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Under overskriften «Ber fast-
legene nekte å måle kolestero-
let» i BT 8. april blir kolesterol-
kampanjen fremstilt som en av 
de største medisinske skandale-
ne i moderne tid. Nyheten var 
basert på en fersk studie som 
ifølge oppslaget viste at koles-
terolsenkende behandling ikke 
var nyttig for hjertefriske perso-
ner over 65 år. 

i virkeligheten fant denne stu-

dien at kolesterolsenkende 
behandling ga 30 prosent lave-
re risiko for hjerte-karsykdom 
hos hjertefriske personer med 
gjennomsnittsalder 57 år, man-
ge var også eldre enn 65 år. For-
fatterne av studien tolker data-
ene forsiktig da det dreier seg 
om såkalt samlestudie. 

det er viktige spørsmål. Den 
omtalte studien baserte seg 
imidlertid på data fra 2006 og 
eldre, men heldigvis kan nyere 
data hjelpe oss til å se nærme-
re på det ubesvarte spørsmålet. 
I den hittil største studien på 
hjertefriske personer ble 5.695 
hjertefriske personer på 70 år 
og eldre undersøkt og de hadde 
like god effekt av kolesterolsen-
kende behandling som de yngre.

de siste femten årene har mange 
studier vist at kolesterolsenken-
de behandling redder liv. En rek-
ke ekspertorganer som WHO og 
også norske myndigheter har gitt 
vitenskapelig tungt fundamen-
terte retningslinjer om forebyg-
gende behandling av hjerte-kar-
sykdom. Kolesterolmåling er et 
viktig element i retningslinjene 
fordi det er en av lere faktorer 
som sier noe om fremtidig risiko. 

Moderne risikoberegning er blitt 
mer presis enn før fordi lere 
komponenter settes sammen for 
å inne det ene tallet som betyr 
mest i denne sammenhengen - 
risikoen for sykdom. Små avvik 
på lere faktorer kan samlet gi en 
høy risiko og motsatt kan en rela-
tivt høy verdi alene bety lite. Det 

er ikke mulig å merke dette selv.  
Derfor må det gjøres målinger. 

Å hevde at fastleger skal nekte å 
måle kolesterol på hjertefriske 
personer fordi de har passert 65 
år er et gufs fra fortidens autori-
tære medisin. Å be om en helse-
sjekk når man opplever seg som 
frisk er barriere nok i seg selv 
om man ikke også skal risikere 
å bli avvist som hysterisk. 

PÅ liPidklinikken ser vi daglig 
resultatet av at folk ikke er blitt 
sjekket. Avleiringer i blodår-
ene bygget opp gjennom årtier 
resulterer i hjerteinfarkt eller 
slag. Det er unødvendig at dette 
må skje med dagens mulighet til 
effektiv forebygging. 

regelrytteri
i saMhandlingsreforMen 
som nå presenteres for so-
matisk medisin, men som 
lenge har vært utprøvet i 
psykiatri, etableres det så-
kalte tiltakskjeder. Disse skal 
gjøre pasientenes overgan-
ger mellom spesialisthelse-
tjenesten og primærhelsetje-
nesten bedre og lytte noen 
oppgaver til den siste. Når 
man ikke vet hva man skal 
gjøre, omorganiserer man, 
slik var det også hos de 
gamle grekere.

tiltakskjedene har nå utvir-
ket at jeg står på tre ventelis-
ter, for tre sykdommer. Jeg 
tviler på at det er «von i han-
gande snøre», jeg tror heller 
at jeg har fått tiltakskjeden 
for å henge meg i den. De 
har da selv hatt mange nok 
anledninger til å ta livet av 
meg, hvorfor plage meg 
med den oppgaven? Så jeg 
dytter heller ansvaret tilbake 
på helsevesenet, slik at også 
jeg kan bli profesjonell an-
svarsfraskriver med lønns-
klasse.
 
 det er ille å være mer eller 
mindre syk på mange for-
skjellige måter, det er ille å 
stå i tre køer samtidig, og det 
er pyton å høre på forklarin-
ger, bedreviten, fornærmel-
ser, fordømmelser, unnskyld-
ninger, «gjør vårt beste» og 
regelrytteri fra kreti og pleti. 
Politikere topper det hele 
med tullpreik. Først fjerner 
de sykehussenger, noen år 
etter ruster de opp primær-
helsetjenesten for dem som 
av den grunn har mistet sy-
kehusseng og enda noen år 
etter det lager de en kam-
panje for at primær- og spe-
sialisthelsetjenesten skal 
åpne den e-posten de får fra 
hverandre. Pasienten dingler 
i tiltakskjeden. 

dreP Meg, men spar meg for 
denne fordømte torturen. 
Jeg har en psykiater i stjerne-
klassen, kom ikke her og si at 
jeg ikke er positiv!

anne rasmussen

Det viser seg at det å være vegetarianer er noe av det beste man kan gjøre  
for miljøet og helsen! Klimagevinsten er faktisk bedre enn å la bilen stå!

Vegetarmat for alle!

MiljøPartiet De Grønne har fått 
innbyggerinitiativet om «Vege-
tarmat tilgjengelig for alle» god-
kjent av forretningsutvalget 
etter solid støtte fra folket, det 
skal snart behandles i byrådet.

Vi har levd som vegetarianere 
i lengre tid og ikke savnet kjøtt 
en dag. Dette var kun ut fra 
dyrevennlige hensikter. Men nå 
viser det seg at det å være vege-
tarianer, er noe av det beste man 
kan gjøre for miljøet og helsen! 
Klimagevinsten er faktisk bedre 
enn å la bilen stå!

verdens kjøttproduksjon står for 
nesten en femtedel av de globale 
utslippene av klimagasser, iføl-
ge FNs organisasjon for land-
bruk og mat. Det er mer enn all 
verdens transportvirksomhet 
til sammen. Fredsprisvinner og 
leder av FNs klimapanel, Rajen-
dra Pachauri, mener at folk bør 
spise mindre kjøtt for å bidra 
i kampen mot global oppvar-
ming. Han foreslår en kjøttfri 
dag i uken, det er en god begyn-
nelse.

det er Mange som ser fordelene 
vegetarmat byr på med tanke 
på helse, miljø, global matvare-
situasjon og etisk behandling 
av dyr. Økt kjøttforbruk fører 
til økt produksjonspress på 
dyrene, mens det å spise vege-
tarmat har vitenskapelig doku-
mentert positiv effekt på helse, 
blant annet med nedsatt risi-
ko for hjertesykdom, nedsatt 
risiko for sukkersyke, enkelte 
krefttyper, samt lavere fore-
komst av vektproblemer. 

disse Utgjør i dag noen av de 
største helsetruslene i Norge. I 
tillegg reduserer et slikt kost-
hold utslipp av klimagasser og 
frigjør dyrkningsarealer på en 
stadig hardere presset planet. 
I dag brukes 70 % av alle jord-
bruksarealer til oppdrett av hus-
dyr, men bidrar samtidig bare 
med 17 % av den gjennomsnitt-
lige energien fra kostholdet glo-
balt sett.

i fjor lanserte Yoko Ono og Paul 
Mc Cartney kampanjen «Meat 
Free Monday» der de oppfordrer 
til en kjøttfri mandag. er faktisk 
blitt gjennomført i den belgiske 
byen Gent. En dag i uka serverer 
den kommunale kantinen vege-
tariske hovedretter og byen opp-
fordrer sine borgere til å spise 

mer vegetarisk. Alle spisestede-
ne i byen tilbyr vegetarmat på 
menyen. Vi kan lære noe av av 
Gent.

Å ha tilgang til mat er en men-
neskerett. Det bør også være en 
menneskerett å ha tilgang til et 
godt vegetaralterna-
tiv i alle sammenhen-
ger, med de miljø- og 
helsemessige gevin-
stene det gir.

Dessverre er tilbu-
det av vegetarmat i 
kantiner og på spi-
sesteder ofte manglende eller av 
dårlig kvalitet, samtidig som det 
er stor uforutsigbarhet i tilbudet.

MiljøPartiet De Grønne foreslår 
derfor at alle kantiner og spise-

steder som er kommunale eller 
får kommunal støtte (inkludert 
skolekantiner og servering til 
sykehjem) pålegges å tilby et 
fullverdig vegetarisk alterna-
tiv blant de måltidene som til-
bys. Disse bør fortrinnsvis ikke 
baseres på andre dyreprodukter 

som egg og melke-
produkter, men må 
gjerne inneholde 
belgfrukter og nøt-
ter. 

Vegetarmat er i 
seg selv et fullgodt 
kosthold så lenge 

det er variert og gjennomtenkt.
Et slikt tiltak trenger ikke 

medføre økte kostnader, og vil 
by på helse- og miljømessige 
fordeler. Med dette er de andre 
partiene utfordret!

VEGETARMAT: Vegetarmat er i seg selv et fullgodt kosthold så lenge det er variert og gjennomtenkt. arkivfoTo: arne nilsen

Forebygging nytter

Å ha tilgang 
til mat er en  
menneskerett

et tankekors
er det ikke litt merkelig hvor-
dan vestlige statsledere står 
fram som det libyske folkets 
beskytter, samtidig som de 
mener at eget folk skal be-
tale for kapitalspekulantenes 
mislykkede pokerspill? En-
hver burde vite at Libyas folk 
lever i sosial trygghet med 
arbeid, bosted, gratis utdan-
nelse og helsevesen og top-
per statistikken i menneske-
lig utvikling i Afrika. Ja, de 
ligger foran en rekke euro-
peiske land.  Er det dette vi 
vil rasere for å innføre vest-
lige økonomiske reformer?

nÅ bør snart våre medier 
være sitt ansvar bevisst og gi 
oss sakelig informasjon om 
tingenes tilstand, istedenfor 
å pøse på med ensidig pro-
paganda for å legitimere vår 
innblanding i en suveren 
stats anliggende.
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VEGETARMAT
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