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Før ble det reg net som per
son lig, pri vat og ta bu be lagt, 
men i dag opp ford res vi til  
å være åpne om al vor lig  
syk dom og pro ble ma tis ke 
livs for hold. Hva in ne bæ rer 
egent lig det te? Ven ke  
Fre de ri ke Johansen står  
bak to nye stu di er om te ma
tik ken åpen het. I sin dok tor
grad fra Uni ver si te tet i  
Bergen har hun in ter vju et 
28 kvin ner med bryst kreft, 
og hun har stu dert nors ke 

D-vitaminmangel er hyp-
pig i Norge, og spesielt nå 
om vinteren. Vitaminet 
dannes når sollys, UVB-
stråler, treffer huden vår, 
og tas opp i tarmen via 
D-vitaminholdig mat. 
Hvor mye D-vitamin 
kroppen produserer 
avhenger av pigment-
mengden i huden.  
Mennesker med lys hud  
produserer mer enn de 
med mørk hud. Mørk 
hud er ekstra godt 
beskyttet mot solens 
UVB-stråler, og trenger  
derfor mer sol for å pro-
dusere vitamin D.  
I Norge er det påvist 

høy forekomst av D-vita-
minmangel hos kvinner 
med mørk hud, noe Sani-
tetskvinnene tar på alvor  
ved å gi råd om tran, vita-
mintilskudd, fet fisk og 
aktiviteter utendørs. En 
studie i regi av stipendiat 
Ahmed Madar ved Insti-
tutt for helse og samfunn 
ved Universitetet i Oslo 
viste vitamin D-mangel 
hos 83 prosent i en pasi-
entgruppe med bakgrunn 
fra Midtøsten, Afrika og 
Sør-Asia (572 pasienter), 
som oppsøkte lege med 
muskel- og skjelettsmer-
ter, hodepine og tretthet 
uten kjent årsak.

og in ter na sjo na le bryst kreft
kam pan jer. Ar bei det had de 
blant an net som mål å få 
inn sikt i hvor dan bryst kreft
ram me de kvin ner prak ti 
serer og er fa rer åpen het,  
og å av dek ke un der lig gen de 
me nin ger i uli ke bryst kreft
kam pan jer. Johansen fant 
ut at både åpen het og  
luk ket het var upro ble ma tisk 
når det te opp le vdes som frie 
og selv sten di ge valg, men 
van ske lig når kvin ne ne føl te 

seg pres set til åpen het. 
Det po si ti ve var knyt tet til 
so si al støt te, aner kjen nel se 
og op ti mis me, mens det 
ne ga ti ve var for bun det 
med gren se kren kel ser, mis
mot og på min nel ser om 
dø den. Fun ne ne i stu di en 
av bryst kreft kam pan jer? 
De er i stor grad mar keds
ori en ter te og ved li ke hol der 
tra di sjo nell ste reo typ 
kjønns for stå el se.

ÅPEN OM AL VOR LIG SYK DOM

VITAMIN D-MANGEL

ALDERDOM ER 
KVINNESAK 
Vi blir eldre, og en aldrende  
befolkning, der de fleste er 
kvinner, gir store utfordringer. 
Professor Bettina Husebø ved 
Universitetet i Bergen pleier å  
si at alderdom er kvinnesak, 
fordi det for det meste handler 
om kvinner og deres behov. 
Hun vektlegger også at etiske 
avgjørelser ved livets slutt for-
utsetter kompetanse om prog-
nose, behandlingsalternativer, 
etikk og kommunikasjon.

Mange vil dessuten dø  
hjemme, selv om bare litt under 
15 prosent gjør det. Palliative  
(lindrende) tverrfaglige team  
i kommunene har vist seg å 
være effektive tiltak for å redu-
sere akuttinnleggelser og død i 
sykehus. Den palliative fasen er 
fra sykdommen ikke lenger kan 
helbredes, frem til døden inn-
treffer. Målet er at pasienter og 
pårørende skal oppleve best 
mulig livskvalitet. Nasjonalt råd 
for prioritering i helsetjenesten 
beskriver en betydelig mangel 
på kunnskap om palliativ om-
sorg, men det ønsker et fors-
kningsprosjekt ved Senter for 
alders- og sykehjemsmedisin i 
Bergen å gjøre noe med.  
Målet er å hjelpe dem med livs-
truende sykdom, så de kan få 
bo hjemme lengst mulig, med 
støtte fra palliativt tverrfaglig 
team i kommunen. 

Da majoriteten av eldre  
døende er kvinner, har prosjek-
tet også som mål å klargjøre 
kjønnsforskjeller og promotere 
likestilling.

KVINNEHELSE
FORSKNING

Norske Kvinners Sanitetsforening (etablert i 1896) satser i dag på å forebygge vold mot kvinner, kjempe mot 
skjønnhetstyranniet, integrere minoritetskvinner, og i tillegg bidra til å sikre barn en god oppvekst og eldre 
en god alderdom. Sanitetskvinnene tar initiativ til og inansierer forskning på kvinners helse og livsvilkår.  
På denne siden presenterer vi noen av forskningsprosjektene Sanitetskvinnene støtter.


