høre denne 

historien, ikke bare hvordan det 

ser ut fra regjeringskontorene i 

København.Arvid  Ystadsivilingeniør og faglitterær 

forfatter 
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