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Eldre folk vil i stadig større grad prege samfunnet i framtida, fordi det 
blir fleire og fleire av dei. EUs befolkingspyramide liknar stadig meir 
på ein sopp, der tyngdepunktet ligg i den eldste aldersgruppa. Dette 
utløyser ei rad nye utfordringar for samfunnet. Kven skal ta seg av dei 
gamle, og korleis? Kven skal betale? Velferdsgoder og pensjonar på 
dagens nivå rekk ikkje til alle komande generasjonar, så europearane bør 
både få fleire born og arbeida lenger for å sikra seg mot kollaps i velferda 
for eldre, åtvarar økonomane. 

Norsk eldreomsorg er blant den beste i Europa, likevel er den ikkje 
god nok, meiner mange. Vi treng ei ny reform frå grasrota, meiner 
sosiologiprofessor Kari Wærness. Særleg dei eldres mentale behov treng 
å bli betre ivaretatt, hevder fleire forskarar. Over ti prosent av eldre 
mellom 71 og 74 år har ei sterk kjensle av einsemd, sjølv om dei har 
mykje kontakt med andre. Samspelet mellom mentale, fysiske og sosiale 

behov bør fangast opp av helsevesenet i større grad, meiner stipendiat i 
sosialpsykologi Mette Aanes. Ho får støtte frå Hans Inge Sævareid som 
har studert heimebuande eldre over 75 år. 

I dette nummeret av Hubro diskuterer vi også aktiv dødshjelp, 
eldres evne til å ta til seg ny læring, musikkterapi for eldre, og korleis 
fysisk trening eller mangel på det er med på å prege alderdommen. 
I «Tilbakeblikk» kan du lese den spesielle forteljinga om gründaren 
Ivar Anderaa som utvikla instrumentet som kunne registrere 
havstraumar over lange tidsrom. Dette vart til ein av historias største 
næringslivssuksessar i Bergen. 

Vi skriv også om korleis heilt ny teknologi banar veg for kortare 
ventetid og enklare behandling for hjartepasientar, og professor Gunnar 
Danbolt fortel oss kva som eigentleg er kunst.

Mange,�gamle�og�ulike
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Eldrebølgja er på veg mot 
land, som ein veritabel eldre-
tsunami. Svært mange tykkjer 
at dei har ein god alderdom.

Talet på 65-åringer vil bli fordobla i Europa 
dei neste 50 åra, talet på 80 åringar aukar med 
meir enn hundre prosent, og talet på 90 åringar 
vil bli tidobla. I tillegg går fødselstala drastisk 
ned. Men korleis er det å bli gammal? Er dårleg 
helse og blanke dagar i kalenderen det einaste 
vi har i vente? 

Alderdommen er like kompleks som 
andre fasar i livet, og eldre er ei særs samansett 
gruppe. Forsking gjort av stipendiat i 
sosialpsykologi Mette Aanes ved Universitetet 
i Bergen viser at menneske i 70-åra har mindre 
sosialt stress enn folk i 40-åra. Dei verkar å ha 
eit meir harmonisk tilhøve til sine næraste, og 
dei fleste eldre er nøgd med antal vener. Ein 

Gammal�og�glad

TEKST: HildE K. KvAlvAAg

FOTO: iStOcK
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del eldre er rett nok einsame, men åtti prosent 
rapporterer at dei har ein fortruleg å snakke 
med, og langt dei fleste er svært nøgde med 
livet. 

«Active Aging»
Særleg dei siste ti åra har det vore ei endring i 
måten å tenke på og omtale eldre, og omgrepet 
«Active Aging» har fått feste. Det handlar om å 
legge til rette for at seniorar kan vere engasjert 
i økonomiske og sosialt produktive aktivitetar. 
Premisset er at styresmaktene utøver ein 
politikk som bidreg til full sosial og økonomisk 
integrasjon av eldre menneske i samfunnet. 

Stipendiat i sjukepleievitskap Hans Inge 
Sævareid, som forskar på heimebuande eldre 
over 75 år, fortel at det store fleirtalet av eldre 
har det veldig bra. Eldreomsorga bør likevel 
bli flinkare til å sjå dei mentale behova hjå 
dei eldre. For det å føle at ein er til nytte er 
avgjerande for eldres psykiske helse. Og skal 
det bli ein bra alderdom må ein trene både 
hjernen og kroppen. Eldre skal ikkje ta det 
med ro, seier Jorunn Lægdheim Helbostad, 
som er fysioterapeut og forskar på funksjonstap 
hos eldre. Berre 6 prosent av eldre oppfyller 
dei offisielle oppmodingane om å vere i fysisk 

aktivitet minst 30 minutt kvar dag, og eldre 
kvinner er dei aller minst aktive. 

geriatri er lågstatus
Trass i at dei fleste klarer seg sjølv, vil ein 
del trenge hjelp. Og det er eit spørsmål om 
ressursar. I Noreg skjer om lag 40 prosent av 
alle dødsfall i sjukeheimar. Dette er ein høgare 
andel enn i noko anna land i Europa. Det fins 
om lag 39 000 sjukeheimsplassar i Noreg og 
13 400 plassar i sjukehus. I norske sjukehus 
er det eitt legeårsverk for kvar anna seng, i 
sjukeheimar eitt per 167 senger. Geriatri skårar 
lågast av alle spesialitetar i helsevesenet, og få 
unge ønskjer å arbeide med eldre eller å forske 
på vilkår i sjukeheimar. 

Med ei veksande befolkning av eldre er 
også aktiv dødshjelp eit spørsmål mange land 
diskuterer, mellom anna Frankrike og England. 
Avdelingsoverlege og stipendiat Bettina 
Sandgathe Husebø, og lege og professor i 
medisinsk etikk Ole Frithjof Norheim, meiner 
begge at aktiv dødshjelp, eutanasi, er heilt 
uaktuelt i Noreg. I Nederland døyr om lag 
4000 menneske i året på denne måten, men dei 
fleste legar i Nederland er imot aktiv dødshjelp. 
I dag er også dei fleste politikarane imot. 

(Ill.foto)
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Robuste�og�aktive�eldre
Mange mennesker er aktive 
frem til livets slutt. At eldre 
skal være ute av stand til 
endring og utvikling, har 
altfor lenge stått uimotsagt, 
hevder professor inger Hilde 
Nordhus.

Som ung ser man gjerne på alderdommen som 
et venterom før døden, med sykdom, ensomhet 
og forfall. Men realitetene for eldre mennesker 
er ganske annerledes, med mye glede, og noe 
sorg. Noen forelsker seg på nytt, andre reiser 
mer enn de gjorde tidligere. Ofte har eldre en 
nærhet til sine barnebarn som de kanskje ikke 
har klart å opprettholde til egne barn. Noen 
blir uvenner med sine nærmeste, og andre er 
ensomme og kjenner at livet først og fremst er 
vanskelig. Men flere og flere kan leve godt som 
eldre, og det er også muligheter for mennesker 
som har levd lenge å ta tak i livet på nytt, skape 
endring. Og mange eldre har bedre helse enn 
før, og lever bedre med kroniske sykdommer 
enn tidligere generasjoner. Den som forteller 
dette er Inger Hilde Nordhus, professor i 
klinisk psykologi ved UiB. 

Blir seinere «gamle»
Først av alt. Hva vil det si å være gammel? 

– Vi kan ta meg som eksempel. Tidligere 
ville jeg ha vært definert som en eldre person. 
Nå tror jeg nok jeg går under begrepet 
middelaldrende, og det har jeg tenkt å være en 
god stund til. 

Inger Hilde Nordhus er kledd i svart, 
har høye boots og kortklippet blondt hår. 
Ubestemmelig alder. Telefonen ringer, det 
banker på døren, studentene har nettopp fått 
sensur, og i morgen skal hun til Oslo for å delta 
i et utvalg. Det er travelt. Men her er Nordhus 
en av mange. På 2000-tallet er det vanlig å leve 
et travelt, interessant og ofte tilfreds liv, selv om 
man ikke lenger regnes for å være ung.

DE�ELDRES�LIV
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Mange�fortsetter�å�strekke�seg�mot�nye�mål�selv�om�de�blir�eldre.
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– Vet du hvem som bruker mest penger på 
sminke? Jo det er kvinner over 60.

– Noen ville kanskje si at det er fordi de 
trenger det mest, sier Nordhus og smiler. 
– Men det er også interessant at de vil pynte 
seg, at det er et mål å fremdeles være attraktiv. 

Samfunnet har endret seg mye, og dagens 
femtiåringer blir neppe som dagens åttiåringer 
om tretti år. I følge Nordhus knytter ikke dette 
seg til aldring som sådan, men til rammene 
som skaper grunnlag for valg eller fravær 
av valg. Innenfor samfunnsvitenskapen har 
en gjerne snakket om alderdommen i lys av 
forventede overganger. Disse gir sosial mening 
til aldringsprosessen, og markerer punkter der 
vi går inn i nye roller, relatert til alder, som 
for eksempel «eldre enke/enkemann» eller 
«gammel og syk». Men føler vi oss fortrolige 
med å bli plassert under slike merkelapper? 
spør Nordhus. 

Hun forteller om en enke i begynnelsen 
av 80-årene som hadde fått en ny kjæreste, 
men som gruet seg for å vise seg sammen 
med ham. «Høy alder er et sosialt hinder 
for kjærligheten», hevdet denne kvinnen. 
Fra om lag år 1900 og fram til i dag har 
gjennomsnittlig livslengde økt med rundt tretti 
år.

– Man kan spørre om samfunnet har tanker 
om hva disse tiårsbolkene skal fylles med. De 
som i dag står framfor sine «siste tretti år» bærer 
med seg en ny erfaringshistorie med dertil 
hørende forventninger til hva alderdommen 
skal innebære, sier Nordhus.

god psykisk helse
For å tenke nytt må vi også se på språket vi har 
til å beskrive den siste fasen av livet. Nordhus 
påpeker at begreper som eldre og aldring, gir 
assosiasjoner til et liv som er levd. Utvikling og 
livsutfoldelse er derimot sjelden begreper som 
brukes når eldre omtales. 

– Det er utrolig at oppfatningen om at 
høy alder ikke skal kunne bety muligheter 
for fortsatt utvikling og positiv endring, har 
fått leve så lenge. For det gamle livet er ikke 
bare skjørt, sier psykologiprofessoren som 
har forsket på, og arbeidet klinisk med eldre 
mennesker siden midt på 1980-tallet. Bare 
på disse om lag tjue årene har mye endret 
seg. Blant annet inngår gruppen over 60 år i 
større grad i psykologiske studier, og de har 

De�siste�ti�årene�har�forsker-
kolleger�ved�Avdeling�for�
klinisk�psykologi�og�Avdeling�
for�samfunnspsykologi,�under�
ledelse�av�Inger�Hilde�Nordhus�
(bildet),�gjennomført�ulike�
behandlingsprosjekter�rettet�mot�
eldre.�Prosjektene�innebærer�
behandling�av�søvnvansker,�
angst�og�depresjon�hos�pasienter�
med�somatiske�lidelser�(KOLS)�
og�med�kroniske�smerter.�
Prosjektene�har�vært�gjort�i�
samarbeid�med�forskere�ved�
Haukeland�Universitetssykehus.�
Behandlingsprogrammene�er�
kortvarige�(6–8�uker)�og�derved�
også�med�en�mulig�lavere�terskel�
for�å�ta�i�mot�tilbudet.�

Behandler�eldre

FAKTA
også større fortrolighet med å oppsøke hjelp 
gjennom psykologisk behandling. Man vil 
imidlertid også trenge flere studier som gir økt 
kunnskap om god psykisk helse i alderdommen, 
det som i gerontologisk litteratur gjerne kalles 
robust aldring. Dette innebærer studier som 
vektlegger normale aldringsprosesser i et 
utviklingspsykologisk perspektiv. 

Kreative eldre
Men innebærer normal aldring også 
intellektuell svekkelse?

– Stort spenn i alle funksjoner og væremåter 
er det som typisk preger alderdommen. For 
få år siden ble aldersforandringer i hovedsak 
beskrevet som negative. Man var mest opptatt 
av hvordan evner og egenskaper ble redusert og 
utviklingsmuligheter ble svekket hos personer 
over 60 år.

Men bildet er ikke entydig, fortsetter 
hun. Eldre mennesker vil nok registrere 
forandringer i kroppslig styrke, fart og 
smidighet. Men det er store individuelle 
forskjeller, samtidig som livsstil er en kritisk 
faktor. Nyere hjerneforskning har demonstrert 
at vi kan tilegne oss nye ferdigheter langt 
inn i alderdommen. En del funksjoner blir 
gjerne dårligere med alderen, man trenger 
ofte lengre tid for å løse en rekke oppgaver og 
korttidsminnet taper lagringskapasitet. Men 
dersom oppgaven som skal løses i mindre 
grad er avhengig av hurtighet og krevende 
informasjonsbearbeiding, er slike forandringer 
av liten betydning. Eldre kan ha fordeler 
fremfor yngre aldersgrupper når oppgaven gir 
rom for å reflektere over flere løsninger som 
bygger på kreativitet eller også erfaring. 

Nytte av behandling
– Men hva med de som ikke klarer å benytte 
sin mentale kapasitet til å løse dagliglivets 
problemer? Og hva søker de hjelp for?

– For mange eldre som kommer til 
psykologisk behandling er problemstillingen 
gjerne knyttet til konkrete hendelser, ofte 
samlivs- og familieproblemer. Når eldre søker 
terapi vil ofte behandleren i utgangspunktet 
se for seg en ensom person. Men generelt 
kommer eldre med de samme problemer 
som yngre voksne, og gjerne uttrykt gjennom 
angst, depresjon og søvnvansker, som kan ha 
oppstått sent i livet eller i større eller mindre 

Inger�Hilde�Nordhus��
(Foto:�Jan�Kåre�Wilhelmsen)
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Ofrene for de alliertes 
bombing av laksevåg 
4. oktober 1944 er med 
i et forskningsprosjekt 
som undersøker hvordan 
katastrofen påvirket deres liv.

Denne høstmorgenen i 1944 døde 61 
skolebarn ved Holen skole. Barna var så vidt 
i gang med skoledagen da luftvernsirenene 
gikk klokken 09:05. Så kom bombeflyene. 
140 bombefly slapp 1432 bomber, og i løpet 
av en kort morgenstund var den største 
enkeltkatastrofen i Norge under 2. verdenskrig 
et faktum. Målet for bombingen var tyskernes 
ubåtbunker i Nordrevågen på Laksevåg. Totalt 
ble 193 mennesker drept under den allierte 
bombingen. 

Store deler av Laksevåg ble fraflyttet etter 
angrepet. Mens bombeangrepet var over på 
under et kvarter, har traumene for mange 
vedvart hele livet. Først nå forteller mange av 
Laksevåg-barna historiene sine til forskere. 

lang tids traumereaksjoner
Laksevåg-prosjektet ledes av Dagfinn Winje 
som er førsteamanuensis ved avdeling for 
klinisk psykologi ved UiB, og har lang erfaring 
med traumeforskning.

Den første delen av prosjektet ble 
gjennomført i 2007. Da fylte deltakerne ut 
skjema om sine opplevelser og om de psykiske 
symptomene. I fase 2 som er i gang nå, foretar 
Winje et klinisk psykologisk intervju om 
forekomst av mer komplekse reaksjonsmønstre, 
og kartlegger ofrenes mestringsstrategier 
gjennom årene. Fase 3 vil omhandle måling av 
kroppslige reaksjoner som kan være knyttet til 
hendelsene i 1944. 

– Noen vegret seg for å delta på grunn av 
frykt for reaktivering av tidlige reaksjoner, noen 
ville bare ikke delta og anga ingen bestemt 
grunn, men drøyt 60 personer har gjennomført 
fase 1, forteller Winje. 

traumepsykologi ungt fag
– Kan traumer etter opplevelser som Laksevåg-
bombingen være like sterke mer enn 60 år etter 
hendelsen?

– Traumepsykologi er dessverre et ungt 
fag og det er ikke mye vi vet om psykiske 
og fysiske langtidsvirkninger etter alvorlige 
traumatiske hendelser. Hva vi vil finne i denne 
studien er derfor like usikkert for meg som for 

 Bærer med seg 

1944

grad har fulgt personen fra yngre dager. 
Et annet moment kan være forskyvning 
av makt og posisjon. Gjennom livsløpet 
endres familiens roller, og voksne barn 
som før mottok omsorg fra sine foreldre, 
kan fort bli pleiere for aldrende foreldre. 
For noen kan dette være en god prosess, 
som kan styrke partene i forholdet. For 
andre kan det innebære nye konflikter eller 
akselerering av gamle konflikter. 

Risiko for tap
Å bli eldre innebærer også risiko. Eldre 
har større risiko enn yngre voksne for 
svekket fysisk helse og tap av ektefelle 
eller annen livsledsager. Dette er forhold 
som blant annet kan bidra til depresjon. 
Nær halvparten av pasienter som er 
innlagt i medisinske avdelinger er over 
65 år, og helsepersonell etterlyser bedre 
kunnskap om psykiske problemer hos 
disse pasientene. Depresjon forekommer i 
følge større internasjonale epidemiologiske 
studier hos 12–14 prosent. Angst er 
hyppig rapportert, gjerne sammen med 
depresjon. Det knytter seg imidlertid 
usikkerhet til beregningen av denne 
type forekomsttall. Flertallet av studiene 
omfatter dessuten i mindre grad personer 
over 75 år. 

– Vi vet derfor relativt lite om 
forekomsten av depresjon og angst hos 
de eldste. Det er like fullt ikke grunnlag 
for å hevde at hjemmeboende eldre har 
betydelig større forekomst av depresjon 
enn andre aldersgrupper.

Mytene om eldre
Nordhus sier at også i behandlerkretser 
finnes mytene om rigide eldre som det er 
vanskelig å behandle. 

– Noe vi har kunnet slå fast gjennom 
våre studier er at eldre har nytte av 
psykologisk behandling i like stor grad 
som yngre, både målt gjennom objektive 
kriterier og gjennom egenrapportering. 
I denne sammenheng er det er viktig å 
minne om at psykologisk behandling i 
stor grad handler om å etablere ny læring, 
ny forståelse av egne problemer. Med 
den kunnskap vi har i dag om hjernens 
forutsetninger for endring og evne til ny 
læring utover i livsløpet, har vi faktisk 
basalforskningen med oss i etableringen av 
slike behandlingstilbud for eldre.

Det banker på døren. Det er en 
kollega. Mobiltelefonen ringer. Nordhus 
lar den ringe. 

– Jeg har sluttet å svare på mobil hele 
tiden. Kanskje det har noe å gjøre med 
lavere reaksjonshastighet, sier hun og 
smiler, før hun må løpe videre til neste 
møte. Og det neste etter der igjen. 

DE�ELDRES�LIV
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FOTO: BillEdSAMliNgEN UiB
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61�barn�døde�etter�alliert�bombing�av�Holen�skole�på�Laksevåg�4.�oktober�1944.�(Foto:�Billedsamlingen,�Universitetsbiblioteket,�Universitetet�i�Bergen)

alle andre. Vi er veldig spente når vi kjører de 
statistiske analysene på våre data, sier Winje. 
Han forteller at det er det vanskelig å behandle 
eventuelle posttraumatiske reaksjoner som har 
vart siden krigen. Men hjelp får man også av 
tilrettelegging ut fra kunnskap. 

– Våre funn kan gi Laksevåg-barna et bedre 
grunnlag til å forstå seg selv og sine reaksjoner. 
Dette vil også kunne ha stor betydning for 
familie, venner, helsepersonell og for andre 
tjenesteytere som kommer i kontakt med 
bombeofrene, sier Dagfinn Winje.

gjør det for soldatene
– I hvilken grad tror du idéen om å tie 
om det man har opplevd, som dominerte 
etter 2.verdenskrig, har gjort at de har hatt 
vanskelige liv? 

– Tausheten om opplevelser etter kriger og 
krigshandlinger har vært stor i alle samfunn 
til alle tider, og har mange årsaker. Den 
danske forfatteren Carsten Jensen beskriver 
levende i boken «Vi – de druknede» om 
hvordan den totale meningsløsheten gjør 
krigsseiler-opplevelsene umulig for ofrene 
både å lagre i eget sinn og å formidle til 
andre. Myndighetene har sine grunner for 
taushet og tilbakeholdenhet, og helsevesen 
og forskningsmiljøer har heller ikke vært 
nevneverdig tiltrukket av utfordringer knyttet 
til psykisk helse. Hvilken effekt fortielsen etter 

bombingen av Laksevåg har hatt vil vi aldri 
med sikkerhet kunne fastslå. Vår oppgave blir 
å ta vare på det de har å fortelle i dag. Som 
en av deltagerne sa til meg: «Jeg gjør dette for 
soldatene våre i Afghanistan» Det kaller jeg å 
ha perspektiv på sin medvirkning i forskning. 

Ettertanke ble forskningsprosjekt
Winje forteller at han tidlig på 90-tallet 
behandlet en person med posttraumatiske 
symptomer etter bombingen av Laksevåg i 
1944. 

– Det skapte en ettertanke hos meg som jeg 
gikk med i mange år. Gjennom et foredrag på 
deres årlige minnesamling i 2006 og med hjelp 
av Minneforeningens adresseregister kom jeg 
i kontakt med en del av de som var berørt av 
bombingen.

Slik kom Laksevågprosjektet i gang i 
2006. Winje har siden 1989 ledet et annet 
forskningsprosjekt om langtidseffekter etter 
den store bussulykken i Måbødalen i 1988. En 
svensk klasse på skoletur kjørte i tunnellveggen 
og seksten mistet livet. Data er samlet inn 
henholdsvis 1-, 3-, 5-, og 10 år etter ulykken og 
skal etter planen samles inn etter 20 år (2008). 
Skolebarna fra Stockholm og skolebarna fra 
Laksevåg var like gamle da hendelsene inntraff 
og de er undersøkt med nesten de samme 
metodene, noe som gir muligheter for å 
sammenlikne reaksjonsmåter og -mønster. 

Forskningsgruppen�i�traume-
psykologi�ved�Universitetet�
i�Bergen�står�bak�Laksevåg-
prosjektet.�De�første�funnene�
offentliggjøres�våren�
2008.�Forskningsgruppen�i�
traumepsykologi�arbeider�for�
å�fremskaffe�forskningsbasert�
kunnskap�om�mulige�langtids-
virkninger�etter�traumatiske�
hendelser.�Traumeforskning�er�et�
ungt�felt.�Man�regner�med�at�60�
prosent�av�befolkningen�opplever�
en�alvorlig�traumatisk�hendelse�
i�løpet�av�livet.�De�mest�alvorlige�
psykiske�skadene�finner�man�
imidlertid�bare�hos�5–10�prosent�av�
befolkningen.�Laksevåg-prosjektet�
drar�nytte�av�andre�UiB-forskeres�
funn�om�eldres�psykiske�helse,�
blant�annet�forskning�på�søvn.

Laksevåg-prosjektet

FAKTA

Prosjektleder�Dagfinn�Winje
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Mislykka�omsorgsreformer
Eldreomsorga er ikkje 
betre i dag enn den var 
for tretti år sidan, meiner 
sosiologiprofessor Kari 
Wærness.

Moderniseringa av dei offentlege omsorgs-
tenestene har lenge vore på gale spor, ifølge
Wærness, som har forska på offentlege 
omsorgstenester sidan slutten av 1970-talet. 
Ho meiner at det er på høg tid å reformere 
sektoren nedanfrå. Dette bør gjerast ved å 
bygge på kunnskapsressursane til dei røynde 
arbeidarane i førstelinja som framleis finst i 
dei offentlege omsorgsorganisasjonane. Den 
kjende sosiologen meiner at vi bør forkaste 
dei økonomiske modellane som no dominerar 
under namnet «New Public Management». 
Og få ein slutt på at eldreomsorga druknar i 
byråkrati. 

– Det er stort sett dyrt at folk blir gamle, 
og når vi spør kva som er god nok eldreomsorg 
kan vi ikkje ta utgangspunkt i ei tenking 
som er laga med utgangspunkt i produksjon 
av varer. Vi må søke å finne svaret ved å gå 
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Kari�Wærness�meiner�at�eldreomsorga�må�
reformerast�nedanfrå.�

konkret inn i og analysere den kvardagen vi 
ser i eldreomsorga i dag, seier Kari Wærness. 
Ho skriv sluttkapittelet i ei ny nordisk bok om 
eldreomsorg: «Careworking in Crisis: Reclining 
the Ethos of Care.» Her oppsummerar ho 
at sjølv dei mest «omsorgsvennlege» statane 
i Norden har ei velferdskrise. Dette har 
komplekse årsaker, men framfor alt er historia 
om heimebasert omsorg i Norden historia om 
feilslåtte omorganiseringar. 

«Husmorideologi»
Det var husmorideologien som låg i botn for 
organiseringa av desse tenestene då den vart 
etablert på 1950 og 1960-talet. I Noreg og 
Sverige vart middelaldrande husmødrer som 
var viljuge til å ta deltidsarbeid oppmoda til 
å engasjere seg i dette nye tenestetilbodet. 
Uformell heller enn formell kompetanse 
vart høgt prisa, og ein søkte etter kvinner 
med «den ordinære kvalifikasjonen til ei 
husmor, og ei ærleg vilje til å hjelpe eins 
medmenneske». Husmor-ideologien hadde 
som mål at kvar heimehjelp skulle gje hjelp 
til nokre få klientar som ein vart personleg 
kjend med. Kvinnene som kom inn i dette 
arbeidet var altså godt vaksne kvinner som 
jobba utan vanlege arbeidskontraktar. Oftast 
var dei meir opptekne av å gjere ein god jobb 
enn å få organiserte arbeidsavtalar. Dette kom 
etter nokre år i konflikt med generelle normer 
og reglar for moderne arbeidsliv. Etterkvart 
kom det ei generasjonskrise i heimehjelpa, der 
yngre kvinner som hadde litt utdanning innan 
feltet overtok jobbane. Dei yngre kvinnene 
som hadde utdanning fann ofte at realitetane 
i arbeidet ikkje passa til det dei forventa 
gjennom utdanninga, og dermed vart dei heller 
ikkje ei stabil arbeidskraft. 

Som då muren fall
Problema innanfor eldresektoren kan daterast 
tilbake til innføringa av heimetenestene som 
vanleg lønnsarbeid på 1970–1980-talet. To 
system skulle smeltast saman, og Wærness 
samanliknar dette med da muren fall mellom 
Aust- og Vest-Tyskland og heimesjukepleien 
i Rostock braut saman frå den eine dagen 
til den andre. Samansyinga av omsorg på 
austtysk og vesttysk maner vart komplisert. 
Slik var det også med dei nye systema i 
Norden. Med dei kom ny arbeidsdeling, meir 

spesialiserte tenester og oppgåver, og også 
meir tid til planlegging. Mange studier viser 
at heller enn å effektivisere omsorga, førte den 
nye omsorgsideologien og omsorgssystema 
til nye måtar å dele arbeidet på som gjorde 
det mindre effektivt. Ein venta også lenger 
med å plassere eldre i institusjon, medan 
problema heimehjelparane skulle takle vart 
meir komplekse. Kontinuiteten i relasjonane 
var ein «kjerneverdi» som blei vanskeleg å 
ivareta med stadig meir komplekse problem 
hjå mottakarane. Dette var lettare å få til om 
dei eldre berre skulle hjelpast med «lettare» 
problem, slik som handling og husarbeid. 

feministisk omsorgsforsking
Det har vist seg at dei nye ideane og 
profesjonaliseringa først og fremst har vore til 
gode for administratorar og leiarar, og ikkje for 
dei som arbeider i førstelinja. På 1990-talet vart 
det også klart at endringane i ideologi gjekk 
mykje fortare enn endringar i arbeidspraksis. 
Eit fellestrekk er ein auke i medisinsk hjelp, 
og mindre praktisk hjelp. Dette er følgja 
av at heimebasert omsorg fokuserer stadig 
meir på dei mest hjelpelause. Sektoren 
manglar arbeidskraft, og det å rekruttere 
nok omsorgsarbeidarar tek meir og meir tid. 
Forsøk på betre rekrutteringssituasjonen i 

New�Public�Management�(NPM)�
er�eit�omgrep�som�har�vore�
nytta�som�merkelapp�på�ei�rekke�
reformer�innanfor�offentleg�sektor�
sidan�1980-talet.�Målet�for�desse�
reformene�er�å�auke�effektiviteten�
i�offentleg�sektor�og�kontrollen�
styresmaktene�har�over�denne�
sektoren.�Ei�sentral�hypotese�
innanfor�New�Public�Management�
er�at�meir�marknadsorientering�
i�offentleg�sektor�vil�føre�til�eit�
meir�kostnadseffektivt�tilbod�av�
offentlege�goder.�Blant�verkemidla�
er�konkurranseutsetjing,�
privatisering,�internprissetjing�og�
stykkprisfinansiering.

Effektivitet�og�kontroll

FAKTA
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Eldre som føler at dei er til 
nytte har det betre enn andre, 
sjølv om dei har dei samme 
fysiske plagene.

– Eg saknar ei meir heilskapeleg tenking når 
det gjeld utgreiing og tiltak i omsorgstenestene. 
Sjukepleiarar og legar må bli flinkare til å sjå 
heile mennesket, ikkje berre dei fysiske plagene, 
seier Hans Inge Sævareid. Han tar doktorgrad 
på heimebuande eldre over 75 år som mottek 
heimesjukepleie. 

TEKST: HildE K. KvAlvAAg
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viktig å vere til nytte
– Vi har funne at meistringsevna er svært 
avhengig av om ein føler at ein er til nytte 
og betyr noko. Dei som kjenner seg nyttige 
greier seg lenger i sin eigen heim enn dei 
som opplever einsemd, sjølv om dei i 
utgangspunktet har like store fysiske plager. 

Sævareid er einig med Kari Wærness i at 
mellom anna «New public management»-
tankegongen har gjort at vi har ei eldreomsorg 
med klare feil og manglar. I den langsiktige 
planlegginga av omsorgstenestene til dømes, 
har organisasjonsmessige og økonomiske 
vurderingar kome i framgrunnen, medan 
faglege vurderingar i mange høve ikkje er blitt 
tilstrekkeleg vektlagde.

– Eit konkret døme på dette er at 
heimesjukepleia og heimehjelpstenestene i 
mange kommunar no er blitt splitta opp, og 
drivne som uavhengige økonomiske einingar, 

helsesektoren gjennom utdanningsreforma 
kan lett bli «ei historie om forfeila 
modernisering», påpeikar Wærness. 

Mange forskarar har påvist negative 
utviklingstrekk når dei har analysert 
eldreomsorga frå botn og opp. Dei har tatt 
til orde for å finne nye måtar å organisere 
feltet på, måtar som tek innover seg at 
omsorgsarbeid har ein annan logikk enn 
vareproduksjon eller administrativt arbeid. 
Men dette ser ut til å ha hatt veldig liten 
innverknad på dei mange reformene og 
dei ideologiske endringane desse tenestene 
har gått gjennom dei siste tiåra, hevdar 
Kari Wærness. Ho seier at det er von 
om betring gjennom at det innanfor fag 
som omsorgssosiologi, omsorgsetikk og 
feministisk økonomi fins mange feministisk 
inspirerte forskarar. 

– Med deira perspektiv og gjennom 
sterkare satsing på forsking på eldreomsorg 
kan vi få fram nye og betre modellar 
for meir humane og effektive offentlege 
omsorgstenester, avsluttar ho. 
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noko som sjølvsagt går ut over den faglege 
samordninga.

Ut med «sjukepleiesjefen»
Sævareid viser til at Hans Skjervheim allereie på 
1980-talet sa at vi ikkje bør legge økonomiske 
modellar på forsking og utdanning. 

– Det han påpeikte er like aktuelt i dag 
innanfor helsesektoren. Eit enkelt og talande 
døme er den gamle tittelen «sjukepleiesjef», 
som i dei fleste kommunar no er bytta ut med 
andre titlar, gjerne «einings-leiar» eller liknande. 
Den gamle tittelen synte til faget og omsorga, 
medan den nye tittelen syner til organisasjonen 
og økonomien, seier stipendiaten.

Dei siste ti åra har det vore nedgong i 
alders- og sjukeheimsplassar, medan det har 
vore mest auke i aldersbustader. Mange av 
desse har heildøgnstenester. Heimesjukepleia 
har totalt sett auka, men det var lettare å få 
praktisk bistand før enn no. Dette skuldast 
ikkje minst at heimesjukepleia og heimehjelpa 
er to separate einingar. 

Hans�Inge�Sævareid�(biletet)�er�
med�i�prosjektet�«Mestringsevne�
og�mestringsressurser�hos�
pleieavhengige,�hjemmeboende�
eldre�over�75�år,�tilknyttet�
kommunalhelsetjeneste».�
Han�er�doktorgradskandidat�i�
sykepleievitenskap,�men�er�også�
knytt�til�seksjon�for�geriatri�ved�
Medisinsk�fakultet�og�Institutt�
for�samfunnspsykologi�ved�
Psykologisk�fakultet,�Universitetet�
i�Bergen.

Studerer�
mestringsevne

FAKTA

Kvinner lever lengst og best
Likevel rapporterer dei fleste eldre i Hans 
Inge Sævareids undersøkingar at dei er godt 
nøgde med livet. Under ti prosent av eldre 
over 75 år som bur heime har psykiske plager 
som hemmar dei. Dette trass i at svært mange i 
denne gruppa har fysiske sjukdommar. 

– Generelt har den store hopen det godt. 
Tildeling av heimesjukepleie skjer først og 
fremst av di vi har fysiske plager. Det er på 
det fysiske området heimesjukepleia er dyktig. 
På dei psykiske og sosiale områda har dei i 
mindre grad eit tilbod. Og det er gjerne hjå dei 
pasientane der einsemd, uro eller maktesløyse 
er framtredande symptom at vi ser negative 
oppslag i pressa, seier Sævareid, som sjølv er 
sjukepleieutdanna. 

Han har sett på kva faktorar som forklarar 
kvifor eldre greier seg i eigen heim når helsa 
og det sosiale nettverket skrantar, og då kjem 
nettopp dei psykiske og sosiale faktorane inn 
med full tyngd. Det er også kjønnsskilnader. 
Kvinner lever lenger og klarer seg ofte betre enn 

menn. Sævareid har målt ADL – Activities of 
Daily Living, altså korleis ein klarer å ta vare 
på seg sjølv til dagleg, og sett kva som definerer 
korleis ein meistrar livet sitt som gammal. 

Opplevinga av sjukdom
Vidare viser det seg at det ikkje berre er 
sjukdom i seg sjølv, men korleis du opplever 
sjukdom, som er avgjerande. Den gamle 
si tolking av sjukdom og helse er altså 
svært viktig. Derfor er det så sentralt at 
helsepersonell i større grad vektlegg desse 
faktorane både når dei diagnostiserer og 
planlegg behandlinga av den pleietrengande. 
 – Mitt mål er å betre kunnskapen på det 
faglege området til heimesjukepleia, og 
dette gjeld ikkje minst auka merksemd på 
dei psykiske og sosiale områda i livet. Den 
svært samansette og krevjande disiplinen som 
geriatri og eldreomsorg er, krev dessutan eit 
omfattande samarbeid mellom sjukehuslege og 
heimesjukepleiar, seier Hans Inge Sævareid. 

Hans�Inge�Sævareid� �
(Foto:�Jan�Kåre�Wilhelmsen)

Tildeling�av�heimesjukepleie�skjer�først�og�fremst�på�bakgrunn�av�fysiske�plager.�Det�sosiale�vert�tillagt�for�
lite�vekt,�meiner�Hans�Inge�Sævareid.�(Ill.foto)
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folk i 40-årene har mer 
problemer i sine nære 
relasjoner enn folk i 70-årene, 
og like mange er ensomme 
som blant eldre mennesker.

– Man kan ha mye kontakt med andre 
mennesker, men det er tilhørighetsfølelsen 
og det å ha en fortrolig å snakke med som 
er avgjørende for livskvaliteten. Dette sier 
stipendiat i sosialpsykologi ved Hemil-senteret, 
Mette Marthinussen Aanes. Hun har analysert 
data fra helseundersøkelsen i Hordaland 
(HUSK) fra 1997 til 1999. Her svarte over 
3000 eldre mellom 71 og 74 år på spørsmål om 
hvordan de opplevde sin livssituasjon. 29 400 
mennesker i alderen 40 til 47 år var også med 
i undersøkelsen. Aanes har sammenliknet de 
eldre med gruppen 40-åringer. 

– Som forskere er vi opptatt av at det sosiale 
nettverket kan være både helsebringende og 

TEKST: HildE K. KvAlvAAg
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helseskadelig. Vi har sett særlig på sosialt stress 
i nære relasjoner og sett dette i forbindelse med 
subjektiv oppfatning av ensomhet, forteller 
hun. Det viste seg at de eldre i undersøkelsen 
jevnt over rapporterer god helse og god 
livskvalitet. Mange føler tilknytning til andre 
på en måte som gir trygghet og tilfredshet, og 
har mindre sosialt stress enn 40-åringene. 

Stressede 40-åringer
– Det stilles stadig høyere krav til vellykkethet, 
og dette får implikasjoner for egen forventing 
til fungeringen i ulike roller, yrkesmessig, 
familiemessig og sosialt, sier Aanes.

Hun viser til at omtrent 20 prosent 
av 40-åringene rapporterer at de opplever 
relasjonsstress, mens tallet er noe lavere for de 
eldre. Graden av stress varierer, men av de som 
rapporterer denne formen for stress faller 19 
prosent av 40-åringene og 14 prosent av de 
eldre inn under gruppen høyt relasjonsstress. 

På enkeltspørsmål om stress i nære 
relasjoner rapporterer over 20 prosent av 
eldregruppen at det stemmer helt eller delvis 
at de har mennesker i livet som de bryr seg 
om, men som misliker hverandre. Omtrent 
like mange svarer bekreftende på at det finnes 
en person i livet som trenger deres hjelp, men 
som de ikke vet hvordan de skal hjelpe. Til 

Eldre har bedre relasjoner
sammenligning rapporterer rundt 30 prosent 
av 40-åringene det samme. 10 prosent av 
de eldre opplever også daglig at mennesker 
de må omgås hakker på dem, og tallet er 
her det samme for 40-åringene. Når det 
gjelder omsorgsrollen opplever 25 prosent av 
40-åringene og 15 prosent av de eldre å være i 
en relasjon der det forventes mer omsorg enn 
de klarer å gi. 

– Dette blir lett en vond sirkel som det kan 
være vanskelig å komme ut av, og følgene blir 
ofte psykiske og somatiske plager.

Eldre har kvittet seg med stresset
Hvorfor er det slik at 40-åringene er mer 
stresset av sine sosiale relasjoner enn eldre 
mennesker? Mette Aanes tror det kan være at 
de eldre har kommet seg ut av den stressende 
situasjonen. At dobbeltrollen som omsorgsgiver 
både for egne barn og sine foreldre er over, at 
man er kommet seg ut av den vonde relasjonen 
ved skilsmisse eller ved å ha blitt alene, eller 
at situasjonen opphørte da barna flyttet for 
seg selv. Det kan også være at de har levd så 
lenge i den konfliktfylte situasjonen at de ikke 
lenger opplever den samme stressresponsen, 
eller at de på andre måter har lært seg å takle 
belastningen. Forskning generelt tyder på at 
eldre kvinner viser en sterkere tendens enn 

Eldre�er�ikke�så�ensomme�som�vi�gjerne�tror.�Funn�fra�HUSK-undersøkelsen�tyder�på�at�eldre�har�mer�harmoniske�sosiale�relasjoner�enn�yngre�mennesker.
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menn til å være ensomme i ekteskapet. Kvinner 
søker kontakt med venninner i større grad enn 
menn søker kontakt utenfor ekteskapet. En slik 
vennerelasjon kan være til stor hjelp når det 
gjelder å holde ut en belastende livssituasjon, 
tror Aanes.

fire av fem har én fortrolig
Av de eldre som har deltatt i HUSK er 68 
prosent gifte eller samboere, mens 20 prosent 
er enker eller enkemenn. Hele 80 prosent 
rapporterer at de har en som de bryr seg 
om, som de kan snakke med om personlige 
problemer.

– Vi vet at sosial støtte er viktig for helsen 
og det å ha en nær venn er avgjørende for 
hvordan man takler utfordringer i livet. 65 
prosent av de eldre har også støtte i form av at 
de har noen som kan låne dem penger. Denne 
formen for hjelp gir mindre bekymringer. 
Nesten 70 prosent svarer at de er fornøyde 
med antall venner. Her må det legges til at 
det ikke er nok med mange rundt seg, men at 
det er opplevelsen av det å ha noen som bryr 
seg, at man blir forstått og at man føler en 
gjensidighet i relasjonen som er avgjørende for 
et godt vennskap, sier Mette M. Aanes.

Men ikke alle eldre opplever det slik. 
15 prosent svarer at de i liten grad har kontakt 
med andre mennesker som bryr seg om dem, 
og like mange svarer at de føler seg ensomme. 
17 prosent svarer at de føler at andre i liten 
grad forstår dem og 26 prosent sier at de synes 
det er vanskelig å snakke med mennesker de 
ikke har møtt før. Kun to prosent svarer at de 
har ingen venner. Forskerne ville også kartlegge 
deltakelse på organiserte sosiale aktiviteter 
for eventuelt å kunne se sammenheng med 
rapportering av vennskap og følelsen av 
ensomhet. 57 prosent av de eldre svarer at 
de sjelden eller aldri deltar i slik organisert 
aktivitet, mens 11 prosent svarer at de føler seg 
ensomme selv om de er sammen med andre.

– Dette gjenspeiler at det ikke er selve 
nettverket som er avgjørende for om man føler 
seg ensom, men kvaliteten på relasjonene, 
mener Mette M. Aanes. 

Kvinner mest ensomme
Kvinner rapporterer noe mer ensomhet, 
depresjon, angst og sosialt stress enn menn. 
Ugifte menn rapporterer størst nivå av 
ensomhet. Eldre kvinner rapporterer oftere, 
kanskje fordi venninner er en buffer mot 
ensomhet, et høyt nivå av livskvalitet selv etter 
at de er blitt alene. Enkemenn gifter seg igjen 
ganske raskt. Menn gifter seg også raskere etter 
en skilsmisse enn det kvinner gjør.

Eldre er ingen homogen gruppe. Fysisk er eldre 
veldig forskjellige, noen er superspreke til de er 
90, mens andre har hatt alvorlige aldringstegn 
allerede fra 50-års alder. Dette medvirker til at 
vi blir mer og mer ulike både i den fysiske og 
mentale helsen ettersom vi blir eldre, sier Mette 
Aanes. Hun understreker at man ikke blir 
ensom fordi man er gammel, men på grunn 
av sviktende helse og tap av sosialt nettverk og 
nære relasjoner. 

– På grunn av eldrebølgen og det at 
eldre stadig lever lenger, øker risikoen for 
å bli syke og alene, og dermed vil også 
ensomheten øke. Det er en viktig utfordring 
innen helsefremmende arbeid å bevisstgjøre 
helsetjenesten på at det ikke er nok med 
praktisk hjelp og helsesjekk. Også de sosiale og 
emosjonelle behovene må ivaretas, sier Mette 
M. Aanes. Hun mener at dagens helsepolitikk 
er styrt av holdningen om at alle eldre har 
noenlunde de samme behov. To 70-åringer 
er svært ulike og har individuelle behov 
både for helsetjenester og sosial omgang, sier 
stipendiaten. Hun viser til undersøkelser der 
det er vist at dødeligheten blant eldre pasienter 
er betydelig redusert dersom de blir fulgt opp 
av en geriatriker. 

«Bøker, hage og en god kone»
Og det er nok å gripe fatt i når det gjelder 
eldres mentale helse. På spørsmål om hvordan 
de oppfatter egen helse svarer 60 prosent av 
de eldre at helsen er god, mens nesten 30 
prosent svarer at den er dårlig. Også frekvensen 
av bekymring og urolighet blant de eldre 
er forholdsvis høy. 20 prosent rapporterer 
at de føler seg urolige og nervøse mye eller 
mesteparten av tiden, og omtrent like mange 
svarer at de har hodet fullt av bekymringer. 
Når det gjelder kjedsomhet og manglende 
interesse for eget utseende, noe som kan være 
symptomer på depresjon, svarer 37 prosent 
at de føler at tiden går langsommere. 14 sier 
prosent at de er sluttet å bry seg om hvordan 
de ser ut.

– Jeg var på et foredrag i Italia med en 
gammel vinbonde som aldri hadde vært utenfor 
landsbyen sin. Han holdt et fengende innlegg 
om livet og konkluderte med at det eneste man 
trenger for et godt liv er bøker, en hage og en 
god kone. Dette oppsummerer det forskningen 
også viser: Viktigheten av samspillet mellom 
mentale, fysiske og sosiale behov, sier Mette 
Aanes. 

Den�store�helseundersøkelsen�i�
Hordaland�(HUSK)�ble�gjennomført�
i�perioden�1997–99.�HUSK�ble�
utført�i�samarbeid�mellom�Statens�
helseundersøkelser,�Universitetet�i�
Bergen�og�kommunehelsetjenesten�
i�Hordaland.�Mette�M.�Aanes�
(bildet)�har�sett�på�ulike�sub-utvalg�
fra�den�store�kohorten�med�40–47�
åringer,�samt�et�mindre�utvalg�av�
eldre�71–74�år.�Blant�de�eldre�var�
det�3341�deltakere,�1473�kvinner�og�
1868�menn.�I�den�store�kohorten�
med�40–47�åringer�var�29�400�med.�
Veileder�for�Mette�M.�Aanes�er�
professor�Maurice�B.�Mittelmark.

Den�store�
helseundersøkelsen

FAKTA

Mette�M.�Aanes��
(Foto:�Jan�Kåre�Wilhelmsen)
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Stadig færre barn og stadig 
flere eldre preger vår 
verdensdel. Om ikke fødsels-
tendensene snur, kan EUs 
befolkning halveres på 65 år.

Lag flere barn! Det er i klartekst det EU-
kommisjonen mener når de oppfordrer til 
«demografisk fornying». Om ikke europeerne 
får opp dampen, kan befolkningen i Italia, 
Tyskland, Østerrike, Spania og Hellas bli 
halvert på 44 år. Innen 65 år kan også EU 
som helhet ha lidd samme skjebne, ifølge den 
tsjekkiske demografen Jitka Rychtarikova. 
Årsaken er enkel: europeerne får ikke nok barn. 
I 2006 døde flere mennesker enn det ble født i 
Europa.

– Fruktbarhetstallet må være minst  
2,1 – altså 2,1 barn per kvinne – for å sikre 
et konstant folketall. I flere EU-land er 
gjennomsnittet nede i 1,3 barn per kvinne. 
Følgene blir ikke bare befolkningsnedgang, 
men også at befolkningen eldes. Frem 
mot 2050 vil det bli langt flere eldre i 
forhold til unge i Europa, sier historiker og 
førsteamanuensis ved UiB, Arne Solli.

flere å forsørge
EUs gjennomsnittlige fødselsrate ligger i dag 
på 1,5 barn per kvinne. Snart pensjoneres 
etterkrigstidens babyboomgenerasjon. Det vil 
påvirke hele unionen.

En befolkningspyramide er en grafisk 
fremstiling av befolkningen etter aldersklasser. 
Som navnet antyder skal denne i teorien ligne 
på en pyramide eller et pent juletre, tynnest 
i toppen fordi det er færre eldre, og tykkest i 
bunnen da det er flest unge. Men i flere og flere 
EU-land begynner pyramiden og ligne mer og 
mer på en sopp. 

Andelen av befolkningen som er i 
arbeidsfør alder blir ikke bare blir mindre, 
men får også en stadig større forsørgelsesbyrde. 
Dette bekymrer både demografer og økonomer. 
En halvering av Tysklands folketall fra 80 til 
40 millioner er et europeisk skrekkscenario. 
Årsakene til disse trendene er vanskelige å få 
skikkelig grep på. De vanligste forklaringene 
er kombinasjon av utdanningslengde, 
kvinnefrigjøring, manglende tilpasning 

TEKST: EiviNd SENNESEt
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Europa�forgubbes,�og�det�er�for�få�unge�til�å�bære�
forsørgingsbyrden�i�fremtidige�generasjoner.

Europa eldes�

og dør
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av arbeidsliv for barnefamilier og altfor få 
barnehageplasser. 

– Kvinner venter lenger med å få barn, og 
jo senere en får første barn, desto færre barn får 
en. Lengre utdannelse er en av årsakene, men 
dette er ikke en tilstrekkelig forklaring alene 
da økningen i alder ved første fødsel er den 
dobbelte av økningen i utdanningslengde, sier 
Solli.

Trude Lappegård, doktorgradsstipendiat i 
Statistisk sentralbyrå, skriver i en SSB-artikkel 
fra 2002 at manglende tilrettelegging for 
kombinert barneomsorg og yrkesdeltakelse 
for kvinner er en av årsakene til at 
fruktbarhetsnivået i land lenger sør og øst i 
Europa er lavere enn i Norden. Det å ha barn 
eller jobb har flere steder blitt et enten-eller-
spørsmål snarere enn et både-og.

Samtidig henvises det til en 
holdningsendring. Tradisjonelle verdier mister 
sitt grep på befolkningen, til fordel for ønsker 
om egen livsutfoldelse.

I Sør-Europa har også en tendens til 
senere fraflytting fra foreldrehjemmet og høye 
etableringskostnader blitt dratt frem som 
forklaringsfaktorer. I Hellas bor en gjerne 
hjemme til en nærmer seg tretti år, og så lenge 
man bor hjemme får man heller ikke barn. 
Grekerne pensjonerer seg for øvrig også i 
femtiårene.

innvandring redder Norge
Når manglende barnehageplasser regnes 
som en av de fremste forklaringene på et 
altomfattende problem, er det ikke rart den 
norske barnehageutbyggingen blir fulgt 
med stor interesse av unionen vi ikke er 
medlem av. Sammenlignet med det øvrige 
Europa, er den norske utviklingen ikke like 
dyster. Her forventes folketallet å vokse, fra 
4,7 millioner mennesker i dag, til mellom 
4,8 og 7,5 millioner i 2060. Når Statistisk 
sentralbyrå kommer frem til disse tallene, 
skyldes det imidlertid forventninger om høy 

nettoinnvandring. Norges fruktbarhetsnivå på 
1,8 barn per kvinne ligger under det som skal 
til for å unngå befolkningsnedgang på lang sikt.

– Vårt fruktbarhetsnivå har ikke vært 
over 2,1 siden 1960-tallet. Lavest var det i 
første halvdel av 1980-tallet. De ferskeste 
tallene fra Statistisk sentralbyrå viser økning 
i fruktbarheten, men tallet er fortsatt under 
nivået hvor reproduksjonen er sikret, sier Solli.

EU har det verre. For å redde velferden i 
fremtiden må flere kvinner, og spesielt eldre 
mennesker, ut i arbeidslivet. I tillegg må de 
som allerede er i jobb, jobbe lenger. Dagens 
politikk vil ikke være bærekraftig i fremtiden, 
melder EU-kommisjonen.

Italia er et eksempel. Landet har vel 60 
millioner innbyggere. For å opprettholde 
dagens forhold mellom arbeidstakere og 
pensjonister, må en i praksis enten avvikle 
alderstrygden eller ta inn over to millioner 
innvandrere hvert år, forutsatt at fødselsraten 
holder seg på dagens nivå.

– Det er dagens 20–30-åringer som 
bærer nøkkelen. Enten kan de legge seg 
i selen og få to, tre barn, eller så må de 
akseptere at pensjonsalderen heves frå 60 
år til 70-års alderen i 2040. I stedet for å 
løse verdensproblemene på café, bør de løse 
Europas problem hjemme i sengen, sier Arne 
Solli. 

Dagens�20–30�åringer�må�satse�på�å�få�flere�barn�for�at�velferdssystemet�kan�opprettholdes,�i�følge�førsteamanuensis�ved�UiB,�Arne�Solli.

���I�Europa�er�det�bare�albanske,�
tyrkiske,�islandske,�franske�og�
iraske�kvinner�som�føder�flere�
barn�enn�de�norske.�Likevel�er�
tallet�på�1,8�barn�pr.�kvinne�i�
Norge�fortsatt�under�nivået�hvor�
reproduksjonen�i�landet�er�sikret

���I�følge�fremskrivinger�fra�
Statistisk�sentralbyrå,�vil�antall�
personer�over�67�år�i�Norge�doble�
seg�fra�i�dag�og�frem�til�2050.�Det�
medfører�at�pensjonsutgiftene�
vil�vokse�til�nesten�18�prosent�av�
Norges�bruttonasjonalprodukt�i�
samme�tidsrom.�Det�er�godt�over�
en�dobling�fra�nivået�i�år�2000.�

���EU-kommisjonen�oppfordrer�
medlemslandene�til�å�demme�
opp�for�den�uheldige�utviklingen�
i�unionen.�Oppskriften�går�
ut�på�å�få�flere�barn,�heve�
pensjonsalderen,�bli�mer�
produktive,�sørge�for�mer�
innvandring,�bedre�integrasjon�
og�føre�en�mer�ansvarlig�
økonomisk�politikk.

���Innvandring�alene�kan�ikke�
løse�Europas�demografiske�
problem.�Undersøkelser�tyder�
på�at�innvandrere�tar�etter�
fødselsvanene�i�landene�de�
bosetter�seg�i,�og�at�heller�ikke�
denne�gruppen�er�med�på�å�dra�
opp�fertilitetsnivået�betydelig.

FAKTA

Arne�Solli



NHH-professor�Agnar�Sandmo�mener�det�er�et�
paradoks�at�vi�pensjonerer�oss�tidligere�enn�før,�når�
levealderen�øker�og�helsen�blant�eldre�er�bedre.

Flere�eldre�må�jobbe�lenger,�hvis�ikke�kollapser�
velferdssystemet�slik�vi�kjenner�det,�ifølge�
økonomieksperter.�(illustrasjonsfoto)
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Hvis ikke Norge skifter 
kurs, kan eldrebølgen 
føre til velferdsstatens 
sammenbrudd. 

Eldrebølgen og pensjonsbyrden kan føre til 
velferdsstatens sammenbrudd. Dette dystre 
budskapet ble presentert av forhenværende 
statsminister Kåre Willoch i et intervju 
med Dag og Tid i begynnelsen av februar. 
Demografiske endringer og dagens økonomiske 
overføringssystem vil ifølge Willoch få 
velferden til å bryte sammen lenge før dagens 
unge når pensjonsalder. 

Willoch var selv statsråd da folketrygden 
ble innført i 1967. Siden den gang har vår 
forventede levealder steget med omtrent fem 
år. Gjennomsnittlig pensjonsalder har i samme 
tidsrom falt omtrent like mye. I løpet av en 
periode på førti år har det tidsrom vi forventes 
å være pensjonister, doblet seg. Samtidig har 
fødselstallene sunket og gjennomsnittsalderen 
for inntreden i arbeidslivet steget. Balansen 
mellom den yrkesaktive andelen av 
befolkningen og pensjonistgruppen er 
forskjøvet. Og verre skal det bli.

– Vi står foran en utgiftseksplosjon. 
Problemet kunne vært redusert ved å oppfordre 
yrkesaktive til å stå lenger i jobb. I stedet gir 
staten incentiver som virker direkte motsatt. 
Det sier økonomiprofessor Kjell Vaage, leder 
for UiB sin trygdeøkonomi-gruppe.

– Et absurd system
I Norge har vi i praksis to systemer for offentlig 
pensjon: En fondsbasert modell basert på 
egne innbetalinger, og det som i offisiell 
språkbruk betegnes som et utligningssystem. 
Sistnevnte er bedre kjent under det engelske 
begrepet «pay-as-you-go», og er spesielt sårbart 
for demografiske endringer. Det innbefatter 
nemlig at pensjonene finansieres ved skatt på 
lønnsinntekt. Yrkesaktive betaler med andre 
ord for de eldre. 

Slik dagens AFP-ordning fungerer, kan en 
62-åring gå tidlig uten at alderspensjonen fra 
67 år reduseres. Opptjeningen av alderspensjon 

Velferden�kan�kollapse

TEKST Og FOTO: EiviNd SENNESEt

mellom 62 og 67 år fungerer som om 
vedkommende sto i full jobb. Et eget AFP-
tillegg kommer på toppen av alderspensjonen i 
årene fra 62 til 66 år.

– I stedet for å bli premiert for å stå lengre 
i jobb, blir man med dagens AFP-ordning 
straffet ved at pensjonen blir redusert dersom 
man har arbeidsinntekt. Det er et ganske 
absurd system, sier Kjell Vaage.

Han får støtte av Agnar Sandmo, 
professor i samfunnsøkonomi ved Norges 
Handelshøyskole:

– Vi har bedre helse og lever lenger enn 
noen gang. Da er det mildt sagt paradoksalt 
at vi senker pensjonsalderen. Den yrkesaktive 
andelen av befolkningen vil få en stadig større 
finansieringsbyrde. Alternativt må vi innstille 
oss på omfattende kutt i andre offentlige 
utgiftsposter. Skal regnestykket gå opp, må noe 
gi etter, sier Sandmo.

Selv anser samfunnsøkonomen en 
viss skatteøkning kombinert med høyere 
pensjonsalder som den mest rasjonelle 
løsningen – stikk i strid med AFP-utvalgets 
utkast til ny folketrygd, som innebærer at alle 
skal kunne gå av ved fylte 62 år.

– Pensjonsproblemene krever tiltak som vil 
være både økonomisk og politisk vanskelige. 
Men blir vi sittende med hendene i fanget, 
vil det i verste fall medføre en kollaps av 
velferdsstatens økonomi, sier Sandmo.

Kan spise opp oljeformuen
Eldrebølgen og dens utfordringer kommer 
ikke brått på. Tendensen har vært klar siden 
1970-årene. Men håndteringen av problemet 
har knapt vært et politisk tema før på 2000-
tallet. Velgerfokuset har generelt vært andre 
steder enn hos barnefamiliene. Samtidig 
setter petroleumsfondet Norge i en særstilling 
sammenlignet med andre land med tilsvarende 
demografiske problemer. Men oljeformuen er 
en farlig sovepute, mener professorene:

– Vi er heldigere stilt enn andre land, 
men vi er ikke så heldig stilt at vi kan avskrive 
pensjonspolitikkens problemer som irrelevante, 
sier Sandmo. 

– Det er maktpåliggende å skifte kurs. 
Alternativet er at oljeformuen på sikt vil spises 
opp av utgifter til trygd og pensjon. Det er 
en særdeles lite fornuftig bruk av samfunnets 
ressurser, sier Vaage. 
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Den�gode�død�–�god�for�hvem?
Aktiv dødshjelp er ikke 
løsningen på de store 
utfordringer samfunnet står 
overfor innen omsorgen for 
eldre og alvorlig syke. det 
er den rådende holdningen 
blant politikere og medisinere 
i Norge.

Få ting tyder på at omsorgen ved livets slutt 
kommer til å bli lettere fremover. Antallet 
65-åringer vil fordobles i Europa de neste 50 
år, antallet 80-åringer øke med mer enn 100 
prosent, og antallet 90-åringer vil tidobles. I 

tillegg synker fødselstallene drastisk. Norge har 
dobbelt så mange pleiere per pasient i sykehus 
eller sykehjem som resten av Europa, og mer 
stabile barnekull. Likevel vil vi som resten av 
Europa få en utfordrende eldrebølge mot 2050. 

Når opp mot 60 prosent av helseressursene 
går til det siste halve året i pasientenes 
liv, kan det kanskje være fristende for 
flere land å innføre aktiv dødshjelp som 
alternativ til kostbar omsorg ved livets slutt. 
Avdelingsoverlege og stipendiat Bettina 
Sandgathe Husebø, og lege og professor 
i medisinsk etikk Ole Frithjof Norheim, 
mener at mange av dem som går inn for aktiv 
dødshjelp ikke har tilstrekkelig forståelse for 
hva eutanasi og omsorg i dødspleien handler 
om.

Eutanasi betyr den gode død, men hvem 
er den god for?
Husebø: Det er et sammensatt spørsmål. Når 
man møter døende pasienter tenker man først 
og fremst på den enkelte pasient som ønsker 
å avslutte livet med eutanasi. Det er heller 
ikke utenkelig at pårørende og personalet 
støtter pasientens ønsker. Men det er også et 
samfunnsspørsmål. Aktiv dødshjelp kan bli 
oppfattet som en økonomisk gunstig løsning. 
Norheim: Jeg er uenig i påstanden om 

at eutanasi er et gode for samfunnet. 
Begrunnelsen for eventuelt å akseptere og 
legalisere aktiv dødshjelp må være respekt for 
pasientautonomi.

Frem mot 2050 får vi flere eldre og 
færre barn i Europa. Tror du Norge og 
andre europeiske land vil følge etter 
Nederland i eutanasilovgivningen?
Husebø: Kanskje enkelte land vil følge etter, 
men ikke Norge. Aktiv dødshjelp diskuteres 
på høyt nivå i Frankrike og i England. I 
Tyskland er man veldig tilbakeholdne med 
denne diskusjonen på grunn av historien. 
Belgia, Sveits og Luxemburg har innført en 
sammenlignbar praksis. Det er ca. 4 000 
tilfeller av aktiv dødshjelp i Nederland hvert år, 
og mørketallene er høye. Hvis en slik praksis 
hadde vært tillatt over hele Europa, ville det 
bety ca. 250 000 tilfeller i året. I Nederland 
var det en ren politisk beslutning som førte til 
at aktiv dødshjelp ble innført. De fleste leger i 
Nederland er imot aktiv dødshjelp, og i dag er 
også de fleste politikere imot. Jeg er glad for at 
eksperimentet med aktiv dødshjelp skjedde i 
Nederland og ikke Norge. 
Norheim: Jeg tror aldri at aktiv dødshjelp 
kan være en løsning på eldrebølgen. Og jeg 
tror heller ikke at Norge vil følge Nederland. 

TEKST: KiM E. ANdREASSEN 
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Å�gi�aktiv�dødshjelp�til�dem�som�ber�om�det�er�ikke�noen�god�utvei�for�norsk�helsevesen,�i�følge�både�leger�og�politikere.�
Dette�synet�deler�også�forskerne�i�samfunnsmedisin,�Ole�Frithjof�Norheim�og�Bettina�Sandgathe�Husebø.
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Den�gode�død�–�god�for�hvem?

Nederland har en helt annen og mer liberal 
kultur når det gjelder verdispørsmål. 

Flertallet av den norske befolkningen 
er for aktiv dødshjelp. Flertallet av leger 
er derimot motstandere. Hvorfor dette 
skillet mellom folk og ekspertise? 
Husebø: Man kan ikke gå rundt på gaten og 
spørre folk om de er for aktiv dødshjelp eller 
ikke. Jeg tviler på at de som er blitt spurt, har 
klare forestillinger om hva som er forskjellen 
mellom aktiv dødshjelp, som er forbudt, og 
passiv og indirekte dødshjelp, som er tillatt og i 
mange situasjoner påbudt. Skillet mellom folk 
og ekspertise kommer av at leger kjenner til 
definisjoner.
Norheim: Leger har jo lang erfaring 
med pasienter og spørsmål knyttet til 
aktiv dødshjelp, til forskjell fra resten av 
befolkningen. Derfor har leger en helt annen 
oppfatning av situasjonen. Legeforeningen i 
Norge har vært veldig klar på at aktiv dødshjelp 
er en grense som man ikke vil bryte, på grunn 
av profesjonsetiske hensyn. 

Er det egentlig forskjell på aktiv og 
passiv dødshjelp, er ikke det å la være å 
handle også en handling?
Husebø: Det er en stor forskjell. Hensikten 
med aktiv dødshjelp er å avslutte pasientens liv 
med potente medikamenter i løpet av minutter. 
Passiv dødshjelp betyr å ikke begynne en 
behandling, eller å avslutte en behandling som 
ikke virker. Også her kan konsekvensen være 
at døden inntrer raskt, men det er likevel ikke 
aktiv dødshjelp. Leger som behandler alvorlig 
syke pasienter i livets slutt, reflekterer over dette 
hver dag og kjenner til denne grensen bedre 
enn andre. 
Norheim: Logisk og analytisk er kanskje 
ikke skillet så sterkt. Men i praksis vet alle 
behandlere hvor denne grensen går. Dette 
er en grense jeg tror vi skal holde fast på. 
Det har vært mye fokus på aktiv dødshjelp, 
men alt for lite oppmerksomhet rundt passiv 
dødshjelp. Vi burde etablert bedre prosedyrer 
for behandlingsavslutning, og særlig der det 
er uenighet mellom helsepersonell, pasient 
og pårørende. Av og til er det slik at pasient 
og pårørende ønsker å forlenge behandlingen 

utover det som er mulig, og i slike situasjoner 
har vi for dårlige rutiner. Andre ganger bidrar 
vi leger til å forlenge livet hos døende pasienter, 
uten at vi vet om pasienten selv egentlig ville 
ønsket det.

Siden opplysningstiden har man i 
Vesten hyllet det frie, selvstendige 
individet. Er det ikke paradoksalt at det 
kun er Nederland og et par andre land 
som legger mest vekt på pasientens 
eget ønske i forhold til aktiv dødshjelp?
Husebø: Realiteten er at de aller fleste 
pasienter velger livet. Det er veldig sjeldent at 
pasienter som får lindrende behandling, god 
kommunikasjon, omsorg og pleie, krever aktiv 
dødshjelp. 
Norheim: Vektleggingen av individet har 
jo aldri slått så sterkt an i Norge. Men det 
er jo klart at dette skaper et dilemma. Hvis 
kompetente personer over tid har et konsistent 
ønske om å få avslutte livet, så bør man i 
utgangspunkt ha respekt for dette. Men å 
lage gode institusjonelle løsninger som er 
akseptable for alle berørte parter er svært 

���Aktiv�dødshjelp�kan�beskrives�
som�et�frivillig�medisinsk�drap,�
etter�innstendige�oppfordringer�
fra�en�syk�pasient.�En�lege�gir�
pasienten�medikamenter�med�
den�hensikt�at�pasienten�dør�i�
løpet�av�få�minutter.�

���Passiv�dødshjelp�innebærer�å�
ikke�gi�medisinsk�behandling�
som�ville�forlenget�pasientens�
dødsprosess,�på�innstendig�
oppfordring�fra�pasienten.�Det�
kan�også�gjøres�dersom�pasienten�
er�bevissthetsredusert�eller�
bevisstløs,�ut�fra�en�vurdering�av�
formodet�pasientvilje.�

���Lindrende,�indirekte�dødshjelp�er�
en�akseptert�eventuell�bivirkning�
av�behandling,�det�at�pasienten�
dør�noe�tidligere�enn�uten�en�slik�
behandling,�der�hensikten�er�å�
lindre.�

Aktiv�dødshjelp

FAKTA
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vanskelig. Uansett er denne debatten altfor 
umoden i Norge. Selv om man har overflatiske 
spørreundersøkelser hvor befolkningen sier 
de er for aktiv dødshjelp, har vi aldri hatt en 
grundig informert debatt om dette hvor alle de 
faglige og politiske aspekter ved spørsmålet er 
kommet godt fram.

Er aktiv dødshjelp alltid feil?
Husebø: Jeg tror det finnes situasjoner hvor 
aktiv dødshjelp kan oppfattes som å være en 
løsning. Som lege vil jeg ikke gjennomføre 
aktiv dødshjelp fordi det er rettsstridig og fordi 
det finnes gode behandlingsalternativer. Jeg 
er også imot en legalisering, som vil øke press 
på dem som lider og er pleietrengende. Eldre 
mennesker føler seg mindre verdt, og er sårbare 
for eventuell manipulasjon fra helsepersonell og 
de pårørende. 
Norheim: Jeg er enig. Jeg kan forstå at 
situasjoner hvor en pasient med uutholdelige 
smerter og ber om å avslutte livet, byr på et 
etisk dilemma. Når en pasient ikke ønsker å 
leve lenger, så er det fordi han lider. Vi bør 
heller fokusere på lindrende behandling og 
bedret omsorg. 

Hvordan kan vi best ta vare på 
mennesker mot livets slutt? 
Husebø: God eldreomsorg er først og fremst 
et spørsmål om ressursfordeling i forhold til 
sykehjemsplasser og kompetent fagpersonale, 
for å sikre best mulig kvalitet. Det er også et 
spørsmål om økonomi og status for de som 
arbeider innenfor eldreomsorg. Geriatri skårer 
lavest av alle spesialiteter innenfor helsevesenet, 
og få unge kollegaer ønsker å arbeide med 
eldre eller å forske på sykehjemsvilkår. Vi 
trenger en politisk satsing og prioritering 
på eldreforskning og undervisning som vil 
generere mer interesse for feltet.
Norheim: Løsningen er ikke å innføre aktiv 
dødshjelp. Jeg tror det er veldig mange ting 
som kan forbedres i eldreomsorgen, som 
ikke nødvendigvis har med livsforlengende 
behandling eller avsluttende behandling å gjøre, 
men som kan gi bedre livskvalitet. Dette dreier 
seg om helt grunnleggende behov som pleie, 
ernæring, sårstell, omsorg og kommunikasjon. 
Helsepersonell må tørre å stille flere spørsmål 
ettersom man etter hvert får flere eldre å ta vare 
på. Jeg tror det er et poeng å løfte debatten 
opp på et ledelsesnivå i helsetjenesten. Vi 
trenger både intern og offentlige debatt om 
prioritering av tilbudet til de aller eldste. Når 
det gjelder status i forhold til geriatri, er det 
vanskelig å forandre sosiale hierarkier. Det 
vi vet har fungert på andre områder, er økt 
lønn og bedre arbeidsbetingelser. Man bør 
også øke undervisningstimene i geriatri på 
medisinstudiet. Økt kompetanse om geriatri 
vil gi bedre beslutninger. Vi trenger et trenet 
personell som er opptatt av etiske diskusjoner. 
Jo mer diskusjon og refleksjon, jo bedre 
beslutninger. 

Etter livslang innsats for 
familie, arbeidsgjevar og 
samfunn, fortener eldre 
menneske å slappe av og ta 
det med ro, vil mange meine. 
dessverre finst det knapt 
nokon raskare måte å få 
dårleg helse på.

Gjennom heile vår historie har vi menneske 
prøvd å finne ut korleis vi kan gjere kvardagen 
vår enklare. Ironisk nok tyder mykje på at 
kvardagen no er blitt så enkel at det går ut 
over helsa vår. For ein kropp som er skapt for 

aktivitet, er det ikkje bra å sitte i ro heile tida 
– spesielt ikkje om ein brukar tida til å ete.

Når ein kjem opp i åra, er det særleg 
fort gjort å pådra seg helseproblem som 
skuldast inaktivitet. Mange tenker at no skal 
dei endeleg kvile ut etter å ha arbeidd hardt 
heile livet. Men vil ein ha helse til å nyte 
alderdomen, tyder alt på at ein bør halde seg 
aktiv.

det kan alltid bli betre
– Etter kvart som vi blir eldre, blir 
muskelstyrken sterkt redusert, og denne 
utviklinga skyt fart etter fylte 60 år. Mange 
tenker nok at etter ein viss alder er det ikkje 
lenger noko ein kan gjere. Til slutt går det ut 
over evna til å vere sjølvhjelpt i kvardagen. Ein 
greier ikkje lenger å bere handleposen eller 
plukke opp såpa som fell på golvet i dusjen. 
Men mykje av denne utviklinga skuldast rett 
og slett redusert aktivitet, og det vil seie at 
det er mogleg å gjere noko med det, fortel 
fysiolog Alexander Wisnes. Han har arbeidd 
mykje med motorikk og styrketrening, også i 
kombinasjon med sjukdom.
Dei fleste veit at trening og sunn kost er 
bra for oss. Færre veit at trening er bra også 
dersom du er sjuk, gammal, trøytt og har 
dårlege bein og dårleg hjarte.

Den snikande  kraftløysa

TEKST: KjERStiN gjENgEdAl

FOTO: iStOcK Og tHOR BRødRESKift
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– Vi veit ikkje nøyaktig kor mykje aktivitet 
som skal til, men vi veit at dei som er fysisk 
aktive, er mindre utsett for enkelte kreftformer, 
for diabetes, hjarte- og karsjukdomar og 
demens. Aktivitet hjelper også mot smerter, 
fordi kroppen produserer stoffet endorfin, som 
er smertedempande, seier Jorunn Lægdheim 
Helbostad, som er fysioterapeut og forskar 
på funksjonstap hos eldre. Ho ser stadig at 
kronisk sjuke eldre ofte er svært lite aktive. 
Det interessante er at inaktiviteten gjerne blir 
eit større trugsmål mot helsa enn det sjølve 
sjukdomen er.

Redde for skader
– Det er ei utbreidd oppfatning at eldre 
skal misse funksjonsevna, det høyrer liksom 
med til det å bli gammal. Men no veit vi at 
funksjonsnivået er mogleg å påverke heile livet, 
understrekar ho.

– Særleg hos dei som tek til å merke 
funksjonssvikt, er det mykje å hente på trening. 
Når eldre ber om heimehjelp, drosjelappar, 
matutkøyring eller tryggleiksalarm, kan det 
vere eit teikn på at helsetenesta bør sette inn 
tiltak som gjeld trening og fysisk aktivitet.

Sjukdommar og helseproblem er den 
vanlegaste grunnen til at eldre sluttar å bevege 
seg, i tillegg til at dei meiner dei er for gamle og 

er redde for å skade seg. Eldre som har opplevd 
å falle eller har skada seg på andre måtar, blir 
gjerne svært forsiktige etterpå. Det høyrest 
fornuftig ut, men er i røynda det motsette. 
Berre 6 prosent av eldre oppfyller dei offisielle 
oppmodingane om å vere i fysisk aktivitet 
minst 30 minutt kvar dag, og eldre kvinner er 
dei aller minst aktive.

Sjuke skal også vere aktive
Kronisk sjuke menneske kjenner seg gjerne 
trøytte og kraftlause, og dei får høyre av familie 
og vener at no lyt dei ta det med ro. Dermed 
reduserer dei aktiviteten sin, og resultatet er 
enno dårlegare helse. I det store og heile er det 
svært få sjukdomar som krev at ein skal halde 
seg i ro, ifølgje Alexander Wisnes.

– Dei fleste sjukdomar blir positivt påverka 
av aktivitet. Sjølv hjartesviktpasientar og 
kreftpasientar får gode resultat av trening, men 
sjølvsagt må det planleggast godt. Det er viktig 
å gå ut ifrå kapasiteten til den enkelte, og legge 
opp til ein meir forsiktig framgang i startfasen.
Då blir spørsmålet kvar ein skal vende seg 
for å få hjelp til å planlegge. For mange eldre 
kjennest det unaturleg å gå på helsestudio, 
spesielt dersom ein har sjukdomar som krev 
spesielt tilrettelagt trening. Ein heil del eldre 
går tur for å halde seg i form, og det er ingen 

tvil om at turar er bra for både kropp og sjel. 
Men turgåing hjelper ikkje mot redusert 
muskelstyrke. Då må det meir spesifikk innsats 
til.

Då Stortingsmeldinga om folkehelse, 
Resept for et sunnere Norge, vart lagt fram i 
2003, vart det laga ein handlingsplan for fysisk 
aktivitet. Her heiter det at «tilbud om varierte 
aktiviteter tilpasset den enkeltes behov og 
forutsetninger anses å være et grunnleggende 
behov som kommunen er pliktig til å følge 
opp. For eldre og funksjonshemmede kan 
det i noen tilfeller være aktuelt at det utvikles 
tilpassede treningsprogram.»

– Dei som er gamle 
no, er vande med å 
vere i aktivitet fordi 
dei skal utføre ei 
oppgåve, ikkje berre 
for å vere i aktivitet. 
Trening er ofte eit 
ukjend fenomen for 
dei, meiner Jorunn 
Lægdheim Helbostad. 
Ho meiner det er 
viktig å legge opp til 
sosiale aktivitetar slik 
at deltakarane får ein 

Den snikande  kraftløysa

Aktivitet�er�alltid�best,�
ifølgje�Jorunn�Lægdheim�
Helbostad.
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det metabolske syndromet 
er eit stort trugsmål mot 
folkehelsa. Mange godt 
vaksne går rundt som tjukke, 
tikkande bomber.

Når ein blir mindre aktiv, men framleis et like 
mykje eller meir enn før, er det mange prosessar 
i kroppen som blir påverka. Vekta aukar, det 
same gjer blodtrykket og blodsukkeret, og ein 
kan hamne i faresona for å få diabetes. Dersom 
ein er sterkt overvektig og samstundes har høgt 
blodtrykk, blodsukker eller auka feittinnhald 
i blodet, har ein det som blir kalla metabolsk 
syndrom. Då har stoffskiftet forandra seg fordi 

Feite�i�faresonen

ekstra motivasjon for å vere med, utover det at 
dei skal halde seg i form.

livsstil ei offentleg oppgåve?
Likevel, når det kjem til stykket er dette med 
livsstil, aktivitet og kosthald eit personleg 
ansvar.
– Kor mykje ressursar skal helsevesenet bruke 
på å hjelpe folk med å halde vekta? Det er 
eit godt spørsmål. Mykje av dette er opp til 
kvar enkelt, men samstundes er det delvis eit 
offentleg ansvar, på same måte som det er eit 

TEKST: KjERStiN gjENgEdAl

FOTO: iStOcK

offentleg ansvar å styre dette med røyking, seier 
Gunnar Mellgren. 

Han trur større merksemd ofte er det som 
skal til, og rister på hovudet over kiosktilbod 
som gjer det billegare å kjøpe ei pølse med brus 
enn utan brus. 

Helbostad er samd.
– Det ville vere bra om folk som har fått ein 
kronisk sjukdom, fekk eit introduksjonstilbod 
som hjelpte dei å kome i gang med aktivitetar. 
På sikt vil den eldre delen av befolkninga 

auke kolossalt. Dei held seg i live, men ikkje 
nødvendigvis friske. Då må samfunnet uansett 
hjelpe dei, og det vil sjølvsagt vere mykje 
billegare å hjelpe dei før dei blir sjuke, hevdar 
Wisnes. 

kroppen blir utsett for tilhøve som den ikkje er 
konstruert for. Det finst ikkje tal på kor mange 
nordmenn som lir av syndromet, men ein 
reknar med at talet er aukande fordi vi veit at 
gjennomsnittsvekta går opp, og at fleire enn før 
får diabetes type 2.

Gunnar Mellgren er professor ved Institutt 
for indremedisin, og forskar på overvekt. Han 
fortel at utvikling av overvekt er komplisert, 
fordi det er så mange ulike faktorar som 
påverkar kvarandre i prosessen.

Studerer overvektspasientar
– Eit liv med lite aktivitet og mykje 
sukkerhaldig mat gjev ein stor risiko for 
overvekt og diabetes. Samstundes er det 
viktig å få fram at for ein som er overvektig, 
kan sjølv ein liten vektreduksjon gje enorme 
helsegevinstar, seier han.

Forskargruppa hans samarbeider med 
sjukehuset i Førde, som tilbyr operasjonar for 
overvekt. No skal dei undersøke kva genar som 

er aktiverte i desse pasientane etter operasjonen, 
samanlikna med før operasjonen. Dessutan 
skal dei samanlikne overvektige pasientar med 
og utan diabetes, for å finne ut kva som gjer 
at somme kan bli sterkt overvektige utan å 
utvikle diabetes. Målet er å finne ut meir om 
kva som skjer når vi blir overvektige, også 
med tanke på å utvikle medikament. Sjølv 
om livsstilsendringar er den enklaste og beste 
måten å behandle overvekt og metabolsk 
syndrom på, så kjem ein del menneske til eit 
punkt der slike endringar er uoverkomelege. 
Då vil medikament kunne spele ei rolle.

– Når det gjeld metabolsk syndrom, 
spelar både arv og miljøfaktorar inn. Generelt 
aukar sjansen for å få syndromet med alderen, 
men det vil nok bli meir utbreidd i alle 
aldersgrupper. No ser vi oftare diabetes  
type 2 – det som tidlegare vart kalla 
aldersdiabetes – også hos barn, illustrerer han.

forstyrra av usunn livsstil
Kollegaen Simon Erling Nitter Dankel tek 
doktorgraden sin på gen som styrer stoffskiftet, 
og vonar å få vite meir om det metabolske 
syndromet av å studere pasientane som er blitt 
opererte for overvekt i Førde.

– Metabolsk syndrom er jo ei forstyrring i 
metabolismen, stoffskiftet. Vi trur at når desse 
pasientane rasar ned i vekt etter operasjonen, 
så vil vi også sjå at metabolismen normaliserer 
seg att. Men dette er veldig avanserte og nøye 
regulerte prosessar.

Som døme nemner han insulin, som skal 
hjelpe cellene å ta opp sukker frå blodet. Et ein 
mykje, spesielt raffinerte karbohydrat, aukar 
insulinnivået i kroppen. Dersom insulinnivået 
held seg høgt over lang tid, vil kroppen etter 
kvart reagere dårlegare på insulin. Dette blir 
kalla insulinresistens og er ein del av det 
metabolske syndromet, og det viser korleis 
stoffskiftet kan bli forstyrra etter ei tid med 
usunn livsstil. 

– Fysisk aktivitet betrar derimot kroppen 
si evne til å reagere på insulin. I tillegg kjem 
andre reaksjonar som aukar forbrenninga i 
cellene, fortel han. 
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En�sang�mot�angsten

Krumme nakker og stive 
ledd mykner opp til lyden av 
kjente toner. Musikkterapi 
gjør livet litt lettere for eldre 
på sykehjem.

DE�ELDRES�LIV
TEMA

TEKST: EllEN MARiE ANdERSEN

FOTO: tHOR BRødRESKift

«You are my sunshine, my only sunshine». 
Musikkterapeut Solgunn Knardal synger 
Marthas (79) favorittsang. Klokken er snart 
tolv og det er tid for kombinert musikk- og 
fysioterapitime på somatisk avdeling ved Røde 
Kors Sykehjem. Knardal tar tak i Marthas 
armer og hjelper henne opp av stolen hun har 
sittet i siden frokost. Martha smiler og nynner 
mens hun velvillig blir med inn i ringen der de 
andre beboerne på avdelingen sitter klare. Alle 
har fysiske lidelser, og de fleste av pasientene 
har lett demens.

– Vi opplever en holdningsendring i 
helsevesenet for tiden. Det er ikke lenger tvil 
om at musikkterapi kan gi hjelp til mange, 
nå gjelder det å samarbeide med flere ledd i 
eldreomsorgen for å få terapiformen integrert 
i den medisinske behandlingen, sier Audun 

Myskja. Stipendiaten leder forskningsprosjektet 
«En systematisk evaluering av metoden 
Integrert musikk ved sykehjem».

Musikk for den enkelte
Prosjektet er tilknyttet Griegakademiets 
senter for musikkterapiforskning (GAMUT) 
og utføres ved Bergen Røde Kors Sykehjem. 
Her skal Myskja lage modeller for integrering 
av musikkterapi ved sykehjem, og utvikle 
sang og musikk som kompetanseområde for 
helsearbeidere uten musikkfaglig utdannelse. 

Myskja ble i 2001 sertifisert som 
Skandinavias første med tittelen «Nevrologisk 
musikkterapeut». Han avsluttet i 2004 
forskningsprosjektet «Musikk i siste livsfase» 
ved tre sykehjem drevet av Stiftelsen Kirkens 
Bymisjon i Oslo. Her utviklet han en metode 

Ballongen�som�kastes�frem�og�tilbake�er�nyttig�for�å�få�beveget�på�armene�til�de�eldre�ved�Røde�Kors�Sykehjem�i�Bergen.�Martha�(79)�konsentrerer�seg�om�
at�ikke�ballongen�skal�treffe�bakken,�og�dytter�den�tilbake�til�fysioterapeut�Britt�Løvstakken.
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���«En�systematisk�evaluering�av�
metoden�Integrert�musikk�ved�
sykehjem»�begynte�høsten�2006.

���PhD-prosjekt�er�knyttet�til�
Humanistisk�fakultet,�UiB,�i�regi�
av�Griegakademiets�senter�for�
musikkterapiforskning�(GAMUT).�

���Forsker/stipendiat�er�Audun�Myskja�
(bildet).

���Myskja�er�spesialist�i�
allmennmedisin,�og�leder�for�
Senter�for�livshjelp.�I�2001�ble�
han�sertifisert�som�Skandinavias�
første�med�tittelen�«Nevrologisk�
musikkterapeut»,�og�i�2003�mottok�
han�Lægeforeningens�kvalitetspris�
for�sitt�arbeid.�Han�har�gitt�ut�flere�
bøker,�blant�annet�«Den�musiske�
medisin»(2003)�og�«Den�siste�song»�
(2006).�

���Musikkterapi�er�bruk�av�musikk�og�
musikkaktiviteter�ved�fagpersoner�
for�å�oppnå�individuelle�ikke-
musikalske�mål�for�en�klient�eller�
gruppe.�Musikkterapi�har�egen�
fagutdanning,�og�et�økende�antall�
musikkterapeuter�er�de�senere�år�
blitt�ansatt�ved�sykehjem�i�Norge.�

GAMUT

for hvordan musikk kan brukes på demente og 
eldre plaget av depresjon og angst. Ved hjelp 
av metoden individualisert musikk kartla han 
i løpet av tre år hvilke typer musikk de eldre 
reagerte positivt på, og som virket helbredende. 
Resultatet ble to preferanse-CD-er som pleierne 
kunne spille av, fremfor å bruke TV og radio. 

– Det finnes eldre på sykehjem som 
lever i en utrygg tilværelse og går rundt om 
udetonerte bomber. For å oppnå kontakt med 
dem og redusere angsten deres kan kjente 
sanger fra ungdommen være til hjelp, sier han. 

Musikkterapi har lenge blitt brukt innenfor 
medisinen, både i anestesifaget, kreftterapi 
og etter hvert også innenfor eldreomsorg 
og geriatri, der musikk kan være et effektivt 
supplement til medikamentell behandling. 
I følge Myskja har musikk en positiv klinisk 
effekt på eldres velvære. 

– Uro, depresjon, angst, søvnløshet og 
motorisk funksjon hos personer med demens 
bedres gjennom sang og musikk i både grupper 
og individuell musikkterapi. Det er påvist at 
allsang med kjente sanger har gitt forbedring i 
korttidshukommelse, sosial evne og motivasjon 
hos pasienter med demens.

to former for behandling 
Audun Myskja har blant annet laget en 
arbeidsbok som systematisk skal hjelpe og 
kartlegge hva den enkelte pasient reagerer 
positivt på. Prosjektet tas et skritt videre for å 
finne metoder for å integrere musikkterapien 
som en naturlig del av eldreomsorgen.

Solgunn Knardal er involvert som 
musikkterapeut i prosjektet. Hun driver 
ulike former for aktiv musikkterapi, både i 
grupper med korøvelser, på avdelingene og for 
enkeltpasienter.

Ole (78) setter fra seg glasset med saft og 
smiler da han får øye på Knardal. «Jeg gleder 
meg så til dette», sier Ragnhild (89) og klapper 
seg på brystet. Tolv beboere er samlet for 
ukens musikkstund. Da Martha blir spurt om 
det er hyggelig at Solgunn kommer, nikker 
hun bekreftende og sier at det skal bli deilig 
å få reist seg litt. Hun slutter ikke å smile før 
Knardal forlater rommet.

«Når det går mot vår da sender jeg 
tulipaner fra Amsterdam», synger Knardal 
akkompagnert av gitaren hun har rundt halsen. 
Et par av pasientene synger med, mens noen 
ennå ikke har våknet helt. «Også strekker vi 
hendene høyt i været», oppfordrer Knardal. 
Halvparten strekker seg opp av stolen. 

Stimulerende
Knardal har i dag med seg fysioterapeut 
Britt Løvstakken. Musikkterapeuten og 
fysioterapeuten samarbeider, og kombinerer de 
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to formene for terapi for å oppnå best mulig 
behandling av de eldre. 

Mens Knardal stiller seg bak pianoet, tar 
Løvstakken av fotstøttene på rullestolene i 
rommet. Det er tid for å bevege på beina. Nå 
har alle våknet ordentlig. Løvstakken vil at alle 
skal trampe i takt med melodien. «Ragnhild, 
tramp. Du kan jo trampe», oppfordrer hun. 

– Dette arbeidet er veldig verdifullt. I 
fysioterapien skaper det ekstra stimulans og 
glede at de eldre kan bevege seg til levende 
musikk. For oss er ikke musikken bare for lek 
og moro, men det er en terapiform hvor vi har 
stort behandlingsfokus med et terapeutisk mål, 
sier Løvstakken.

Gjennom hele timen tilpasses musikkens 
tempo de øvelser fysioterapeuten utfører. En 
rolig vals blir spilt da pasientene holder i et 
felles tau for å gynge rolig frem og tilbake. I et 
felles løft går tauet over hodene deres og frem 
og ned igjen. 

– Det er stor forskjell på hva de eldre 
mestrer. Noen klarer å bevege armer, andre 
ben, noen liker å synge, mens andre helst bare 
vil sitte og høre på. Det viktigste er å klare å 
holde fokus og finne på ting som alle kan være 
med på.

fremtid for eldreomsorgen
– Det vi ser her i dag har fremtiden for seg. 
Det å kunne samarbeide med andre fagfelt som 
fysioterapi vil gjøre behandlingen med musikk 
mer helhetlig, sier Myskja.

Mot slutten av timen støtter Britt 
Løvstakken Torleif (73) opp på gulvet. Han 
legger armen sin rundt livet hennes og beveger 
seg til musikken. 

«Det var veldig fint å se», kommenterer en 
av hjelpepleierne som har fulgt med.

– Vanligvis er det svært vanskelig å nå 
inn til Torleif. Når pleierne prøver å snakke 
til han eller vil gi ham mat, streiker han 
fullstendig. Men i denne situasjonen hvor han 
hører musikk som han kjenner igjen, er han 
imøtekommende. Det er vanlig at demente 
våkner opp med musikken på denne måten, 
forteller Løvstakken. 

Musikkterapeut Knardal får mange positive 
tilbakemeldinger fra pårørende. Også ansatte 
på avdelingene ringer henne for å fortelle hvor 
fornøyde de er med resultatene de ser. 

Myskja er glad for å se en voksende 
erkjennelse av at bruk av musikkterapi i 
helsesektoren har noe for seg. Musikkterapi har 
mye å tilføre Helse-Norge, det er bare viktig 
å ha kunnskap om hvordan dette skal gjøres, 
mener han.

Dagen avsluttes som vanlig med en 
folkesang fra sørvestlandet. En time med 
sang, klapp og tramp har gjort godt for 

sykehjemsbeboerne. «You are my sunshine, 
my only sunshine. You make me happy when 
skies are gray.» Martha ledes bort til bordet 
hvor hun satt før timen begynte. Nå er det en 
uke til neste gang, i mellomtiden skal hun på 
korøvelse. 

Etter ønske fra sykehjemmet er beboerne i 
artikkelen bare omtalt med fornavn.

Forskar�Audun�Myskja
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Tropenes klimagåter
den raske tilbakesmeltingen 
av sjøisen i Arktis har 
forbløffet en hel verden. 
golfstrømmen mistenkes å 
være synderen, ved at den 
bringer med seg varme fra 
tropene til nordiske farvann.

Golfstrømmen kan bli redusert med en 
fjerdedel i vårt århundre, sier FNs klimapanel. 
Men hva vil da skje med den ekstra varmen 
som blir igjen i tropene? 

– Denne akkumulerte varmen må bli 
forløst, noe som kan føre til en rask endring 
i varmetransporten som havstrømmene fører 
med seg til norskekysten og videre til polhavet. 
Det sier Trond Dokken, som er forskningsleder 
ved Bjerknessenteret for klimaforskning og 
leder for forskningsprosjektet RETRO. 

TEKST Og FOTO: jill jOHANNESSEN

Han mener at en slik rask endring i 
varmetransporten kan forklare den hurtige 
tilbaketrekkingen av sjøisen i Arktis, noe som 
kan få langvarige følger.

– Reduksjonen av sjøisen i Arktis vil prege 
situasjonen også de neste årene, uavhengig av 
endringer i varmen som Golfstrømmen fører 
med seg. Dette skyldes at over store deler av 
Arktis finnes det man kaller flerårsis, og de siste 
års reduksjon av sjøis har også hatt følger for 
flerårsisen. 

For første gang prøver forskere å finne bevis 
for at en reduksjon i varmen som transporteres 
fra Sør-Atlanteren opp til Nord-Atlanteren, 
fører til akkumulert varme i tropene. 
Forskerne går tilbake i tid, både til istider og 
mellomistider, for å rekonstruere variabilitet 
i varmetransporten til høye breddegrader. 
Ved å undersøke avsetninger på havbunnen 
(sedimentprøver) skal de rekonstruere 
temperaturutviklingen i havdyp nær tropene. 
Slik kan de finne ut hva som skjer i disse 
områdene når varmetransporten nordover i 
Atlanterhavet reduseres.

Nordens varmepumpe
I løpet av to og en halv uke følger vi en 
strekning av Golfstrømmen utenfor kysten i 

Nord-Brasil. Vannet som strømmer gjennom 
dette området tilsvarer 20–30 ganger Amazonas 
elver, og er en del av varmepumpen inn i de 
nordiske hav. 

Dokken tar frem to ferske vannprøver, 
tatt ute på dyphavet rett under der vi står 
med båten. Den ene flasken inneholder 
overflatevann, som holder 26 grader.

– Dette varme overflatevannet vil etter 
hvert ta reisen gjennom hele Nord-Atlanteren 
til de nordiske hav via Golfstrømmen, som 
begunstiger oss med mildt klima. Etter hvert 
som vannet strømmer nordover blir det kaldere 
og begynner sakte men sikkert å synke og blir 
til bunnvann. Og det skjer i Norskehavet. Det 
er kombinasjonen av temperatur og saltinnhold 
i vannet som gjør at vannet blir tettere og 
synker.

Den andre vannprøven er tatt fra samme 
sted, men på 4000 meters dyp. Den holder en 
temperatur på 1 grad. Ikke badetemperatur 
akkurat.

– Pussig å tenke på at vannet i denne 
flasken har sunket inn utenfor Norskekysten og 
tatt veien tilbake til tropene. Hvem vet, kanskje 
har vannet vært en del av badevannet på 
Nordnes sjøbad en varm sommerdag, humrer 
Dokken.

Forskerne�henter�sedimentkjerner�fra�havbunnen�i�tropene�for�å�knytte�den�atlantiske�havsirkulasjonen�til�klimavariasjoner�i�fortiden.�



Prøvetaking�krever�konsentrasjon�og�
tålmodighet.�Stipendiat�Amandine�Tisserand�
jobber�seg�gjennom�hver�halve�centimeter�av�
kjernen,�noe�som�tar�3–4�timer.

Det er første gang forskere fra Bergen leder tokt 
i tropene. Sammen med sine brasilianske og 
nederlandske kolleger skal havområder utenfor 
de nordlige deler av Brasil utforskes. Der venter 
fint pakkede sedimenter på å bli oppdaget, og 
disse skal gi forskerne verdifull informasjon om 
klimavariasjoner 100 000 år tilbake i tid.

Ofte stemmer ikke kartverket med 
topografien under havoverflaten, som kan være 
meget bratt og stupe rett ned uten forvarsel. 
Det bratte terrenget forårsaker mange ras i 

området, noe som kan føre til at avleiringene 
blir blandet sammen. Derfor er det ekstra 
viktig å kartlegge sedimentene før selve 
prøvetakingen begynner. 

Med forskningsfartøyet G.O. Sars har 
forskerne tilgang til noe av det mest avanserte 
utstyret i verden for å kartlegge havbunnen 
og sedimentene som ligger lagret under 
havbunnen. I jakten på uforstyrrede sedimenter 
er en såkalt TOPAS forskernes viktigste 
redskap. 

– Den fungerer som skipets røntgenapparat for 
havbunnen: Et avansert ekkolodd reflekterer 
ulike lag nedover i sedimentet, som gjør at vi 
kan se inn i sedimentene under havbunnen. 
Det avslører om sedimentene ligger lagvis 
over hverandre der de en gang ble avsatt, om 
det mangler viktige sedimentpakker, eller om 
det har gått undersjøiske ras som har rørt om 
sedimentene. Disse dataene gjør det mulig 
å vurdere hvor de beste sedimentene finnes, 
forklarer forsker Øyvind Lie. 

Røntgenapparat for havbunnen

gjørme verd sin vekt i gull 
Endelig er tiden inne for å ta opp klima-
informasjon fra havbunnen. Nypolerte treffer 
de første borekjernene bunnen, mens vi venter 
i spenning i hangaren. Forskerne prøvesmaker 
på fangsten som om det skulle være en god, 
gammel årgangsvin.

– Det ligner jo mest på leire eller gjørme. 
Men som klimaforskere ser vi på det som et 
klimaarkiv, eller havets bibliotek gjennom 
historien, forteller Dokken.

En kjerneprøve tas ved at man putter et rør 
eller kjerne ned i sedimentet (her havbunnen). 
Det som ligger på toppen er det yngste 
sedimentet, mens nedover i kjernen ligger eldre 
og eldre lag med sedimenter. 

– Vi kutter så lag i kjernen, for eksempel 
hver halve centimeter. Hver prøve blir pakket i 
plastpose og nøye merket. Senere skal vi gjøre 
ulike biologiske og geokjemiske undersøkelser, 
forklarer Dokken. 

Når vi sammenstiller geokjemiske 
komponenter og fordeling av biologi i de 
moderne sedimentprøvene med målinger 
av vannet fra samme område, gir disse 

���RETRO�skal�bedre�forståelsen�av�koblingen�
mellom�tropene�og�nordområdene,�særlig�
hvordan�varme�transporteres�gjennom�
Golfstrømmen.

���Golfstrømmen�frakter�store�mengder�
varmt�vann�fra�tropiske�farvann�mot�våre�
breddegrader,�og�spiller�en�nøkkelrolle�i�vårt�
milde�klima.�

���Den�varme�strømmen�i�overflaten�balanseres�
av�en�kaldere�returstrøm�tilbake�til�ekvator.�
Temperatur�og�saltinnhold�driver�denne�
havsirkulasjonen.

FAKTA

–  Response of tropical Atlantic surface and intermediate waters to changes 
in the Atlantic meridional circulation

organismene nærmest et speilbilde av vannets 
egenskaper. Det er et prinsipp som vi bruker 
videre nedover i kjerneprøven, og dermed kan 
vi rekonstruere temperatur, saltinnhold og 
hastighet på havstrømmene bakover i tid. 

Styrker klimamodellene
En stor del av varmen som kommer opp 
langs norskekysten har sin opprinnelse fra de 
områdene som forskerne ønsker å kartlegge 
nord og sør for ekvator i Atlanterhavet. 
Dataene som samles inn på dette toktet skal gi 
grunnlaget videre i prosjektet.

– Mens dette toktet i første rekke er for 
kartlegging, kommer vi tilbake til sommeren 
for prøvetaking. Da reiser vi med et fransk 
fartøy og skal ta ekstra lange sedimentprøver, 
opp til 50–60 meter. Det vil også dekke 
områder utenfor Angola, Venezuela og langs 
kjeden av De karibiske øyer nord for Venezuela, 
sier Trond Dokken. Sedimentprøvene skal 
brukes til å rekonstruere tidligere hendelser. 
Det kan bidra til å forbedre de eksisterende 
klimamodellene, og dermed lettere forutsi 
fremtidige klimaendringer. 

���Endring�i�temperatur�under�global�oppvarming�
eller�økt�ferskhet�som�følge�av�smeltevann�
fra�for�eksempel�Grønland�kan�derfor�påvirke�
havstrømmene�og�få�stor�innvirkning�på�vårt�
klima.

���Paleoseanografiske�data�kan�gi�svar�på�hvordan�
styrken�på�havstrømmene�har�vært�de�siste�
tusener�av�år,�og�sammen�med�data�fra�dyphavet�
kan�man�danne�seg�et�sikrere�grunnlag�for�
klimaprognoser.

RETRO
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Vi�vil�ha�gen-informasjon
de fleste nordmenn ville 
ønske å vite det dersom de 
var arvelig disponert for 
alvorlig sykdom. det viser 
undersøkelser om folks 
holdning til gentesting.

Stipendiat Katharina Wolff ved Avdeling for 
samfunnspsykologi undersøker nordmenns 
holdninger til å la seg genteste for arvelige 
sykdommer. 

ønske om informasjon
Stadig nye DNA-tester kan avdekke stadig 
flere arvelige sykdommer. Hvis en slektning 
gjennom en gentest har fått vite at han er bærer 
av en alvorlig arvelig sykdom, er sjansene store 
for at man selv er bærer av dette genet. I Wolffs 
undersøkelser blir folk spurt om de ønsker å 
bli informert av slektningen som har testet 
positivt, og eventuelt la seg teste for å se om 
de selv har sykdomsgenet, eller om de vil leve i 
uvitenhet.

– Noen vil kanskje tro at de fleste ønsker 
å leve i lykkelig uvitenhet om sin fremtidige 
helse. Våre undersøkelser viser derimot at i 
et hypotetisk scenario ønsker de fleste å bli 
informerte av sine slektninger om at de har 
tatt en positiv gentest. Dette gjelder særlig 
når sykdommen er alvorlig eller dødelig, 

sannsynligheten for å bli syk er stor og 
sykdommen kan behandles, forteller Wolff. 

Usikkerhet uansett
Det kan virke som om ønsket om å ha kontroll 
over sin egen helse og det å være sikker, enten 
man får positivt eller negativt svar på en 
gentest, er en sterk drivkraft hos de som ønsker 
å teste seg. I realiteten viser det seg at man 
bytter ut én type usikkerhet med en annen. 

– Selv om man får vite at man er arvelig 
disponert for en alvorlig sykdom, varierer 
sannsynligheten for å utvikle sykdommen 
(penetrans) fra et par prosent til hundre prosent 
avhengig av hvilken sykdom det er snakk om. 
Dilemmaet man står overfor i slike saker, er om 
man ønsker å bytte en type usikkerhet med en 
annen. Uten test vet man at man har en økt 
sannsynlighet for å være arvelig predisponert. 
Med en positiv test vet man at det er en økt 
sannsynlighet for å bli syk, men man vet ikke 
sikkert om sykdommen vil slå ut. Med en 
negativ test får man vite at man har samme 
risiko som resten av befolkningen til å utvikle 
den aktuelle sykdommen. Det vil si at man 
fortsatt ikke kan være sikker på å ikke bli syk, 
forklarer Wolff. 

Til tross for usikkerhet, viser det seg at folk 
flest er positive til genforskning til medisinsk 
nytte. Men interessen for testing øker i forhold 
til hvor alvorlig sykdommen er, hvor høy 
sannsynlighet det er for å utvikle sykdommen 
og hvor lett den er å behandle. 

taushetsplikt som moralsk dilemma
Et dilemma som kan oppstå i norsk helsevesen 
er hvis en person som har testet positivt på en 
gentest nekter å informere sine slektinger om 

dette. Pasienter har ikke plikt til å informere 
sine slektninger om at de er genetisk disponerte 
for en alvorlig sykdom. Til forskjell fra 
noen andre europeiske land er den norske 
bioteknologiloven svært streng og gir ikke leger 
anledning til å bryte taushetsplikten. Heller 
ikke når det er snakk om alvorlig sykdom som 
lett kan foreygges dersom man kjenner til 
sin arvelige disposisjon. Taushetsplikten kan 
derfor i noen tilfeller skape et moralsk dilemma 
for helsepersonell, mellom å overholde 
taushetsplikten og plikten til å hjelpe andre. 

– Leger oppfordrer pasientene sine til 
å informere slektninger, slik at de blir klar 
over sin økte sykdomsrisiko og kan velge 
enten å teste seg eller å overholde eventuelle 
forebyggende tiltak.

fornuft eller følelser
Forskningsprosjektet er også opptatt av om 
det er emosjonelle eller rasjonelle motiver 
som ligger til grunn for beslutninger i forhold 
til gentesting og arvelig sykdom. Wolffs 
undersøkelser støttet seg på Theory of Planned 
Behavior, som er en velkjent teori innenfor 
sosialpsykologi. 

– Denne teorien er svært fornuftsbasert. 
Derfor har vi prøvd å modifisere den og har i 
tilleg målt mer emosjonelle faktorer som kan 
påvirke valget. Resultatene viser imidlertid 
at valget om å ta en gentest ser ut til å være 
styrt av rasjonelle mer en emosjonelle faktorer, 
avslutter Wolff. 

Prosjektet inngår i FUGE-programmet 
(funksjonell genomforskning) som er finansiert av 
Norges forskningsråd og gjennomføres i samarbeid 
med Uppsala universitetet. 

TEKST: KiM E. ANdREASSEN

FOTO: tHOR BRødRESKift

83�prosent�av�befolkningen�ønsker�å�informeres�av�slektninger�om�positive�gentester,�sier�Katharina�Wolff.



Ifølge�professor�og�overlege�Ole-Jørgen�Ohm�
bringer�den�nye�teknologien�oss�et�stort�steg�
videre�i�hehandlingen�av�hjertepasienter.
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nye utstyret, men er svært glad for det, sier 
Madland.

Og det har han nok all grunn til å være. 
Utsikten til å bli helt frisk er bedre enn 
noen gang med det nye operasjonsutstyret. 
Siden utstyret er såpass nytt, aner man ikke 
bruksrekkevidden og forskningspotensialet for 
den nye teknologien. Etter hvert som man får 
mer erfaring, kan teknologien kanskje brukes 
også innenfor andre hjertesykdommer. En 
mulighet er å utføre utblokkinger på tette årer, 
eller nå frem til områder hvor det har vært 

Et joystick i hjertet
Pasienten ligger våken og 
klar mens han gjennomgår 
en seks timer lang operasjon 
i hjertet. Helt ny teknologi 
baner vei for både kortere 
ventetid og enklere 
behandling.

Hjerteavdelingen ved Haukeland Universitets-
sykehus har blitt de første i landet til å ta i bruk 
magnetteknologi for å gi bedre behandling til 
pasienter med alvorlige hjerterytmeforstyrrelser. 
Trond Mohn og Norges forskningsråd 
gjennom Universitetet i Bergen, har sammen 
med sykehuset stått for finansieringen på 
30 millioner kroner. Professor og overlege 
Ole-Jørgen Ohm som til daglig arbeider med 
hjerterytmeforstyrrelser, har bygget opp en 
medisinsk faggruppe på høyt internasjonalt 

TEKST: KiM E. ANdREASSEN

FOTO:  UNivERSitEtEtS fOtO- Og 
tEgNESEKSjON, HAUKElANd 
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nivå. De ser frem til å betjene det nye 
utstyret som bruker magnetisk navigasjon og 
tredimensjonal billedfremstilling.

lysere fremtid med ny teknologi
Svein Erik Madland (51) fra Stavanger fikk 
hjerteflimmer for tre og et halvt år siden og 
har ventet på å bli operert i ett år. Han er 
mektig imponert over den nye teknologien. 
Han er ved full bevissthet og kan intervjues, 
mens operatørene i kontrollrommet koagulerer 
punkter rundt omkring i hjertet hans. 

– Jeg har kun lokalbedøvelse, og kjente 
bare et lite stikk i lysken da de førte inn 
ledningene. Ellers kjenner jeg noen små stikk 
i brystet når enden av metalledningene varmes 
opp. Men disse stikkene er ubetydelige. Den 
største prøvelsen er å ligge i ro de seks timene 
operasjonen varer, sier han. 

Madland er landbruksmekaniker og har 
i tillegg vært aktiv syklist. Etter han fikk 
problemer med hjerterytmen blir han fortere 
sliten og andpusten enn før, noe som setter en 
del begrensninger på hans daglige gjøremål. 
Han har måttet sykmelde seg 20 prosent, og 
sykler mindre enn før. 

– Nå ser fremtiden lysere ut. Jeg var ikke 
klar over at jeg skulle behandles med det 

Via�to�styrestikker�og�monitorer�utføres�selve�operasjonen�fra�kontrollrommet�som�er�atskilt�fra�pasienten.�Operatører�er�overlege�dr.�med.�Jian�Chen�og�
sivilingeniør�Morten�Kristian�Off.
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din gruppe forsker på 
proteinene i kroppen uten å ta 
blod- eller vevsprøver. Hvordan 
har det seg?
Alle�proteiner�har�en�spesiell,�tredimensjonal�form.�
Dessuten�beveger�de�seg�hele�tiden,�noen�bare�litt,�
andre�mye.�I�en�celle�er�det�for�eksempel�kanaler�i�
membranen�som�kan�slippe�molekyler�inn�og�ut.�Disse�
kanalene�er�proteiner�som�kan�åpne�seg�som�luker.�Slike�
ting�er�vanskelige�å�studere�med�eksperimenter,�i�alle�
fall�foreløpig.�Det�finnes�metoder�for�å�låse�proteiner�i�
en�krystall�ved�lave�temperaturer.�Da�kan�man�studere�
den�tredimensjonale�strukturen,�men�ikke�bevegelsen.�
Metodeutviklingen�går�raskt,�men�foreløpig�må�vi�bruke�
datasimulering�for�å�få�informasjon�om�proteinbevegelse.

Siden�vi�ikke�kan�sammenlikne�simuleringene�med�
eksperimentelle�data,�må�vi�bruke�andre�fremgangsmåter�
for�å�forsikre�oss�om�at�simuleringene�gir�troverdig�
informasjon.�Først�prøver�man�å�reprodusere�andre�
typer�eksperimentelle�data,�eller�simulere�noe�annet�
man�kjenner�godt�til�fra�før.�For�eksempel�vet�vi�at�visse�
proteiner�er�stabile�under�gitte�betingelser.�Da�kjører�vi�
en�simulering�hvor�vi�legger�inn�disse�betingelsene,�og�
ser�om�vi�klarer�å�reprodusere�resultatet.�Klarer�man�slike�
ting,�så�kan�man�begynne�å�gjøre�forutsigelser.�Men�vi�
jobber�hele�tiden�sammen�med�eksperimentelle�grupper,�
ellers�ville�arbeidet�være�ganske�meningsløst.�Som�med�
alle�modellsystemer,�innebærer�simuleringene�store�
forenklinger.�Vi�prøver�å�reprodusere�det�som�kan�skje�i�
laboratoriet�hvor�vi�kan�kontrollere�forholdene,�ikke�det�
som�skjer�i�kroppen,�som�er�mye�mer�komplisert.

Metodene�og�algoritmene�vi�bruker�er�veletablerte,�men�
de�krever�stor�regnekraft.�Vi�bruker�for�det�meste�tunge�
regnemaskiner.�Dette�er�også�et�felt�som�utvikler�seg,�og�jo�
mer�datakraft�man�har,�jo�mer�detaljerte�simuleringer�kan�
man�kjøre.

Akkurat�nå�jobber�vi�spesielt�med�inflammasjon.�Det�er�
en�viktig�prosess�for�at�for�eksempel�sår�skal�helbredes.�
Men�noen�ganger�kan�det�bli�for�mye�inflammasjon,�for�
eksempel�fordi�kroppen�reagerer�på�noe�den�ikke�skulle�ha�
reagert�på.�Målet�med�å�forstå�hvordan�proteiner�beveger�
seg,�er�å�utvikle�medikamenter.�Medisiner�skal�binde�seg�
til�proteiner,�og�da�må�vi�vite�formen�på�proteinet�for�å�
kunne�lage�medikamenter�som�passer�til�proteinet,�og�hvis�
proteinet�beveger�seg,�må�vi�vite�hvordan.�

Jeg�tror�simuleringer�bare�vil�bli�mer�og�mer�brukt.�
Datamaskinene�blir�kraftigere,�og�selv�om�det�blir�mulig�å�
studere�proteiner�litt�mer�nøyaktig�med�eksperimenter,�så�
er�simuleringer�mye�billigere.�Dessuten�blir�det�oppdaget�
nye�proteiner�hele�tiden,�og�man�får�bare�mer�og�mer�
informasjon.�Med�simuleringer�er�det�mulig�å�se�på�
hvordan�flere�proteiner�oppfører�seg�sammen,�og�på�dette�
feltet�vil�eksperimenter�sannsynligvis�alltid�ligge�litt�etter.�
Det�vil�alltid�være�et�behov�for�å�utvikle�metoder�som�kan�
hjelpe�til�med�å�svare�på�spørsmål�som�eksperimenter�ikke�
uten�videre�kan�svare�på.�

MIN METODE
NAtHAliE REUtER
BErEgningSviTEnSKap, 
gruppElEdEr vEd 
COmpuTaTiOnal BiOlOgy uniT

TEKST: KjERStiN gjENgEdAl
Via�tredimensjonal�billedfremstilling�tegnes�et�fullstendig�hjertekart�for�navigasjon.�Kartet�kan�
leses�fra�aller�vinkler.�Øverst:�Venstre�forkammer�sett�bakfra�(til�venstre)�og�forfra�(høyre).�CT-bildet�
er�her�inkorporert�i�den�konstruerte�figuren�og�viser�lungevenenes�innmunning�i�forkammeret.�De�
røde�punktene�angir�områder�hvor�det�er�applisert�radiobølgeenergi.�Nederst�elektrokardiogram.�

teknisk vanskelig å komme til tidligere på 
grunn av spesielle vinklinger på blodårene. 
Også karsykdommer i hjernen kan 
kanskje helbredes med de nye apparatene i 
fremtiden. 

fra håndmakt til magnetkraft
Til nå har hjerterytmeforstyrrelser vært 
behandlet ved å føre tynne isolerte 
metalledninger inn i hjertekamrene via 
blodårene i lysken manuelt. Dette gjøres for 
å lokalisere punkter i hjertet som sender ut 
uønskede elektriske impulser og forårsaker 
rytmeforstyrrelsene. Når disse punktene er 
lokalisert, sendes høyfrekvente radiobølger 
til enden av metalltråden som varmes opp 
til 50–60 grader. Varmen fra ledningsenden 
får hjertevevet rundt til å koagulere, og 
blokkerer dermed for de uønskede elektriske 
impulsene. 

Med det nye utstyret blir behandlingen 
utført fra et kontrollrom atskilt fra 
pasienten. Dagens hjertepasient er plassert 
på undersøkelsesbordet mellom to store 
magneter som med pinlig nøyaktighet drar 
på plass metalledninger i hjertet hans. Først 
føres det inn en ledning som tilbakesender 
signaler som det tegnes et tredimensjonalt 

databilde ut fra. Dette bildet inkorporeres 
med et CT-bilde og gir en nøyaktig 
fremstilling av pasientens hjerteform. Når 
dette er utført, har man et fullstendig 
hjertekart å navigere etter, i tillegg til et 
fullpakket kontrollrom med monitorer og 
datateknologi. 

– Magnetstyring er mer nøyaktig og 
fleksibel enn manuell styring av ledninger. 
Ledningene vil med magnetstyring ikke 
så lett kile seg fast, gli ut av posisjon eller 
skade omgivelsene. Den nye teknologien 
gir tilgang til mer komplekse og vanskelige 
områder i hjertet, og dermed kan flere 
tilfeller av hjerterytmeforstyrrelser helbredes. 
Man letter også forholdene for behandleren 
som unngår unødvendig røntgenstråling 
og en krevende fysisk manøvrering av 
operasjonsutstyr som nå foretas via to 
styrestikker, forteller Ohm. 

Fordi behandlingen går raskere, kan også 
ventetiden på behandling bli redusert. 



2� • HUBRO 1/2008

da ivar Aanderaa høsten 
1960 fikk i oppdrag å utvikle 
et instrument som kunne 
registrere havstrømmer 
over lange tidsrom, ble 
dette begynnelsen på en av 
Bergens største forsknings- 
og næringslivssuksesser.

Havforskningen har hatt en stolt historie i 
Bergen helt siden Geofysisk institutt (GFI) ble 
reist i 1917 for penger donert av byens borgere. 
Men i 1960 hadde man, tross langvarig 
arbeid både her og der, ennå ikke funnet en 
god metode for å måle havstrømmer over 
lengre perioder. Kunnskap om havstrømmer 
er grunnleggende for den som vil lære havet 
å kjenne. Da NATOs vitenskapskomité så 
seg om etter prosjekter som kunne styrke 
den oseanografiske forskningen i NATOs 
medlemsland, så instituttstyrer ved GFI, 
Håkon Mosby, sitt snitt til å få noen av 
disse pengene til Bergen. Han foreslo for 
vitenskapskomitéen at NATO skulle finansiere 
utviklingen av en strømmåler som kunne skaffe 
pålitelige strømdata over lange tidsrom. Mosby 
hadde nok en baktanke om at et slikt prosjekt 
kunne sette Bergen og norsk oseanografi på 
kartet, og dessuten tvinge norske myndigheter 
til å satse mer på oseanografi.

Havforskningens Petter Smart
Ivar Aanderaa hadde tatt hovedfag ved Fysisk 
institutt og var på denne tiden tilknyttet 
Christian Michelsen Institutt (CMI) som 
instrumentutvikler. Han hadde ord på seg 
for å være en oppfinnertype, og nå fikk han i 
oppdrag å konstruere instrumentet som skulle 

Gründer�i�hav-�
forskningens�gullalder

registrere og lagre dataene fra strømmåleren. 
Det viste seg snart å være et utfordrende 
oppdrag. Det var meningen at målebøyene 
skulle senkes ned i vannet og bli stående og 
måle på egenhånd uten menneskelig hjelp. 
Hver halve time i tre måneder skulle enheten 
utføre en målesekvens på seks målinger, og 
alle dataene skulle lagres. Instrumentene som 
skulle utføre disse målingene, skulle få plass 
inne i en sylinder som var vel 40 cm lang og 
ikke mer enn 13 cm i diameter, og de skulle 
drives av lommelyktbatterier. Det betydde at 
instrumentet måtte være lite, og det måtte 
samle store mengder data med minimalt 
strømforbruk. Det måtte være solid og tåle 
store havdyp. Dessuten skulle det være mulig 
å masseprodusere instrumentene. Mye av 
poenget var nemlig at instrumentet etter hvert 
skulle brukes i strømmålinger over hele verden.

Selv om bøyeprosjektet ikke var et militært 
prosjekt, så var NATO en militær organisasjon, 
og mange var skeptiske til at forskning og 
utvikling skulle finansieres med NATO-penger. 
Håkon Mosby var opptatt av at forskning 
måtte være fri fra militære restriksjoner, men 
han innså at nye metoder for krig var en 
bivirkning av vitenskapelige framskritt.

Aanderaa bestemte seg for å lagre 
informasjonen på magnetbånd, og han 
konstruerte og patenterte en mekanisk analog-
til-digital konverter som omformet signalene 
til binærkode. Også flere andre løsninger 
ble konstruert og patentert mens arbeidet 
pågikk. Det ble bygget eksperimentbøyer 
som ble utplassert i renna mellom Færøyene 
og Shetland, som er et nøkkelområde 
for varmetransport fra Atlanterhavet til 
Norskehavet. Dessverre viste det seg å 
være vanskelig å forankre bøyene på en 
brukbar måte, og forskerne var mye plaget 
med at bøyene til stadighet ble «berget» av 
forbipasserende skip, enten de var kommet på 
avveie eller ikke. Aanderaa og kollegene hans 
brukte fem år på å utvikle et funksjonelt og 
driftssikkert instrument. Hadde de operert 
under dagens vilkår for finansiering og 

kvalitetsmåling, kan man spekulere i hvor lenge 
de ville fått holde på før prosjektet ville blitt 
avskrevet som en fiasko.

Ny gullalder, kjøpere i kø
I 1965 var instrumentdelen til Aanderaa 
såpass ferdigutviklet at den var klar for 
masseproduksjon. Ivar Aanderaa sluttet 
på CMI og fikk produksjonsrettigheter til 
instrumentet fra NATO. I mai 1966 etablerte 
han Aanderaa Instruments, og gjennom GFI 
hadde bedriften god kontakt med markedet. 
Samtidig fikk det britiske firmaet Plessey UK 
Limited også produsere instrumenter på lisens, 
og royaltypenger fra dette salget gikk til et 
fond som ble forvaltet av CMI og GFI, og som 
skulle finansiere norsk instrumentutvikling. 

TILBAKEBLIKK

TEKST: KjERStiN gjENgEdAl

FOTO: AANdERAA dAtA iNStRUMENtS

Fargen�og�fasongen�på�Aanderaa-strømmåleren�ble�
raskt�et�kjent�varemerke,�og�instrumentet�var�
grunnleggende�uforandret�i�nærmere�20�år.��
(Foto:�Kjerstin�Gjengedal)
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NATO-pengene hadde gitt støtet til en 
gullalder for havforskningen i Bergen.

Aanderaa-strømmåleren var selvsagt 
ikke den eneste strømmåleren på markedet 
på dette tidspunktet. På initiativ fra FNs 
havforskningskomité ble det gjennomført en 
test i 1967, der forskjellige strømmålere fra 
flere land ble sammenlignet. Instrumentene 
– tre eksemplarer av hver type – sto i sjøen 
og målte i åtte dager før de ble tatt opp. 
Halvparten av instrumentene hadde manglende 
eller ubrukelige data. Aanderaa-måleren var 
den eneste som leverte fulle datasett fra alle de 
tre instrumentene. Dette resultatet vakte enorm 
oppsikt og gav mye gratisreklame til Aanderaa-
strømmåleren. Fra nå av var Aanderaa 
Instruments ensbetydende med kvalitet. 

– Institusjonene sto i kø for å kjøpe dem. 
Det var bare de beste som kunne håpe på å 
skaffe seg et Aanderaa-instrument, minnes 
Thor Kvinge, som arbeidet ved GFI og hadde 
ansvaret for testingen av instrumentet i 
utviklingsperioden.

Selv om andre produsenter kanskje hadde 
mer sofistikerte måle- eller lagringsmetoder, 
så var det ingen som kunne slå den robuste 
Aanderaa-måleren når det gjeldt pålitelighet. 
Med et Aanderaa-instrument kunne man være 
sikker på å unngå at mye tid og penger ble 
brukt på å organisere forskningsekspedisjoner, 
bare for å oppdage at måleinstrumentene var 
tomme for data etterpå.

viktig bedrift og samfunnsstøtte
I 1967 fikk GFI også et tilbud om å benytte 
seg av en amerikansk isbryter for å sette ut 
Aanderaa-målere i Weddellhavet i Antarktis. 
Idéen var opprinnelig Håkon Mosbys. Han 
mente at Weddellhavet måtte ha betydning 
for dypvannsdannelse i Antarktis. Fire 
instrumenter ble satt ut sommeren 1968, og 
planen var å hente dem året etter. Dessverre 
gjorde isforholdene det håpløst å prøve å hente 
instrumentene både ett og to år senere, og 
amerikanerne ga opp prosjektet. Først i 1973 
skulle den amerikanske isbryteren tilbake til 
Weddellhavet, og Kvinge ble invitert med for 
å se om han fant igjen bøyene. To av dem ble 
funnet, og de leverte høykvalitets datasett med 
de lengste måleseriene som var oppnådd til da.

Arne Foldvik, som også var med på å finne 
igjen de tapte bøyene, husker at klokken på 
instrumentene som ble tatt opp ikke gikk helt 
riktig.

– Men målingene hadde så god 
kvalitet at vi kunne analysere dem ut fra 
tidevannsbevegelsene, som jo er astronomisk 
bestemt og ikke avhengig av noen klokke. 

På den måten kunne vi justere klokken i 
instrumentet etterpå, forteller han.

Ivar Aanderaa selv var ikke med på 
Antarktis-ekspedisjonene. På dette tidspunktet 
var han i full gang med å drive sin egen bedrift. 
Han fulgte alltid sin egen forretningsfilosofi, 
og ville for eksempel ikke sette opp noe 
aksjeselskap. Han ville ikke måtte tilpasse seg 
noe bedriftsstyre, og Aanderaa Instruments var 
lenge hans private bedrift. 

– En periode var han Bergens største 
personlige skatteyter, og det syntes han var gøy, 
forteller Foldvik.

Hvert år, i mai, var det årsfest for bedriften. 
Den skulle finne sted når bjørkene fikk 
museører, og det måtte alltid være neslesuppe 
på menyen.

Som�teknolog�og�oppfinner�med�utdanning�fra�UiB�var�Ivar�Aanderaa�kanskje�en�av�de�siste�gammeldagse�
gründertypene.�Lenge�hadde�han�både�den�faglige�og�den�økonomiske�ledelsen�for�bedriften�han�etablerte,�
som�i�dag�heter�Aanderaa�Data�Instruments.

KILDER: I vinden. Geofysisk institutt 90 år (red. 
Edgar Hovland), Bergens Tidende, Thor Kvinge, 
Peter M. Haugan, Arne Foldvik, Tor Gammelsrød

Aanderaa var samfunnsengasjert 
og kunne gjerne donere penger til 
samfunnsnyttige formål. Han var også en 
flittig samfunnsdebattant, og var ofte i 
leserbrevspaltene i avisene. Samtidig var hans 
personlige livsførsel nøktern på grensen til det 
asketiske, ikke av nødvendighet, men fordi det 
var slik han var. 

Julaften 1996 døde Ivar Aanderaa. Men 
bedriften, som i dag heter Aanderaa Data 
Instruments og er et aksjeselskap, leverer 
strømmålere og andre måleinstrumenter over 
hele verden. 
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Begrepet global historie har 
de seneste ti-årene i økende 
grad opptatt historikere 
verden over. 
Denne retningen innen historiefaget sprang ut 
av de såkalt «area-studies», som vokste fram i 
USA etter den annen verdenskrig. Man kunne 
velge å konsentrere seg om enten Afrika, Asia, 
Latin-Amerika eller Midt-Østen osv. Liknende 
studier forekom snart også i Europa og 
produserte kunnskap som etter hvert ble nyttig 
i oppbyggingen av den nye globale historie. 

Begrepet global historie oppstod i 
kjølvannet av etterkrigstidens avkolonisering. 
Behovet for å forstå hva som drev denne 
prosessen medvirket til at konsentrasjon om 
den enkelte nasjons historie og om relasjoner 
mellom nasjoner ikke lenger ble oppfattet som 
tilstrekkelig. 

Kulturer og fenomener
Globalhistorisk forskning retter 
oppmerksomheten mot hvordan ulike kulturer 
forholder seg til sentrale fenomener, som 
er felles for alle kulturer. Det kan dreie seg 
hvordan materielle behov tilfredsstilles, om 
maktstrukturer og konfliktløsning, om ritualer 
og forestillinger knyttet til aldersgrupper, til 
kjønn og til liv og død. Komparative studier av 
ulike kulturer står sentralt, som et middel til 
å forstå både likheter og forskjeller. En annen 
viktig innfallsvinkel er studiet av kontakt 
mellom kontinenter gjennom handel eller 
konflikter, ved spredning av teknologi eller 
ideologier, ved migrasjoner eller pandemier.

Parallelt med framveksten av interessen for 
global historie kom den økende forskning i 
kvinne- og kjønnshistorie.

Siden 1980-årene har begrepet kjønns-
historie erstattet det tidligere «kvinnehistorie». 
Forskningen utviklet seg fra å fokusere på 

kvinners historie til å analysere betydningen 
av konstanter og variasjoner i forståelser 
og praktisering både av femininitet og av 
maskulinitet. Mens kjønn og klasse tidlig ble 
oppfattet som sammenvevde kategorier, kom 
etter hvert også etnisitet og ulike former for 
seksualitet inn som sentrale analyseenheter. 
Samvirkningen av disse kategoriene betegnes i 
dag gjerne som «interseksjonalitet».

Oversette grupper inn i forskningen
Det er neppe tilfeldig at global historie 
og kjønnshistorie kan vise til parallelle 
utviklingstrekk. Begge fenomener siktet på 
å trekke hittil marginaliserte grupper og 
fenomener inn i historieforskningen, og kjønn 
er et fundamentalt element i organiseringen 
av ethvert samfunn og til alle tider. Begge 
retninger har også tidligere eksistert i en slags 
symbiose. I 1750-årene utga Voltaire sitt store 
kulturhistoriske verk Essai sur les Meurs et 
l’Esprit des Nations. Snart utkom liknende 
verker i Tyskland og Skottland og flere andre 
steder. Her ble historien til «den nye verden» 
trukket fram. Denne historieskrivingen brøt 
både med tanken om historie styrt av et forsyn, 
og med historieframstillinger konsentrert om 
fyrster og andre mektige menn. I flere av disse 
kulturhistoriske verker var kjønn den sentrale 
analysekategori.

Når historieforskningen ut gjennom 
1800-tallet konsentrerte seg om 
nasjonalstatenes framvekst og den nasjonale 
politikk, ble maskulinitet oppfattet som 
uttrykk for det nøytrale menneskelige, og 
oppmerksomheten omkring kjønn forsvant. 
Interessen for politikken kom til å dominere, 
mens studier av det kulturelle ble overtatt 
av blant annet antropologer, sosiologer og 
religionshistorikere. Faglig spesialisering 
medvirket til atskilte forskningsfelter. 
Samfunnsfagene opererte på et høyt 
abstraksjonsnivå, oftest med korte historiske 

perspektiver, mens det spesifikke, det 
kontekstuelle og det klart tidsavgrensete 
karakteriserte historieforskningen.

Overgripende innsikter
På denne bakgrunn kan global historie lett sees 
som en utfordring for historikerens metodologi. 
Problemet kan melde seg i forskning som 
tar opp brede temaer som for eksempel 
«Westernisation and Gender», (Stearns 2006). 
Noe liknende ser man også i framstillinger som 
på tvers av tids- og stedsgrenser er strukturert 
omkring livsløpsfaser, barndom, familiestiftelse, 
alderdom, (Wiesner-Hanks 2001), eller 
om utdannelse, arbeid og politikk (Smith 
2004). Her tapes lett den dypere forståelse av 
de enkelte kulturer, aktør-perspektivet kan 
svekkes og tidsfestingen kan bli flytende Men 
det som vinnes, blir kunnskap om hvordan 
sentrale elementer i den historiske utviklingen 
eller i det enkelte menneskelivet hadde både 
like og forskjellige utforminger innenfor de 
forskjellige kulturer, og hvordan kjønn utgjorde 
et sentralt element i sosial organisering over 
alt. I arbeidet med slike overgripende innsikter 
kan historikeren ha glede av teorier og modeller 
hentet fra andre samfunnsfag, og deretter gå i 
dybden på de samme temaene innenfor et mer 
begrenset utvalg av kulturer eller nasjoner. Med 
omhyggelig kildefesting kan trans-kulturelle 
eller trans-nasjonale komparasjoner sette 
likheter og forskjeller i relieff uten å oppgi 
historikerens spesifikke metodologi. Selv om 
slike studier ikke ofte er «globale» i ordets 
egentlige forstand, utgjør de byggesteiner i 
forståelser av samfunn verden over.

Et eksempel kan være den universelle 
tendens til å se politisk makt som et maskulint 
fenomen. I kulturer hvor slekt og arv var en 
viktig kanal for politisk innflytelse kunne 
likevel også kvinner oppnå innflytelserike 
posisjoner, et fenomen som ikke er ukjent i 
dagens verden. Demokratisering førte faktisk 

Kjønnshistorien viser 
globale sammenhenger
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til at kvinner kom senere med i de politiske 
avgjørelsesprosesser enn menn. Tiltak som 
markerte kvinners begrensete adgang til 
det offentlige varierte fra kultur til kultur. 
Hvor kvinners arbeid utenfor husholdet var 
avgjørende for familiens overlevelse, var lenge 
klasse tilstrekkelig til å holde dem utenfor 
politisk innflytelse. Men for elitens kvinner 
kunne bindingen til det private, til hjemmet, 
bli sterkt understreket. Mest drastisk kom 
det til uttrykk i den kinesiske skikk med 
fotbinding og i tradisjoner som begrenset 
hinduistiske og muslimske kvinner til særlige 
områder av husholdet. I vestlige kulturer 
kunne sosialisering av kvinner til å holde seg 
til hjemmet eller i hvert fall til «respektable» 
offentlige områder ha en liknende, men langt 
svakere effekt.

Kjønn som metafor
Et annet interessant aspekt av global 
kjønnshistorie er bruken av kjønn som metafor. 
Allerede i 1700-tallets kulturhistorier finner 
man formuleringer som kombinerer kjønn og 
etnisitet. Ikke-europeiske folkeslag omtales 
som «heslige» og «mørkhudete» og tillegges 
usympatiske egenskaper som «kvinnelig 
feighet» (Harbsmeier og Larsen 1989). For 
britiske koloniadministratorer ble den rette 
maskulinitet på 1800-tallet uttrykt gjennom 
en fysisk sterk og atletisk kropp og gjennom 
selvdisiplin. Slike egenskaper ble oppfattet 
som grunnleggende for å kunne styre et 

logikker fremmede for ens egen tankegang. 
Problemet er ikke er nytt. Selv når forskning 
begrenses til det nasjonale feltet, vil historikeren 
måtte lære seg å forstå resonnementer som kan 
være ytterst fremmede for historikeren selv. Det 
kan selvsagt variere i hvor høy grad den enkelte 
forsker lykkes med dette, men historikerens 
oppgave er å forstå et fenomen ut fra dets 
kontekst og undersøke hvordan forståelsen av 
fenomenet endrer seg når konteksten forandres. 

Kjennskap til andre kulturers historie 
og trening i å forstå andre kulturers måter å 
resonnere på vil ikke bare være en vinning 
for historieforskningen, men vil også være en 
hjelp, når det gjelder bestrebelser i vår egen 
tid på å bygge opp samarbeidende flerkulturell 
samfunn. I denne prosessen er ikke minst 
kunnskap om andre kulturers forståelse av 
kjønn en viktig byggestein. 
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samfunn. Britiske oppfatninger av indiske 
menn som små, fysisk svake, og med mangel 
på selvkontroll, noe man mente å se utslag 
av i skikken med barneekteskap, styrket en 
oppfatning av at indiske menn ville være ute av 
stand til å ta ansvar for samfunnet. 

Endelig kan man trekke fram hvordan 
studier av kulturmøter kan avdekke 
skiftende identiteter og lojaliteter. Samarbeid 
mellom britiske og indiske kvinner for 
kvinnestemmeretten på slutten av 1800-tallet 
ble svekket, når indiske selvstendighetskrav 
førte til nasjonal konflikt. Kjønnsidentitet ble 
da satt opp mot nasjonal identitet. Det skjedde 
også for norske og svenske kvinnesakskvinner 
i forbindelse med unionsoppløsningen i 1905. 
Da britene i 1920-årene forsøkte å bekjempe 
kjønnslemlestelse i Kenya, kunne lojalitet med 
den britiske administrasjon få noen kenyanske 
menn til å støtte tiltaket. Andre, også mange 
kvinner, oppfattet dette som et angrep på 
afrikansk kultur og forsvarte tradisjonen som 
ga eldre kvinner prestisje, viste unge kvinners 
evne til å utholde smerte og åpnet adgang 
til voksenlivet. Kulturell tilhørighet kunne 
ytre seg i drastiske handlinger, hvor kjønn 
og generasjon spilte sammen, samtidig som 
politiske relasjoner kunne resultere i brudd 
med hittil aksepterte kulturelle ritualer. 

forståelse ut fra kontekst
Det kan diskuteres i hvilken grad man er i 
stand til å forstå kulturer som ble styrt av 
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Mens flere i arbeiderklassen 
er blitt mindre skeptiske til 
innvandrere etter å ha bodd 
i flerkulturelle nabolag, har 
folk med høyere utdanning 
blitt mer kritiske med årene. 

Anders Vassenden (bildet) har i sitt 
doktorgradsarbeid studert majoritetsnordmenns 
forhold til det flerkulturelle. Gjennom samtaler 
rundt kjøkkenbordet har han fått innsikt i 
hvordan majoritetsnordmenn i multietniske 

nabolag forholder 
seg til personer med 
innvandrerbakgrunn og gir 
mening til «det norske» i et 
flerkulturelt samfunn. 

– Funnene er 
sammensatte. Mange er 
ambivalente. De fleste 
forholder seg positivt til 

det flerkulturelle, men det er en tendens til at 
flere høyt utdannede distanserer seg fra «sin 
tidligere naive kulturrelativisme». Dette er 
en selvkritikk som antakelig både tematiserer 
hverdagserfaringer og henter begrunnelser 
fra offentlig debatt, sier Vassenden, som er 
tilknyttet Unifob Global. 

Han mener at det helt siden Rune 
Gerhardsens utspill om snillisme i 1991, har 
blitt større rom for å uttrykke seg kritisk om 

minoriteter. Det speiles i intervjuene, hvor det 
gjerne snakkes om «mislykket integrering» og 
om behovet for en «ny realisme». 

Mistenker trygdemisbruk
Samtidig som middelklassenordmenn i 
fleretniske nabolag ofte uttaler at de har 
blitt noe mer kritiske, peker Vassenden på 
en motsatt tendens i den lavere utdannede 
arbeiderklassen. Her distanserte mange seg 
fra tidligere hverdagsrasisme. Som resultat av 
kontakt med minoriteter, forteller flere at de 
har blitt mindre skeptiske. 

Likevel var det i denne gruppen og blant 
de som representerte småborgerskapet, at 
Vassenden fant de mest kritiske og krasse 
holdningene. Arbeiderklassenordmenn lo, i 
følge Vassenden, av myten om at innvandrere 
tar jobbene våre, men trygdemisbruk ble 
trukket fram som konfliktområde. 

– Flere i denne gruppen sa de observerte 
naboer som var hjemme hele dagen og 
opplevde det som lettere for innvandrere å 
få støtte fra velferdsstaten. Den opplevde 
urettferdigheten forsterkes nok av historier 
om etnisk norske som har fått avslag om 
sosialstønad, mens man kan være vitne til at 
naboen fullfinansieres, sier Vassenden. 

Påstanden om at det er lettere for 
minoriteter å få hjelp, stiller Vassenden seg 
tvilende til. Han viser til at det er flere fattige 
med innvandrerbakgrunn, og også i gruppen 
av fattige er etniske nordmenn bedre stilt. 
Dermed vil personer med innvandrerbakgrunn 
lettere kvalifisere for sosialstønad. 

«Overfladiske nordmenn»
Blant kvinnene i arbeiderklassen ble de 
sterke kollektive familietradisjonene ofte 

trukket fram som et svært positivt trekk ved 
minoritetskultur. 

– Mange virket nærmest misunnelige 
på innvandreres tette familiebånd, og 
flere var nostalgiske på vegne av sin egen 
oppvekst. Dette kan tolkes som et uttrykk for 
tradisjonelle arbeiderklasseverdier som lever 
videre. Middelklasseinformanter var langt 
mindre opptatt av dette. Hvis temaet kom 
opp uttalte de snarere at «det var noe som ikke 
passet dem», sier Vassenden.

Enkelte etniske nordmenn med tette 
bånd til minoritetsgrupper distanserte seg 
fra «egen kultur» og uttrykte at de verdsatte 
for eksempel pakistansk kultur høyere enn 
norsk kultur. Kontrasten mellom en «dybde» 
i det pakistanske miljøet og det «overfladiske» 
blant nordmenn ble trukket fram. Det ble 
også uttrykt motstand til «egen kulturs» 
individualisme og materialisme.

Nasjonalromantiske klisjeer
– Mange problematiserer egen norskhet, 
samtidig som de gjerne kan operere med 
begreper der man skiller mellom «de norske» 
og «de andre». Selv om nabolagene vitner om 
en hybridisering av kulturell mening, særlig 
blant barn og unge, forholder man seg fortsatt 
til faste etniske kategorier i samtale, sier 
Vassenden.

– Når folk ble bedt om å konkretisere 
«det norske», trakk de gjerne inn 
nasjonalromantiske klisjeer om bunader og 
slikt. Norskheten kom likevel ofte til syne 
gjennom en orientering mot sekulær livsførsel 
og iblant ispedd en kristen kulturell identitet. 
Dette i motsetning til mange minoritetsetniske 
grupper, hvis livsførsel ofte oppfattes som 
gjennomsyret av religion, sier Vassenden. 

fordommer i endring
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Kunst har vært tegn på 
menneskelig eksistens siden 
tidenes morgen. Men å vite 
hva som er kunst eller ikke, er 
ikke så lett. 

Hva er kunstens natur i vår tid? 
Det er i og for seg ikke noe lett spørsmål, 
fordi det som kjennetegner kunstsituasjonen 
i dag er at den er så mangfoldig. Men hvis 
man med den moderne samtidskunst mener 
det som er mest forskjellig fra det som var før, 
så kan man si at kunsten i dag ikke imiterer 
virkeligheten, men i en viss forstand forsøker å 
være virkelig. Kunsten opererer i et helt annet 
rom enn tidligere. Den vil forsøke å sprenge 
den hvite kuben som fanget modernismen, 
og prøve å være der folk er. Dette betyr at 
dens mest vanlige utrykk ikke er maleriet eller 
den tradisjonelle skulpturen, men snarere 
performance, mer teatrale utrykk, installasjoner 
eller andre måter å forholde seg på som 
involverer samfunnet rundt. Kunsten i dag 
er annerledes ved at den vil manifestere seg i 
samfunnet som en deltaker. Den er også mye 
mer politisk enn tidligere, men ikke politisk 
slik den var på 1970-tallet ut fra marxistiske 
prinsipper. Kunsten stiller spørsmål som 
er relevante i forhold til miljø, i forhold til 
andre mennesker, og er ikke minst opptatt av 
kjønnsrelaterte spørsmål. Det sier professor i 
kunsthistorie ved UiB, Gunnar Danbolt. 

Kunsten
å forstå 
seg på

I MOSEN

TEKST: KiM E. ANdREASSEN
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MERK: I forrige nummer av Hubro hadde navnet på intervjuobjektet i I mosen falt ut. Vi beklager dette.  
Det var førsteamanuensis Per Einar Binder ved avdeling for klinisk psykologi vi snakket med om narsissisme.

Hvordan blir en gjenstand til et 
kunstverk? 
Dette er et av samtidskunstens store dilemma. 
Fordi, selv om intensjonen har vært å kvitte 
seg med kunstinstitusjonen som feltet hvor 
kunsten utspiller seg på, er det jo slik at uansett 
hva man gjør i dag, så havner man også tilbake 
dit. Det er fremdeles kunstinstitusjonen 
som bestemmer hva som er kunst, hvem 
som er kunstnere og får mulighet til å 
stille ut på steder hvor folk kan se kunsten. 
Kunstinstitusjonen kan sammenlignes med en 
hummerteine hvor det er vanskelig å komme 
inn, og umulig å komme ut. 

Hvilke ferdigheter verdsettes hos 
kunstnerne, er det slik at alle og enhver 
kan være kunstner? 
Nei, det kan man knapt være. Men det er klart 
at i tidligere tider, så var kunsten et håndverk. 
Det vil si at man måtte kunne male, hugge 
skulpturer osv. I dag er ikke dette lenger et krav. 
Man har mulighet for å gjøre en hel del ting 
som ikke i og for seg krever håndverksmessig 
dyktighet, men som krever idémessig 
dyktighet. Det at så mye av den moderne 
kunsten er konseptuell, altså idébasert, gjør 
at kunstnerne i dag har en helt annen form 
for kompetanse enn det man hadde tidligere. 
Dagens kunstner tenker og arbeider med 
kunsten som begrep. Dette gjør at kunstneren 
blir en slags kunstteoretiker i tillegg.

Hvorfor er det mange som sier at de ikke 
forstår seg på kunst?
Folk flest forbinder kunst med noe 
som skal ligne virkeligheten og helst 

ikke skape problemer. Akkurat dette at 
kunst skaper problemer generer en slags 
mindreverdighetsfølelse med utsagn som «dette 
forstår jeg meg ikke på», «hvorfor skal ting 
gjøres så vanskelig» og lignende. Dette kan man 
si er en misforståelse allerede i utgangspunktet, 
ved at det ligger noen forestillinger til grunn for 
at folk flest mener at de ikke kan noen ting om 
kunst. Kunsten i dag er naturligvis vanskelig, 
fordi den er annerledes enn det folk tror. 
Kunstbegrepet har utviklet seg forbi det som 
kanskje alminnelige mennesker som ikke har 
noen opptrening eller kompetanse på området 
har kunnet følge med i. Dette har nok en 
sammenheng med hele samfunnsutviklingen. 
Det foregår en spesialisering som på alle 
områder, som gjør at kommunikasjonen 
mellom folk blir vanskelig fordi de kun 
kjenner til sine egne felt, og ikke har noe felles 
overgripende referansepunkt som gjør det lett å 
diskutere. 

Behøver man kunst i dagens samfunn? 
– Det som er kunstens kraft er at den kan 
utvide våre blikk og synsfelt. Hvis man går 
nærmere inn på kunsten, vil man se at den 
stiller spørsmål på underfundige måter, som 
gjør at vi forstår at de svarene vi har tatt for gitt 
ikke er så riktige som man før mente. Kunsten 
gjør verden mer kompleks og får oss til å se at 
den er kompleks. Den svarer kanskje ikke på 
så mange spørsmål, men den stiller i alle fall 
spørsmål på slike måter at vi oppdager at det 
ikke finnes noe entydig svar. 



PÅ HØYDEN

folkelig elite
Hvordan�forholder�den�høyt�utdannede�norske�middelklassen�seg�til�kulturell�
dannelse?�Bruker�gruppen�for�eksempel�litteratur,�film,�musikk,�intellektuelle�
debatter�og�galleribesøk�for�å�trekke�grenser�overfor�andre�grupper�i�
samfunnet?�Sosiolog�Ove�Skarpenes,�som�er�med�på�et�forskningsprosjekt�

om�kunnskap�og�kultur�i�den�
øvre�middelklassen�i�Norge,�har�
funnet�at�kultur�i�liten�grad�brukes�
som�identitetsmarkør.�113�høyt�
utdannede�personer�i�det�som�
tilsvarer�den�anglosaksiske�øvre�
middelklasse�er�blitt�intervjuet.�
Skarpenes�mener�mange�
diskusjoner�om�klassesamfunnet�
forutsetter�en�forestilling�om�at�
man�trekker�sosiale�grenser�basert�
på�kultur,�og�at�den�offentlige�
debatten�preges�av�hyppige�utspill�
om�kulturelitens�dominans�og�
arroganse.

Men�i�Norge�bærer�ikke�den�
legitime�kulturen�med�seg�
elitistiske�krav�om�dannelse.�
De�øvre�sosiale�lag�kan�godt�
lese�en�klassiker�i�ny�og�ne,�
men�majoriteten�av�dem�som�
er�intervjuet�bruker�først�og�
fremst�kultur�til�underholdning�

og�avslapning�og�er�i�liten�grad�opptatt�av�å�skape�seg�en�kulturell�identitet.�
Skarpenes�mener�man�i�Norge�går�langt�i�å�fremstille�sin�smak�som�
gjennomsnittlig.�Derfor�kjøper�man�en�bil�som�er�fornuftig�og�et�hus�som�er�
fornuftig�i�forhold�til�det�behovet�man�har.

–�Det�å�være�«harry»�er�for�eksempel�ikke�noe�som�knyttes�til�en�dårlig�betalt�
arbeiderklasse.�Å�drikke�sjampanje�i�boblebadet�på�hytta�kan�være�like�harry�
som�grilldress�og�campingliv.�

fiske påvirker evolusjonen 
Industrielt�fiske�fører�til�evolusjonære�endringer�hos�fiskebestander.�Dagens�
fiskeriforvaltning�tar�ikke�høyde�for�det�og�påfører�skader�vi�ikke�kjenner�
ringvirkningene�av,�mener�biologer�ved�UiB.�Studier�viser�at�industrielt�fiske�
påvirker�fiskebestanden�genetisk�og�demografisk.�Mens�for�eksempel�skreien�
ble�kjønnsmoden�i�en�alder�fra�10–11�år�i�1930,�skjer�dette�i�dag�når�den�er�
6–7�år.�Dette�kan�få�store�konsekvenser�for�den�fremtidige�fiskebestanden.�
Bak�studiene�om�evolusjonær�fiskeriøkologi,�står�professor�Mikko�Heino�og�
postdocene�Christian�Jørgensen,�Katja�Enberg,�Erin�Dunlop�og�David�Boukal�
ved�Institutt�for�biologi.�Deres�funn�ble�i�vinter�presentert�i�det�anerkjente�
tidsskriftet�Sciences�policy�forum,�hvor�grunnforskning�oversettes�til�praktiske�
politiske�spørsmål.�Sent�kjønnsmoden�fisk�blir�fisket�opp�før�den�rekker�å�
reprodusere�seg,�mens�skrei�som�reproduserer�seg�tidlig,�har�kunnet�føre�

genene�videre.�Skreien�
er�dermed�blitt�mindre�
i�størrelse�enn�den�var.�
Mindre�fisk�er�ikke�egnet�
til�lange�vandringer.�
Dette�vil�igjen�kunne�
påvirke�det�komplekse�
økologiske�samspillet�
mellom�ulike�arter�i�
næringskjeden.

–�For�hvert�år�vi�
fortsetter�å�fiske�som�vi�
gjør,�vil�det�ta�det�fem�
år�å�rette�opp�skaden.�
Vi�bygger�opp�gjeld�for�
framtidige�generasjoner,�
sier�Christian�Jørgensen.

Rekordresultat i matte 
Aldri�før�har�så�mange�bestått�grunnemnene�i�matematikk�ved�UiB.�Dette�vil�
bli�svært�viktig�for�å�levere�realfagskompetanse�i�fremtiden.�418�besto�et�av�de�
to�emnene�«Brukerkurs�i�matematikk»�og�«Grunnkurs�i�matematikk»�i�fjor�høst.�
Samlet�strykprosent�var�11,�mens�den�var�22�prosent�året�før.�Forrige�rekord�ble�
satt�i�1990�med�400�beståtte�eksamener,�mens�det�i�1999�bare�ble�bestått�194�
eksamener�i�de�to�emnene.�

I�tillegg�til�mye�hardt�arbeid�fra�studentene,�ligger�årsaken�til�rekorden�ifølge�Det�
matematisk-naturvitenskapelige�fakultet�i�at�det�i�flere�år�har�vært�arbeidet�med�
forbedringer�av�undervisningsoppleggene�med�fokus�på�studentenes�trivsel�og�
samhandling.�

Det�stilles�også�høyere�krav�og�forventninger�til�studentene.�Ikke�minst�har�
opptakskravene�fra�videregående�skole,�med�minimum�andre�klasse�matematikk�
og�et�realfag�i�tredje�klasse,�gitt�positive�utslag.

lavest strykprosent på UiB 
Universitetet�i�Bergen�hadde�i�fjor�den�laveste�strykprosenten�av�alle�
universitetene�i�landet.�Tall�fra�Database�for�statistikk�om�høyere�utdanning�
viser�at�UiB�i�vårsemesteret�fjor�hadde�en�samlet�strykprosent�på�5,2�prosent.�
Universitetet�i�Oslo�har�en�samlet�strykprosent�på�6,8�prosent,�mens�NTNU�er�
oppe�i�9�prosent�totalt�sett.�Den�laveste�strykprosenten�av�alle�fakultetene�ved�
UiB�hadde�Det�medisinske�fakultet.�Her�strøk�bare�2,3�prosent�av�studentene.�
Viserektor�for�utdanning,�Berit�Rokne�Hanestad,�sier�til�På�høyden�at�evalueringen�
av�kvalitetsreformen�viser�at�UiBs�fagmiljø�har�tatt�i�bruk�nye�undervisnings-�og�
vurderingsformer�i�langt�større�grad�enn�tidligere.�UiB�bruker�mer�ressurser�
på�individuell�oppfølging�av�studentene,�og�dette�kan�være�noe�av�årsaken�
til�den�lave�strykprosenten.�Samtidig�er�ekstern�sensur�en�viktig�del�av�UiBs�
kvalitetssikringssystem.�I�tillegg�deltar�UiB�også�i�nasjonale�karakterpanel�der�
det�legges�vekt�på�å�samordne�bruken�av�karakterskalaen,�herunder�grensen�
mellom�bestått�og�ikke-bestått�eksamen.�Dette�bidrar�til�at�kvalitetskravene�
opprettholdes�selv�om�strykprosenten�går�ned,�mener�Hanestad.�

UiB-rektor�Sigmund�Grønmo,�Desmond�Tutu�og�leiar�i�Studentersamfunnet�Camilla�
Søby.�Foto:�Åse�J.�Roti�Dahl

�

tutu trur på ungdommen
–�Ver�idealistiske,�drøym�og�hald�fast�på�draumane�om�ei�betre�verd.�Vi�kan�berre�
overleve�og�vere�frie�saman,�sa�Desmond�Tutu�da�han�gjesta�Bergen�i�februar.�
Kring�800�menneske�fann�vegen�til�Johanneskirken�då�Studentersamfunnet�i�
samarbeid�med�Universitetet�i�Bergen�inviterte�til�ope�møte�med�erkebiskop�Tutu.�

Med�stor�innleving�og�eit�smittande�humør�formidla�han�sine�ønske�om�ei�betre�
framtid�til�dei�frammøtte�i�salen,�og�oppskrifta�hans�er�enkel.�Sør-afrikanaren�
meiner�at�det�er�ungdomen�som�er�best�i�stand�til�å�takle�dei�alvorlege�
utfordringane�verda�står�overfor,�både�når�det�gjeld�kampen�mot�fattigdom�og�
kampen�mot�globale�klimaendringar.

Erkebiskopen�meiner�at�den�eldre�generasjonen�har�sløsa�bort�sin�sjanse�til�å�
løyse�miljøproblema.�Det�er�på�sin�plass�at�ungdomen�ber�den�eldre�garde�om�å�
vike�plassen,�for�det�er�dei�unge�med�sitt�samfunnsengasjement�som�viser�at�vi�er�
skapt�for�å�utrette�noko�godt,�ifølge�Tutu.�

UiB�har�lenge�hatt�eit�nært�og�godt�samarbeid�med�universitet�i�det�sørlege�Afrika,�
og�bakgrunnen�for�Tutu�sitt�besøk�i�Bergen�er�nettopp�dette�samarbeidet.�Under�
sitt�bergensopphald�møtte�erkebiskopen�leiinga�ved�Universitetet�i�Bergen�for�å�
drøfte�korleis�relasjonane�kan�utviklast�vidare.�

Mikko�Heino�(t.v.)�og�Christian�Jørgensen



Fisken�skal�få�en�bedre�død,�og�UiB�er�med�og�vurderer�
ulike�metoder�for�avliving.��
Ill.foto:�Paul-Erik�Rosenbaum
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UiBs�og�Havforskningsinstituttets�
store�forskningsfartøy�G.O.�Sars.�
(foto:�Helene�Helgøy)

Etisk fiskedød 
Mattilsynets�nye�forskrift�for�etisk�slakting�av�fisk�trer�i�kraft�fra�1.�juli�i�år.�
Forskriften�vil�berøre�alle�de�store�oppdrettsselskapene�og�fiskeslakteriene.�
Kravet�om�en�mer�human�bedøving�og�avlivning�av�fisk,�vil�få�følger�for�praktisk�
fiskeriproduksjon,�og�for�opplæring�for�ansatte�for�å�sikre�lik�human�behandling�
av�fisk.�

–�Problemet�er�at�kravene�fra�Mattilsynet�ikke�er�vitenskapelig�begrunnet,�men�
kommer�som�en�konsekvens�av�erfaring�og�etiske�krav�fra�markedet.�Det�sier�
professor�Ragnar�Nortvedt�som�leder�forskningsgruppen�Anvendt�&�Industriell�
Biologi�ved�Institutt�for�biologi.�Denne�forskningsgruppen�står�i�spissen�for�
et�prosjekt�som�skal�dokumentere�effektene�av�Mattilsynets�forskrift.�Dette�
er�et�stort�samarbeidsprosjekt�mellom�UiB,�forskere�og�produsenter�i�hav-�og�
oppdrettsnæringen.�De�skal�vurdere�ulike�metoder�for�bedøving�og�avlivning�
av�fisk�og�blant�annet�se�på�følgene�av�nye�og�gamle�metoder�som�bruk�av�CO2,�
elektrisitet�og�slagmaskiner.�Nederlandske�forskere�fra�Wageningen�universitetet�
skal�være�med�og�gjøre�nye�interessante�undersøkelser�på�fisk.�Her�skal�blant�
annet�elektroder�settes�inn�i�hodet�på�bedøvet�fisk�for�å�måle�hjerneaktivitet,�og�
dokumentere�når�fisken�er�bevisstløs�og�eventuelt�død�etter�ulike�kommersielt�
relaterte�avlivningsprosedyrer.�

–�Noen�land�vil�nok�
bare�le�av�de�nye�
norske�direktivene,�
mens�for�eksempel�
britene�er�veldig�
opptatt�av�fiskeetikk.�
Store�britiske�kjeder�
som�Tesco�vil�ikke�ta�
imot�fisk�som�ikke�
er�blitt�bedøvet�og�
avlivet�i�henhold�til�
bestemte�etiske�krav,�
sier�Nortvedt.�

flere nyheter på www.uib.no

Ny marin forskingsklynge
Ei�ny�forskingsklynge�vil�tilrettelegge�for�at�Bergen�
vert�eit�kontaktpunkt�innanfor�marin�forsking.�
Klynga�tek�mål�av�seg�til�å�bli�ein�aktør�å�rekne�
med�på�internasjonalt�nivå.�Det�er�Christian�
Michelsen�Research�AS,�Fiskeriforsking�AS,�
Havforskingsinstituttet,�Helse�Bergen�HF,�Nansen�
senter�for�miljø�og�fjernmåling,�Nasjonalt�institutt�
for�ernærings-�og�sjømatforsking,�Unifob�AS�og�
Universitetet�i�Bergen�som�har�inngått�avtale�om�eit�
strategisk�og�bindande�samarbeid.�Professor�Peter�
M.�Haugan�(biletet),�leiar�ved�Geofysisk�institutt,�
ved�UiB,�skal�leie�arbeidet�i�den�nye�klynga.�

Bergen�marine�forskingsklynge�set�seg�føre�
gjennom�grunnleggjande�og�anvendt�forsking�
å�presentere�innovative�resultat�som�igjen�kan�
vere�med�på�å�legge�grunnlaget�for�rådgjeving�i�

høve�til�næringsliv�og�forvalting.�Dei�sentrale�satsingsområda�for�Bergen�marine�
forskingsklynge�femner�breidt.�Forsking�på�klima�vil�spele�ei�avgjerande�rolle,�
og�klynga�siktar�mot�å�bli�internasjonalt�leiande�både�når�det�gjeld�forståing�
og�overvaking�av�klimaet�og�når�det�gjeld�kunnskap�om�verknadane�av�
klimaendringar.�Marint�miljø�og�ressursar�og�marin�teknologi�er�også�definerte�
som�satsingsområde.�

vil vente med thorium 
Det�er�førebels�for�mange�ukjende�faktorar�ved�bearbeiding�og�reprosessering�av�
thoriumbrensel�til�at�Thorium-utvalet�vil�gje�ei�klår�tilråding�om�å�satse�på�denne�
energiforma�i�Noreg.�Ein�veit�enno�for�lite�om�dei�norske�thorium-forekomstane�
og�effektive�framstillingsmetoder�til�å�gje�klare�signal�i�høve�til�ei�eventuell�satsing�
på�thorium-utvinning.�Det�er�konklusjonen�til�Thorium-utvalet,�som�vart�omtalt�i�
førre�nummer�av�Hubro�med�energi�som�tema.�I�fjor�sette�Norges�Forskningsråd�
ned�utvalet�som�skulle�undersøkje�om�det�var�mogleg�for�Noreg�å�satse�på�
bruk�av�thorium�som�energikjelde,�og�risiko�knytta�til�ein�eventuell�produksjon.�
Hovudkonklusjonen�i�rapporten�frå�Thorium-utvalet�er�at�thorium�har�potensial�
som�ei�framtidig�energikjelde,�men�at�det�førebels�er�svært�låg�etterspurnad�og�
store�problem�knytta�til�energieffektiv�produksjon.�

–�Det�gjenstår�betydeleg�forskings-�og�utviklingsinnsats�for�thoriumreaktorar,�og�
tidshorisonten�for�kommersielle�reaktorar�basert�på�reprosessering�av�uran-233�
er�30�år�eller�meir.�Det�seier�professor�Dieter�Röhrich�ved�Institutt�for�fysikk�og�
teknologi,�UiB.�

I�følge�Rörich,�som�har�vore�med�i�Thorium-utvalet,�er�det�også�problem�knytta�
til�partikkelstorleiken�på�det�norske�thoriumet.�Partiklane�er�så�små�at�det�er�
vanskeleg�å�utvinne�dei�ved�hjelp�av�etablerte�metoder,�seier�han.�

Utvalet�kjem�likevel�ikkje�med�sterke�føringar�verken�for�eller�mot�satsing�på�
thoriumutvinning�på�norsk�jord,�og�rapporten�er�no�på�høyringsrunde�med�
svarfrist�31.�mai.�

Mot slutten for pol-isen 
Tjukkleiken�på�isen�i�Arktis�minkar�dramatisk�og�temperaturen�i�havet�stig.�I�løpet�
av�berre�fem�år�kan�det�vere�isfri�passasje�over�dei�arktiske�polområda�sommarstid,�
og�det�arktiske�klimaet�slik�vi�kjenner�det�vil�vere�borte�for�godt.�

Under�eit�foredrag�for�Den�amerikanske�geofysiske�union�i�fjor,�antyda�forskaren�
Wieslaw�Maslowski�at�det�arktiske�polområdet�vil�vere�isfritt�i�sommarmånadane�
allereie�i�2013.�Dette�er�ei�raskare�og�langt�meir�dramatisk�nedsmelting�av�pol-isen�
enn�tidlegare�antatt.�Den�amerikanske�klimaforskaren�meiner�at�vi�har�passert�

ein�terskel�der�det�no�vil�vere�
umogleg�å�få�det�opprinnelege�
klimaet�på�Nordpolen�tilbake.�
Mykje�tyder�på�at�han�har�rett,�
ifølge�Tore�Furevik,�professor�
ved�Geofysisk�institutt.�

Mykje�av�klimaforskinga�
har�fokusert�på�isarealet�
i�dei�arktiske�områda,�og�
satelittbilete�har�vist�at�
iskappa�minkar�i�eit�dramatisk�
tempo.�I�2007�var�det�mindre�
is�enn�nokon�gong,�og�det�vil�
overraske�Furevik�om�isarealet�
tek�seg�opp�att�med�det�første.�
Det�at�det�kvite�teppet�i�Arktis�
stadig�vert�mindre,�er�nemleg�
langt�frå�det�einaste�signalet�
som�tyder�på�at�klimaet�har�
passert�eit�kritisk�punkt.�
Endringane�når�det�gjeld�

tjukkleiken�på�isen�og�temperaturen�i�havet,�er�vel�så�urovekkjande.�Tjukkleiken�
på�isen�minkar�raskare�enn�sjølve�arealet,�og�havtemperaturen�stig.

Allereie�i�2013�kan�det�vere�isfri�passasje�gjennom�det�arktiske�polområdet�
sommarstid,�og�det�er�dyrelivet�som�først�vil�få�merke�følgjene�av�den�raske�
issmeltinga.�
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cellegift som blir brukt 
rutinemessig mot akutt 
blodkreft, kan paradoksalt 
nok føre til at kreftcellene 
overlever lenger. UiB-
forskarar foreslår no ei ny 
behandlingsform som skal 
rette på dette problemet. 

Antrasyklinar er ein type cellegift som er 
blitt nytta mot ulike kreftformer, mellom 
anna akutt myelogen leukemi (AML), i 
fleire tiår. Likevel veit ein ikkje nøyaktig 
korleis antrasyklinar set kreftcellene ut av 
spel, og heller ikkje kvifor nokre pasientar 
til slutt utviklar motstandskraft mot 
cellegifta. Ei gruppe forskarar ved institutta 
for biomedisin og indremedisin har sett 
nærare på dette.

Protein motvirkar cellegift
– Vi starta med å drepe leukemiceller 
for å sjå kva endringar vi fann i 
proteinmønsteret deira, fortel Gro 
Gausdal, som nyleg har disputert for 
doktorgraden med ei avhandling basert 
på dette arbeidet. Rettleiarar har vore 
professorane Bjørn Tore Gjertsen og Stein 
Ove Døskeland.

Målet var å identifisere protein 
som er spesielt viktige for å framkalle 
kreftcelledød, og som kunne nyttast 
til å utvikle meir målretta og mindre 
giftige kreftmedisinar. Ved å sjå etter 
proteinforandringar som kunne kaste lys 
over korleis antrasyklinar drep kreftceller, 

Overraskande�biverknad�av�cellegift
oppdaga forskarane at kreftcellene reagerer 
på cellegifta ved å produsere protein som 
hjelper dei å overleve. Overlevingsproteina 
gjer at kreftcellene brukar lenger tid på å 
døy.

– Dette har vi også vist ved optisk 
«imaging» på levande dyr, så det er ikkje 
noko som berre skjer i cellekulturar, fortel 
Gjertsen.

foreslår ny behandling
Då forskarane tilsette eit stoff som hemmar 
proteinproduksjon, auka effekten av 
antrasyklinane, og kreftcellene døydde 
fortare. Dei foreslår difor å la AML-
behandling med antrasyklinar bli følgt av 
behandling med ein proteinsyntesehemmar 
på det tidspunktet der produksjonen av 
overlevingsprotein skjer. Det er ein uvanleg 
tanke, fordi ein tradisjonelt har rekna med 
at antrasyklinar er avhengige av nettopp 
cellene si evne til proteinproduksjon for 
å vere maksimalt effektive. Behandlinga 
vart testa på mus, og det viste seg at dyra 
overlevde lenger dersom dei vart behandla 
med proteinsyntesehemmarar i tillegg til 
antrasyklinar. Forskarane har gjort greie for 
funna i ein artikkel i tidsskriftet Blood. 

I forskinga brukte dei leukemiceller 
frå etablerte cellelinjer som er dyrka i 
laboratorium, men også celler frå pasientar 
under cellegiftbehandling. Dei same 
forandringane vart funne i begge tilfella.

– Det har vore ein del kritikk mot å 
basere seg på cellelinjer, fordi desse cellene 
veks i eit kunstig miljø og i mykje større 
volum enn kreftceller frå pasientar, seier 
Gjertsen.

– Dessutan er dei ofte gamle og kan ha 
forandra seg mykje frå den kreften dei skal 
representere. Men arbeidet vårt har vist 
at det ikkje er så gale å bruke dei likevel, 
peikar Gausdal på.

translasjonsforsking gjev resultat
Mykje av arbeidet har vore utført med 
hjelp frå teknologiplattforma PROBE, 
som tilbyr hjelp med identifisering og 
karakterisering av uttrykte protein i 
biologiske prøver. Neste steg i arbeidet 
blir å skaffe pengar til testing slik at 
oppdaginga på sikt kan bli ein del av 
rutinen ved kreftbehandling. I tillegg ligg 
det fleire andre funn og ventar på å bli 
studert nærare.

– Antrasyklinar virkar på mange ulike 
måtar, og vi kunne ikkje ta tak i alt på ein 
gong, forklarer Døskeland.
Han legg vekt på at satsing på 
translasjonell forsking, der kunnskap 
frå laboratorium og klinikk får påverke 
og utfylle kvarandre, har vist seg svært 
effektivt i deira tilfelle. Han framhevar 
også at samarbeid mellom ulike einingar 
på universitet og sjukehus har vore viktig.

–Vi ville aldri klart det like godt om vi 
skulle halde på kvar for oss. 

Bjørn-Tore�Gjertsen,�Stein�Ove�Døskeland�og�Gro�
Gausdal�har�funne�ei�årsak�til�at�ei�cellegift�som�er�
mykje�brukt�i�kreftbehandling,�ikkje�alltid�har�så�god�
verknad.
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