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niske betennelser, sår i magesekk og tolvfingertarm, akutte og kroniske blødninger
og godartede svulster (polypper) og ondartede svulster (kreft) (Fig 1 og 2). Omlag
halvparten av den voksne befolkningen
har i kortere eller lengere perioder av sitt liv
fordøyelsesplager eller lider av treg mage
eller diare uten påvist organisk årsak. De
engster seg ofte for å ha en alvorlig sykdom. Disse menneskene vil finne betydelig
hjelp for sine plager i samvær med andre
som har det på liknende vis og ved kontakt
med helseoersonell etter en adekvat
undersøkelse for best mulig å utelukke den
alvorlige sykdom de engster seg for.

i LMF og hva

foreningen står for framg år av Vedtektene:
.

Formål
LMF skal ivareta de sykes interesser i sam-

funnet ved
.

Fordøyelsen er et tidsskrift for medlemmene av LMF og kommer ut minst
3 ganger i året avhengig av tilgangen på
sloff.

Tidskriftet inneholder korte artikler
eller meddelelser om medisinsk faglige
spørsmål som er lett forståelige for

pasientene. Artiklene bør ikke over-

trykksider (3-4 manuskriptsider
avA4format). De bør handle om aktuelle
2

problemer innen alle felt av Fordøyelsessykdommer. Sammendrag av foredrag
holdt pasientforeningenes møter vil
egne seg godt.
I hvert hefte bør det være en seksjon
for medlemmenes problemer. Gjennom
pasientredaktørene kan det stilles spørsmå|, sendes korte innlegg etc. Det bør
også være plass til informasjoner om
helsetjenester, nye vedtekter etc.
Materialet som ønskes publisert, bør
være innkommet til redaksionen minst
2 måneder før utgivelsesdato, 1. desember, 1988, 1, mars, 1. juni, 1. september

og 1. desember 1989.

mer av Landsforenin gen mot

av befolkningen, ofte yngre mennesker i
sin beste alder, vil tør eller siden trenge
hjelp av helsevesenet for akutte og kro-

Nytten av å bli medlem

Formål
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rdøyelsessykdom me r

LMF velger leder særskilt. Nestleder
velges av og blant Styrets medlemmer.
Styret ansetter sekretær og andre funk-

Sykdommene i fordøyelsesorganene (spiserøret, magesekk og tolvfingertarm, tynn og
tykktarm, lever og bukspyttkjertel) er blant
de mest utbredte i vårt samfunn. Ca 300/o

.

skride

r medle

Hvorfor bli medlem av Landsforeningen
mot Fordøyelsessykdommer (LM D

Innhold

Medlemsmøter i LMF
Oslo og omland
LMF Eredrikstad og omland,
overlegene OIe Rygvold
og Per Efskind
LMF Styremøte i Bergen
15. og 16. juni 1988,
Odd Lynum, sektretær LMF
Fra møte i LMF Bergen
og omland, professor
Arnhold Bergstad
LMF Trondheim og omland,
overlege Jan H. Dybdahl
Meddelelser fra LMF
Tromsø og omland, sousjef
Rolf Pedersen og avdelingssykepleier Sonja Grønvold Karlsen .
Kl inisk ernæri ngsfysiolog gir
gode råd. Kost ved irritabel
tarm, klinisk ernæri ngsfysiolog
Anne Gjøen, Ullevål sykehus . .

fo

a.

å gi opplysninger om fordøyelses-

sykdommenes årsak, forebyggelse og
behandling og om økonomiske trygdeog stØtteordninger

b. å fremme forskning, forebyggelse

c.
d.

og
behandl i ng av fordøyelsessykdommer
å fremme pasientenes interesser overfor myndighetene
å fremme kontakt mellom medlem-

sJonærer.

Styret nedsetter utvalg for spesielle
oppgaver.

er beslutningsdyktig når minst
leder eller nestleder og tre medlemmer
er tilstede.

d. Styret

Valgkomite

Generalforsamlingen velger

Råd

Generalforsamlingen velger et Råd etter
forslag fra Norsk Gastroenterologisk Forening. Dette rådet skal foreslå for Styret fordeling av disponible midler i henhold til

formålsparagrafen. Rådet skal bestå av
inntil 5 medisinsk sakkyndige, en fra hver

helseregion med lokalforening, samt

Landsforeningens leder og en legperson
valgt av LMF. LMF's sekretær skal være
Rådets sekretær.

Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er LMF's høyeste
oroan som innkalles hvert annet år innen

utlangen av mai måned med 6 ukers
varsel. Generalforsamlingen velger ordstyrer. Styret bestemmer stedet for møtet
og innkaller til Generalforsamlingen.

a. På Generalforsamlingen har

Pasienter med fordøyelsessykdommer og

Styret
LMF skal ha et Styre på 7 medlemmer med
varamedlemmer, valgt tor 2 år ad gangen.
Lederen og 3 av medlemmene står på valg
hvert annet år.
a. I styret skal det sitte minst en representant fra hver helseregion med lokalforening.

lokal-

foreningene rett til å være representert
etter regler som bestemmes av LMF.
For tiden gjelder følgende skala: For
50-100 medlemmer mØler 1 representant med stemmerett, for 100-200
mØler 2 representanter, tor 2OO-40O
møter 3 og for et høyere antall møter

Medlemskap

lemmer. Den årlige kontingent bestemmes
av LM F's Generalforsamling og er for tiden
kr 100 for enkeltpersoner og kr 1000 for
andre. Kontingenten innbetales til lokalforeningene som overfører en viss del av
denne til LMF.

valg-

og 2 varamedlemmer fra forskjellige helseregroner.

mene, og å fremme kontakt med liknende foreninger i utlandet

alle som ønsker å støtte LMF's arbeide,
enkeltpersoner, foreninger, institusjoner,
firmaer, offentlige etater, kan bli med-

for

perioden en valgkomite på 3 medlemmer

b.

4 reoresentanter.
Styret skal på disse møtene legge fram:
Arsberetning for 2 år, regnskap for toårs oerioden, revidert av statsautorisert
revisor og forslag til valg.

c. Alle saker unntatt

lovendringer, kan

avgjøres med simpelt flertall.

d. Ekstraordinær Generalforsamling

kan

holdes når det vedtas av et enstemmig
Styre eller av en tredjedel av medlemmene.

Oppløsning av foreningen

Dette krever 2i3 flertall på Generalforsamlingen. I tilfelle oppløsning, skal midlene
bestvres av LMF's Råd etter vedtektene.
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Redaktør:
Johannes Myren (formann LMF, Medisinsk avdeling, Ullevål sykehus, Oslo 4).

Sekretær:
Odd Lynum (sekretær LMF, Straumsnesveien, 5060 Søreidgrend).
Medisi nske medredaktører:
Helseregion I

Overlege Paul Linnestad (Medisinsk
avdeling, Ullevål sykehus, Oslo 4).
Helsercgion ll

Overlege Per Efskind (Medisinsk av-

deling, Sentralsykehuset for Østfold,
'1601 Fredrikstad).

Helseregion ttl

Professor Arnold Berstad (Medisinsk
avdeling, 5016 Haukeland sykehus).
Helseregion lV
Overlege Jan Dybdahl (Medisrnsk avdeling, Regionsykehuset, 7001 Trondheim).

Helseregion V
Overlege Trond Jensen (Medisinsk avdeling, Regionsykehuset, 9012 Tromsø).
Medisinsk forskning og informasjon
Overlege Jostein Sauar (Medisinsk avdeling, Sentralsykehuset, 3701 Skien),

Arnold Berstad, Per Efskind og Johannes Myren.

Hvordan opprette
lokalforeninger under LMF
Det anbefales at lokalforeninger opprettes
i nær tilknytning til sykehusene i de 5 helseregionene i landet slik at pasientene kan

komme til møtene uten stØrre vanskeligheter og der få sakkyndig veiledning av
helsepersonellet. I hver av disse finnes et
Regionsykehus som i tillegg til et sentralt
ansvar for den hØyeste medisinske service, har undervisningen av studenter, den
endelige utdannelse av spesialister og et
ledende ansvar for forskning. Likedan som
Regionsykehuset er et sentralt sted for de
øvrige sykehus i regionen er det naturlig at
den lokalforening som er knyttet til dette
koordinerer og assisterer de øvrige lokalforeninger i reglonen.
Oppstarting kan skje ved kunngjøring
gjennom lokalpressen, radio, leger og helsepersonell ved sykehusenes medisinske

avdelinger og poliklinikker. Et styre kan
oppnevnes etter liknende retningslinjer
som framgår av vedtektene for LMF.
Modeller for organisasjon kan også fåes
fra de foreninger som er opprettet i TromsØ,

Bergen, Oslo, Fredrikstad og Trondheim,
se listen over medarbeidere i dette bladet.
Kontingenten for medlemskap er inntil
videre satt til kr 100 og bør innkreves etter
hvert av lokalforeningene, hvorav en tredjedel overføres til LMF's bankkonto hvert år.
Landsforeningen søker midler fra statlige
helsemyndigheter, mens lokalforeningen
søker helsemyndighetene i fylkene. Bidrag
kan også søkes eller doneres av lokale
personer eller institusjoner som ønsker å
støtte saken, mens det er ønskelig at LMF
søker eller mottar støtte fra medisinske
firmaer og landsomfattende institusjoner
og bedrifter.

Arne Hellum (formann

i

LMF Oslo og
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Håkon Sævold (formann
og omland)"
Helseregion lV

Thorbjørn Aas (formann

i LMF Bergen

-

. Magesår

'-

i LMF Trond-

(LJlcus ventriculi)
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heim og omland).

Helseregion V
Rolv Pedersen (formann i LMF Tromsø
og omland).

Fig. 2. Kreftsvulst i magesekken
(Cancer ventriculi)

mann og sekretær vil hjelpe nystartede
foreninger så langt som mulig.
Eksempler på påmeldingsbrosjyre og
postgiroinnbetalingsblankett

også

medlemsbevis.

_
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_ _
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Tolvfinqertarmen
(Duoden0m)

\,

- omland
LMF Oslo og
av Arne Hellum, Oslo

Etter invitasjon fra professor Johannes
Myren ble det 2119-1987 holdt møte om
opprettelse av pasientforening mot fordøyelsessykdommer for Oslo og omland.
Møtet ble holdt på Ullevål sykehus og tilstede var 18 personer.
I invitasjonen til mØtet var angitt at lokalforeningens formål ville være å danne en
interesseorganisasjon på samme måte
som for andre pasient- og sykdoms-

I

første rekke ble forutsatt at

arbeidsoppgavene ville bestå av å gi opplysninger om fordøyelsessykdommenes
årsak, forebyggelse og behandling, ivareta på forskjellige måter medlemmenes
interesser, stimulere forskning og behandling av disse sykdommer og å samarbeide

med andre pasientforeninger som [s1\*
sammenfallende interesser.
Det var på møtet enighet om å opprette
foreningen med de forutsatte formål og
oppgaver som ble nærmere utformet ivedtekter som også ble vedtatt. Styret skulle
bestå av 6 medlemmer som ble valgt på
møtet. Direktør Arne Hellum ble valgt som

formann.

Etter stiftelsen av foreningen har det

vært holdt 10 styremØter hvor forskjellige

Det faglige innhold i mØtene kan variere
etter pasientenes ønsker og behov. D6n

Laboratorium A/S for støtte og hjelp til
utgivelsen av bladet Fordøyelsen.

som

kan fåes fra lokalavdelingen kan brukes til

formann og Johannes Myren som nest-

Fig. 1. Sår i magesekken (ulcus ventriculi)

LMF takker så meget Apothekernes

Kreftsvulsl
(Cancer venlriculi)

grupper.

Pasientmedredaktører:
Helseregion I

-

spørsmål om foreningens virksomhet i
hovedtrekk og praktiske spørsmål av forskjellig lag har vært nærmere drøftet. Det
har i det alt vesentlige vært enighet i styret
om disse saker.

første halvparten av møtetiden kan vies
praktisk medisinske problemer, mens den
siste halvparten kan reserveres pasien-

Styret tar inntil videre sikte på å prioritere

tenes spesielle problemer. Vi tror at bladet
Fordøyelsen vil bli et nyttig supplement til
møtevirksomheten, spesielt til dem som
ikke alltid kan delta i møtene. LMF's for-

settes lagt vekt på å velge sentrale og

1. Foreningens målsetting og oppgaver

informasjonstjenesten ved å holde 3-4
mØter or. år. Disse mØtene forutsettes

arrangert på Uttevåt sykehus. Videre forutinteressante temaer innenfor fordøvelses-

sykdommene som emne for foredragene
som hver gang bør søkes holdt av velvillige
leger som også er innstilt på å besvare
spørsmå|. Foreningens medlemmer inviteres særskilt pr. post til hvert møte.
I samsvar med disse forutsetninger har
hittil vært holdt 3 møter som har vært
meget vellykkede. På siste møte ble servert kaffe og kjeks.

Symptomerved lett sykdom som ved irritabel tykktarm, men hai oftest litt blod med
avføringen. Søk legen. Yed moderat sykdom diare med blod og slim 3-10 ganger
pr. dag i perioder eller vedvarende med
feber opp til 38,5. Som regel noe blodfattig
(800/o) og arbeidsudyktig. Ved alvorlig sykdom mer enn 10 meget blodige og slimete
avføringer pr. dag, høy feber med lidende
almentilstand og ofte utspilt og øm mage.

Styret har forsåvidt angår ytterligere

informasjon også vært opptatt av å få etablert en særskilt publikasjon og har støttet
Landsforeningens arbeid, med det
påtenkte tidsskrift
"Fordøyelsen".

2. Forskjellige praktlske spørsmål
Styret har sendt ut invitasjonsskjema til
utleggelse på sykehus og legekontorer

mv., opprettet medlemsfortegnelse, ordnet med post- og bankremisser for betaling

av

kontingent

og tilrettelagt

lignende

driftsspørsmål på hensiktsmessig måte,
bl.a. når det gjelder forholdet til Lands-

foreningen.

Får ikke nok væske og næring i seg, lav

blodprosent. Innleggelse som øyeblikkelig
hjelp i sykehus.
Fig. 3. lrritert tykktarm. Bemerk de markerte
sammentrekningene og trangere åpning
sammenliknet med Fio. 4,

mendrag av foredragene, som ble delt ut til
mØtedeltakerne, gjengis i det følgende:
lrritabel tykktarm forekommer i perioder
hos ca. 20o/o av den voksne befolkning og
ytrer seg med vekslende diare og forstoppelse med slimete avføringer, smerter

i

og oppfyllhet

Kontingent-f inansiering

-{tyret har fastsatt kontingenten til kr 100,pr. år. Med et medlemstall på ca. 100 betyr

dette en inntekt som danner en relativt
beskjeden basis for ekspgnsjon av fore-

magen. Pasientene kan

hjelpes ved undersøkelse hos legen som
gir råd om levesett, kosthold og medikamenter. Se Fig.3.
Fig. 5. Tykktarm med kronisk sårdannende

ningens virksomhet. Det tas derfor sikte på
å oppnå bidrag fra forskjellige hold utover
den relativt beskjedne støtte foreningen
hittil har mottatt fra enkelte hold.

4. Landsforeningen mot
sykdommer

bete

Behandling ved /ett sykdom regulering

plager. Ingen grunn

av professor Johannes Myren, Oslo
Medlemsmøte ble holdt den 3 mars 1988

i

Auditoriet, Patologibygget, Ullevål syke-

hus k|19.00-21.00. Av 60 medlemmer

mØtle 42. Det var stor interesse og mange
spørsmål etter foredragene om kroniske
tykktarmssykdommer av legene Johannes
Myren (fra medisinsk synspunkt) og Knut
Nygaard (fra kirurgisk synspunkt). Sam-

engstelse. Ved

hus være nødvendig. Behandling med

styre, henholdsvis som styremedlem og

MedlemsmØter
i LMF Oslo og omland

til

moderat sykdom kan innleggelse i syke-

Foreningens formann og nestformann har
som medlemmer av Landsforeningens

foreningene, og som fordeles med 1/3 på
Landsfordeningen og 213 på lokalforeningene. Innbetalt kontingent fordeles på
denne måte ved utløpet av hvert kalenderår etter utarbeidede medlemslister.

røs col itt)

av levesett, eventuelt behandling av nerve-

Fordøyelses-

formann idette, deltatt i Landsforeningens
styremØte 4.-5. februar på Storefjell i forbindelse med Norsk Gastroenterologisk
Forenings årsmøte, og 16. juni 1988 i Bergen. På disse møtene har det vært drøftet
og behandlet viktige organisatoriske
spørsmål i forhold mellom Landsforeningen og lokalforeningene. Av disse
spørsmål nevnes særskilt opprettelse av
,:bsialkomit6en for informasjon og forskYing, retningslinjer for opprettelse av lokalforeninger, utarbeidelse av brosjyrer og
økonomiske spørsmå|, bl.a. fastsettelse av
kontingent kr 100,- pr. årsom gjeldende for
såvel Landsforeningen som for alle lokal-

n n e I se ( U I ce

medikamenter kan være nødvendig over
lengre tid. Derfor viktig med regelmessig

-------Blindtarmen
Endetarmen (Rectum)

Fig. 4. Tykktarm med kreftsvulst, divertikkel
og polypp

Divertikler (lommer på tarmen). Symptomersom ovenfor, kan blø, bli betent og gå
hull på. Se Fig. 4.
Polypper (vorter på tarmen). Kan finnes

hos

100/o

av voksne befolkning og

gi

blødninger, men oftest et tilfeldig funn ved
røntgenundersøkelse. Kan fjernes uten

operasjon ved avskjæring med elektrisk

slynge gjennom bøyelig slange (koloskop).
Hvis de får vokse seg store kan de utvikles
til kreftsvulst. Se Fig. 4.
Ondartede svulster (kreft). Forekomst
ca. 300 pr. million og år, oftest i 60-70-års
alder. Blodslim med avføringen, slapphet,
avmagring, smerter og blodfattighet er
som regel sene tegn. Søk lege i tide. Kolo-

skopi viktig undersøkelse. Behandlingen
er først og fremst kirurgisk. Se Fig. 4.
Ulcerøs Colitt (sådannende tykktarmbetennelse). Ca. 100 nye tilfelle pr. million

og år, oftest

i

20-50-års alder likt hos

begge kjønn. Se Fig. 5.
Arsak ukjent. Nedsatt slimhinneforsvar
(immunforsvar), bevegelsesevne av hvite

blodlegemer

og

utskillelse

av

slim

medvirkende. Ledsages'av nervøse forstyrrelser.

legekontakt. Dietregler etter sykdomsforløp. Hvis ikke tilfredstillende resultat av
medisinsk behandling kan operasjon med
fjernelse av tykktarmen med utleggelse
av tarm (ileostomi) med tømning til tettsittende pose på magen være en god løsning. Hos egnete pasienter kan utleggelse
av tarm til pose på høyre side av magen
erstattes av anleggelse av en pose av tynntarmen på innsiden av bukveggen (Kocks
reservoir) som kan tømmes med en sonde
3-4 ganger daglig. Ved lite betent endetarm kan tynntarmen skjøtes til utløpet av
endetarmen (ileo-anal anastomose). Denne
operasjonen brukes helst hos yngre
pasienter. Viktig å holde kontakt med
spesialistene poliklinisk.
Yed alvorlig sykdom behandling i sykehus med medikamenter og ernæring

gjennom blodårene. Hvis ikke bedring

etter en ukes tid, kan operasjon bli nødvendig, se ovenfor. Utsiktene er gode når

regelmessig legekontakt opprettholdes
med medisinsk-kirurgisk spesialist i for-

døyelsessykdommer. Etter fjernelse av
tykktarmen kan som regel videre behandling med medikamenter unngås.

Crohn's sykdom
(regional tarmbeten nelse)

LMF Fredrikstad og omegn
av overlege Ole Rygvold

Forekomst som for ulcerøs colitt, men halv-

parten så hyppig.

Arsak ukjent. Ved ulcerøs colitt finnes
betennelse kun i slimhinnen, men ved
Crohn's sykdom finnes betennelsen i de
dypere deler av tarmveggen som er fortykket i avgrensede deler av både tynn- og
tykktarm (Fig. 6). Det oppstår hyppig byller
som det kan gå hull på til omgivelsene
(fistler, kanaler).
Symptomer likner meget på dem ved
ulcerøs colitt. Men meget oftere sterke
smerter på grunn av hindret tarmpassage
av tarmfortykkelsene. Tilkall lege snarest
for hurtig innleggelse. Ved lette og moderate tilfelle symptomer som ved ulcerøs
colitt, i perioder av forskjellig lengde
avhengig av behandling. Legekontakt som
ved ulcerøs colitt.

Foreningen mot Fordøyelsessykdommer
har nå46 medlemmer. De fleste er hjemmehørende i Fredirkstadregionen. Det har

nødvendig og nyttig. Akutte forverrelser
med sterke smerter og vanskeligheter med

tarmpassagen kan oppstå og kreve øyeblikkelig innleggelse i sykehus for even-

tuell fjernelse av forsnevrede sted

i

tarmen. Reis derfor ikke til steder hvor det
er vanskelig å få hjelp. Fistler som ofte opp-

står omkring endetarmen, kan trenge
kirurgisk behandling og tilsyn.Yed alvorlig
sykdom trengs som regel hurtig innleggelse isykehus, særlig ved stopp itarmpassagen. Operasjon med fjernelse av
tarmavsnitt ofte nødvendig. Diare med tap

av næringsstoffer kan være følgen

av

fjernelse av tynntarmavsnitt. I slike tilfeller
er dietregler nyttige. Regelmessig kontakt
med lege, dietetiker viktig.
Regelmessig kontakt med behandlende
lege og medisinsk-kirurgisk spesialist er
viktig for et vedvarende godt resultat.
Medlemsmøte ble holdt 25. april
samme sted og tid. Johannes Myren
gav oversikt over: Tidlig diagnose og
behandling av magekreft (cancer), Bodil
Selbekk over: Allergi i fordøyelseskanalen
og Viggo Skar over: Gallestenssykdommen,
fjernelse uten operasjon. Ved dette møtet
var det anledning å dele seg i grupper for
spørsmål og svar. Det var livlig spørring og
diskusjon.
4

i

Landsforeningen for

som er oppløst ble ønsket velkomne

i

LMF's lokalforeninger. Styret drøftet også

sak og å verve medlemmer.

møtet med konklusjonen: Dette har vært et

LMF Fredrikstad og omland holdt sitt
første møte 14. seotember i Store Audi-

torium, Sentralsykehuset for Østfold,
Fredrikstad. 32 medlemmer møtte. Ole

Rygvold orienterte om foreningen og gjennomgikk utkast til vedtekter. Til interimstyre ble valgt: Kjell Widlund, Lindal 16 B,
1740 Borgenhaugen (formann) og lvar W.
Hansen, Enggt.89, 1600 Fredrikstad, sekretær. Som styremedlemmer ble valgt
Torild B. Hovelsen, Kløverv. 1, Fredrikstad,
Synnøve Nilsen, Skjæløy, 1625 Manstad
og Ole Rygvold, Cicignongt. 24, Fredrikstad.
Ole Rygvold orienterte så om ulcerøs
colitt.
Det var meget god presseomtale både
fØr og etter møtet.

og

16.

juni 1988

av Odd Lynum, sektretær

Behandling ved lett sykdom som ved
ulcerøs colitt. Ved moderat sykdom regel
messig kontakt med spesialist. Behandling med medikamenter kan være

Medlemmene

Ulcerøs colitt og Crohn's sykdom (Crocus)

en rekke saker av organisatorisk og økono-

15.

ty kktar mbeten n e lse (Croh n's sykd om).
Bem e r k fors n evrete parti er.

lemmer for videre oppgaver.

vært vanskelig å få gastroenterologene
ved de fire lokalsykehusene til å tale vår

LMF Styremøte i Bergen

Fig. 6. Tykktarm med kronisk regional

oppnevnt en prosjektgruppe på tre med-

Styremøtet ble holdt itilslutning til et større
informasjonsmøle for LMF Bergen og
omland iBergen Gamle Rådhus.
Styremøtet ble ledet av formannen professor Johannes Myren som innledet med
å si at LMF's status var blitt klarere ved at
lokalforeninger opprettes etter hvert, som
f. eks. LMF Fredrikstad og omegn i Helseregion ll og LMF Trondheim og omland i
Helseregion lV. Det var enighet om at ved
de større regionmøtene bør representanter
fra LMF's landsstyre være tilstede. Styremøter henlegges fortrinnsvis til regionmøtene.
Den store bøygen er økonomien. Det er
derfor viktig med en aktiv medlemsverving
til de opprettede lokalforeninger og opprettelse av nye. Det ble vedtatt en årskontingent på tOO kroner for alle foreningene,
hvorav en tredjedel betales til Landsforeningen ved utgangen av hvert år. Dette vil
ha stor betydning for framtidige aksjoner
og kommunikasjon til medlemmene m.m.
Til hjelp i dette arbeidet vil det bli utgitt et
medlemsblad "Fordøyelsen" 3-4 ganger i
året. Professor Myren har påtatt seg å
være ansvarlig redaktør i den første tiden
og Apothekernes Laboratorium (AL) har
velvilligst lovet å dekke utgiftene til dette
viktige tiltak. Det ble også nedsatt en
redaksjonskomite for brosjyrer for både
pasienter og sykehus/helsepersonell.
LMF's første forskningsprosjeK ble framlagt av overlege dr.med. Jostein Saua6
Sentralsykehuset i Skien i form av et spørreskjema om pasientenes helsetilstand og
behov for hjelpeapparat og sosiale tjenester.
Dette skulle prØves ut av LMF Tromsø og

omland og Oslo og omland. Det ble også

misk art, og formannen kunne avslutte

arbeidsomt og givende møte som forhåpentligvis vil bringe LMF videre framover.

Fra møle i LMF Bergen og
omland 15. juni 1988
For å kunne konkurrere med en vakker
våraften iBergen må man ha et godttilbud.
Ca. 70 bergensere fant veien til Rådhusets
ka-ntine hvor Bergensavdelingens formann,
Håkon Sævold ønsket frgmmøtte medlemmer og interesserte velkommen. Sævol

presenterte deretter aftenens møteledeF
professor J. Myren, og foredragsholdere
og paneldeltakere professorene A. Berstad,
K. Svanes, overlege Børskje med et spesielt velkommen, og takk til overlege Tove
Berstad som på så kort varsel stilte opp for
overlege J. Thunold som Haukeland sykehus trenge mer enn oss.
Myren innledet med en kort historikk og
et resym6 av det arbeide foreningen (tidl.
LMT) hadde hatt for å få myndighetenes
forståelse for å få innført fri magesårmedi-

sin (blåresept). Videre presenterte han
LMF's målsetting blant annet å bedre

behandlingsmulighetene, og kom iden for-

bindelse inn på utviklingen innen diagnostikk av sykdommene.
Et av foredragene handlel om Magesekkens produksjon av saltsyre og dens

betydning "syreplager" (av professor
Arnold Berstad, Haukeland sykehus).

Nedenfor følger en del momenter fra foredraget.

Saltsyren, som produseres av slirqhinnen i magesekken, er en forholdsvis

konsentrert og sterk syre, og det er egentlig forbausende at magesekken og tolvfingertarmen tåler all denne syren uten at
det oppstår verken skader eller plager. Ved

enkelte unormale tilstander derimot, kan
syren skade. Plagene som da oppstår er
ofte av en slik karakter at det er naturlig å
snakke om "syreplager". Det er spesielt
ved tre tilstander at oasientene har slike
plager, nemling ved katarr ispiserøret, ved

magesår og ved katarr

i

magesekken.

Særlig ved katarr i spiserøret har pasientene en klar fornemmelse av at det er syren
som irriterer, og det er nok riktig at syren
her er en meget viktig årsak til lidelsen.

Ved katarr i magesekken derimot, spiller
syren ikke den samme viktige rolle selv om

pasienten har mye av de samme plagene.
Det er hyppige lidelser det her er snakk
om. En sier gjerne at hver tiende person

kan få magesår en gang

i livet. Katarr i

spiserør og magesekk er omlag like hyppig
som magesar.

Katarr i spiserøret

plagene kan ha sammenheng med en for_
styrrelse i de normale bevegelser i dette

Denne tilstanden skyldes en slapp lukke_

muskel mellom magesekken og spise_
røret. På grunn av O-en sviktendå lJXke_
muskelmekanisme vil en del av det sure

avsnittet

gi en betennelsesreaksjon
i slimhinnen. Viktigste symptbm
ved denne tilstand er brystbrånn, en
?5. der

(katarr)

brennende følelse bak brystbenet, ofte for_

etterstore, spesielt fete måltider, underfor_
overbøyning og når en ligger ned. Ofte

tor trangt slik at matbiter ikke passerer.

i

foi

spiserøret (refluksøsofaoitt)
sees oftest hos pasienter med mellåml
gulvbrokk. Det vil si at litt av magesekkens

for tilbakestrøm

. Nye møterog eventuelleendringervil
bekjentgjort i god tid.

imidlertid nesten umulig med de mådisiner
VeO betydelige
plager er operasjon et godt alternaiiv. -

vi har i dag til rådighet.

av overlege Jan Dybdahl

Etter et betydelig forarbeide av spesielt

overlege dr.med. per Martin KlevelahO, Ote
det torsdag den 8. september 19gg holdt et

fingertarmen (ulcus duodåni). Det er

orlenterende møte i Auditoriet, Region_
sykehuset i Trondheim for pasienter-med
mage/tarmsykdommer om oppstartinq av

spesielt to forhold som gjør at d6t er viktig.
For det første kan en ikke sikkert vite om åt
sår på magesekken ikke er Xrett uien en
har tatt prøver (biopsier) av det. Sår på tolvfingertarmen derimot, er praktisk tått atOri

lokalforen

i i gen mot-for_
i Hetseregion tV på
rornand var invitert til møtet gjennom
utlagte brosjyrer på sykehuset-bg ved
Kunng;ønnger i lokalavisene. Det mØtte

;om skiller disse to typene av maoesår er
vm-åten de eventuelt blir operert på.
VeO sår
på, magesekken fjernes'en oei åu måge-

dyspepsi eller dyspepsi uten kjent årsak.
Dyspepsi betyr her måltidsrelatbrte plager

fra magens øverste del (ovenfor navienig

noenlunde midt i magen). lGtarr betyl
egentlig betennelse i ;limhinn;n. Sli;_
hinnen kan tvertimot være helt normal.

Pasientene har også vanligvis liten/ingen

nytte av behandlingen som redusdrer
mengden av syre. I dag tror vi at disse

in g

av Landsforen

regionen på-det

fore_

i

månedsskiftet november_

desember 1988, vil Thorbjørn Aas fungere
som leder, og overlege Kleveland 6om

nestleder og fagpersonalets representant.
Aas og Kleveland sa seg villig til å finne et
egnet lokale til neste sammenkomst, bl.a.
med mulighet for servering. på dette mØtet
tok man sikte på foredrag av såvel indre_

medisiner som kirurg. Man vil oqså oi
anledning til å stille spørsmål til fad_

personalet.
Alt i alt ble det på dette første møtet fra
pastentenes.side gitt uttrykk for stor glede

over at lokalforenigen er etablert, og tor_
ventningen og optimismen var megef stor.

LMF Tromsø og omland
av avdelingssykepleier Sonja Grøndvold
Karlsen, Regionsykehuset i Tromsø

Lokalforeningen for mage/tarmsykdommer;
avdeling Tromsø og omegn arranqerte

tørste møle 2. mai 1995. Interessen vai stor

40 pasienter foruten personale fra Gastro_

og det møtte over 100 personer. Neste

sykehuset.

samme år. På dette møtet ble det valot ei
styre med formann, nestformann. se-kretær, kasserer og 2 styremedlemmer samt
vararepresentanter. Styret består nå av
3 medlemmer fra pasientsiden og 3 fra

enterologisk laboratorium ved Region_

. Overlege Kleveland redegjorde for de
hyppigst forekommende 3någe/tarmsyk_
dommene. Både prinsipieite og mer' p-er_

sonlge spØrsmål tra de

frammØtte
pasientene ble besvart fra fagpersonalet.
Den
kjente fotballdommdi Thorbjørn
-

Aas, redegjorde for sine erfaringer åom

mage/tarmpasient. Han hadde på-forhånd
gagt-seg villig til å påta seg vervet som
lokalforeningens første leder.
. ..Kleveland ^og Aas redegjorde for til_
blrvelse og målsetting for Landsforeningen
mot Fordø,yelsessykdommer. Særlig -ble
professor dr.med. Johannes Myren utiettelige innsats for pasienter med maqe/tarm_

sykdommer berømmet. Når del oialdt
målsettingen for såvel t_anOstoienfiåen

som dens lokalforeninger ble understrelket
at det var viktig

-

i

Inntil konstituerende møte med nødven_

dige valg

døyelsessykdommer

forbundet med kreft. Det andre forhold

Tilstanden betegnes også non-ulcer

andre sykehus

stående møte i Midt-Norsk Gastrogruppe
om den nystartede pasientforeninqen. på
noe lenger sikt håper man også påunder_
grupper av lokalforeningen med tilknyt_
ning til de øvrige sykehus i regionen.

bli

LMF liondheim og omland

Magesår
Det er viktig å skille mellom sår på maoe_
sekken (ulcus ventriculi) og såi på to-lv_

Iikner de en har ved magesår uten at en haI
ygrken magesår eler -katarr i spiJJrøiel.

16. januar og i Florø
Bergen holdes -vårmøte

tid_

Behandling som reduserer mengden
saltsyre, virker gunstig. Fullstendig tilnettng av betennelsesforandringene er

Egentlig er det en dårlig betegnelse. I prak_

I

styret burde

sert at foreningen er for pasienter, og at de

Sunnfjord

januar.

I

skal lede og styre virksomheten. D'et ble
ellers vedtatt at de tilstedeværende leoer
skulle orientere sine kolleger også fra?e

enterologisk Forening i Bergen på samme

noen ptager. Faktisk er det slik at omlag
halvparten av pasientene med melloml
gulvbrokk ikke har noen symptomeravdet.

srs mener en plager som til forvekslino

i

serer og 3 styremedlemmer.

Vi håper også å få ekspertise fra del_
takerne i Styremøte for Norsk Gastro_

renter med mellomgulvbrokk som ikte nar

Katarr i magesekken

fagpersonalet være representert med
1-2 medlemmer. Det ble imidlertid presi-

og

få et styre, gjerne med Z måO_
lemmer: Leder, nestleder, sekretær. kas-

g. desem"ber

25. mai fra kl 10.00-15.00 istore auditorium
Haukeland sykehus, i forbindelse med
Vestlandske Gastroenterologisk-Endokrine
Klubb's møle 26.127. mai på Grieg Suitell
h.vorfra vi håpe-r å trekke ekspertis-e til oss.

fra magesekkdn til
-"ukking
spiserøret. Det er imidlertid mange pas-

vanligvis når mengden syre reduseres.

kl 18.00 (primært for Crohn/Colittqruooen)
i Rådhusets møtetokaler i z. etasle åå oå
Voss 13. desember på park Xitg.OiO. f
Stavanger og Haugesund arbeides det for
møter i slutten av november.
| 't989 holdes følgende distriktsmøter: I

17.

nom. Trolig er dette mellomgulvbro=kket
medvirkende til den utilfredsstillende

kutte nsyrenerven". Den medisinlke behandlingen er imidlertid stort sett den
samme ved begge typer sår, de tilheler

"?gt
måtte

Førde

øverste del glir opp i brystkassen gjennom
det samme hullet som spiserøret
!år glen_

sekken ved operasjonen, mens en ved 5år
på toldingertarmen kan greie seg med å

mage/tarmsykdommer m.m.
ygr enighet om at lokalforeningen

liknende tilstand.
Videre møtevirksomhet i 19gg: I Beroen

24. november kl 16.00

kommer brystbrannen etter oppstøt. Ved
mer uttalt betennelse islimhinnen, kan det
blismertefulltå svelge og spiserøret kan bli

bare f lytende tøde går ned. Denne form

- å avholde regelmessige medlemsmøter
med faglig og sosialt innhold
- å utgi medlemsbladet "Fordøyelsen"
- e fremme forskning inn-en feltet

at en ikke allerede har en av disse eller en

bundet med brenning irelt opp i halsen
(halsbrann). Brystbrannen kommer ofte

betennelse

fordøyelsessykdomrnenes årsak, fore_
pVOO.etse og behandling
å gi kunnskap om og å bedre eksister_
ende trygde- og støtteordninger

mage-tarm-kanalen. Ofte

synes plagene å ha relasjon til en eller
annen form for stress, og det er da for_
ståelig at vi ikke har noen god behandling.
Tilstanden synes ufarlig. pasienterå
synes ikke å^ utvikle verken maoesår eller
kreft. Det viktigste er å få sikkerikonstatert

mageinnholdet kunne stØtes opp i spise_

r.?r?t

av

å ivareta pasientgruppens interesser i
samfunnet ved å spre kunnskaper om

møte ble avholdt allerede den

10. mai

netsesektoren saml vararepresentanter

fra pasientsiden.

Foreningen er fremdeles levedvktio
elter 3t/z år med vel 100 registrerte medl

lemmer.

Formålet med foreninqen er:
Bidra til å bedre Sehandlingsmulighetene for pasienter med fordøyelsei-

-

sykdommer.

- |
-

samarbeid med leger, forskere og
annet helsepersonell gi informasjon om
tordØyelsessykdommer, deres behand_
ling og forebyggelse.
Arbeide for å fremme medlemmenes
interesser isaker som angår økonomiske
og trygdemessige støtteordninger.

-

Stimulere og bidra økonomisk til forskning omkring fordøyelsessykdommene
for å øke kunnskapsnivået blant leger og

forskere.
- Samarbeid med andre pasientforeninger
som har sammenfallende interesser.
Foreningen har ca. 4 møter i året,
2møler påhøsten og 2 på våren. Arsmøtet
avholdes hvert år i utgangen av februar. På
våre møter har vi foruten foreningssaker
alltid et faglig tema. Emner som bl.a. er tatt

opp er:

-

-

Magesårsykdommer.

Kronisk betennelsessykdommer i tykktarm/tynntarm.
Undersøkelsesmetoder "Gastrokopier
som undersøkelse - nytte og besvær for
Pasienten".
Bukspyttkjertelen og dens funksjon.
Lever- og galleveissykdommer etc.

Legene ved Regionsykehuset har stilt
villig opp som forelesere, noe foreningen
er takknemmelig for.
Medlemmene har også tilbud om å delta

smågrupper inndelt i 3 temaer:
- Sykdommer i spiserør, magesekk og
tolvfingertarm.
i

-

Sykdommer
endetarm.

Sykdommer

i

tynntarm, tykktarm og

i

lever, galle og bukspytt-

kjertel.
Hver gruppe- har en lege som veileder,
og i disse smågruppene kan pasientene

komme med spørsmål og få svar og veiledning om sin sykdom.
På Landsstyremøte i Bergen den 16. juni
i år ble det vedtatt å sende ut et spørre-

eller kveler jeg sultfornemmelsen med en
røyk?

Ro rundt måltidet er viktig, og det opp-

nås best ved å komme vekk fra kontorpulten og gå inn i spiserommet. Bruk den
lovfestede spisepausen. Tygg godt!
Hvordan foregår de andre måltidene?
Sett av tid til å soise. PrØv for eksempel
med 4 faste måltider pr. dag.

Den irriterte tykktarmen
Kraftige sammentrekninger av muskler i
tykktarmen (knipsmerter) kan medføre full
stopp ved knipstedet. Tarminnhold hoper
seg opp bakenfor; luft kommer heller ikke
forbi, men samles og gjør en oppblåst. For
en med lav smerteterskel i tarmen vil utspiling av tarmen gi store plager.
Når en til slutt får gån på toalettet, er
avføringen vekselvis hard og tynn med luft

Hvor mye fiber skal eninnta? Ved å velge

grovt brød (minst 500/o sammalt mel),
grove kjeks eller knekkebrød istedenfor

kaker, eventuelt en tallerken grøt av grovt
mel eller kornblanding pr. dag, vil en sikres
et hØyt fiberinntak. Utover dette bør en

prøve seg fram.

Noen vil imidlertid merke ekstra gass-

dannelse ved overgang til mer fiber i
kosten. Dette vil vanligvis gi seg etter
kort tid. Men dersom økt gassdannelse
gir ekstra plager, kan et romoppfyllende
middel som for eksempel Visiblin, Metamucil eller Lunelax være gunstig i en

(gasser) innimellom.
Mer fiber pr. dag gjør tykktarmen glad

Tykktarmen arbeider bedre når tarminn-

holdet har en myk og voluminiøs konsistens. Her kommer f iberen til nytte: Fiber
og særlig fiber fra korn gir økt avføringsmengde; dels på grunn av fiberens vann-

bindende evne og dels på grunn av økt
bakteriemasse etter fermentering av fiber.
I dag er det lett å øke fiberinntaket, da
varehandelen har et stort utvalg av fiber'
holdige produkter som grovt brød, grovt
knekkebrød og kornblandinger. For å få en
myk avføring, er det viktig at væskeinntaket er høyt. Drikk gjerne et par glassvann
ekstra pr. dag ved økt fiberinntak.

skjema til våre medlemmer for å kartlegge
helsetilstanden og de sosiale forhold.
Disse spørreskjemaene er sendt ut, og vi
håper på en god oppslutning fra våre medlemmer. Svarene sendes direkte til pro-

periode. Husk økt væskeinntak her også.
Dosering er angitt på emballasjen.

Unngå sterkt gassdannede matvarer
En tykktarm som fungerer bra slipper
lettere gasser forbi tarminnholdet. Det kan
derfor være lurt å minske inntak av svært

qassdannende matvarer som tØrrede erter
69 bønner, løk og kål sålenge tykktarmen
fungerer dårlig, dermed unngår en å bli
sterkt oppblåst.

Fordøyelsesplager - mat som ikke tåles-v
Enkelte har andre fordøyelsesplager ved
siden av irritert tykktarm. Noen tåler for
eksempel ikke sterkt krydret mat, røkt mat
eller kaffe. Hva som ikke tåles, varierer
mye. Det er derfor ikke mulig å gi noen
bestemte råd om matvarer; her bør enhver
prøve seg fram. Likevel, noen generelle
råd kan ois:
- unngåfor store måltider
- moderer fettinntaket om dette er høyt
Forøvrig gjelder de 10 matvettreglene lra
Statens ernæringsråd.

fessor Johannes Myren,

Medisinsk
avdeling, Ullevål sykehus, 0407 Oslo 4.
LMF er nå godt igang og lokalforeningen
i Tromsø og omland ser fram til et godt og
konstruktivt samarbeide. Vi håper at det vil

dukke opp mange lokalforeninger etter
hvert rundt i Norge. Desto flere vi er,- jo
større gjennomslagskraft vil vi få for våre
formå|. Vi er således igang med å starte en
lokalforening i Bodø.

Klin isk ernæri ngsfysiolog
Or
grr gooe rao
av Anne Gjøen, Ullevål Sykehus, Oslo

Kost ved irritert tarm

lrritert tykktarm (colon irritabile, Fig. 3)

kjennetegnes ved knipsmerter og vekselvis hard avføring eller diare. Dette mener
en kan skyldes at tykktarmsmuskulaturen
trekker seg krampeaktig sammen om innholdet. lrritert tvkktarm har vært behandlet
utifra funksjon-elle årsaker, psykiske årsaker eller uheldige kostvaner. Her skal
kostsiden belyses.

Hastverk - ikke tid til å spise
Start med å tenke etter: Hvordan spiser
jeg? Bruk formiddagsmaten som eksempel. Sluker jeg maten mellom to telefoner
o

d bord

10 Matvettregler,
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Pasienten spØr

- Legen svarer

Pasienten: Er 55 år og har hatt periodevis
plager av svie og brenning Øverst i magen

Pasienten: Hvem bør undersøkes med

gastroskopi, biopsi eller cytologi?

etter måltidene uten at legen har funnet

det er avmagring med dårlig matly6t og
påvist blod i avføringen, bør undersøkes.

noe galt ved undersøkelser av magesekken, blodet og avføringen. Er likevel

En viss-risiko har også pasienter som mer

engstelig for kreft som en tante døde av.
Hun hadde hatt liknende plager.

enn ti år tidligere er blitt operert for godartet-magesån Forøvrig kan legen gi råd
-

om å kontrollere kroniske sykelige for-

Gasroskop

i mageslimhinnen med visse
mellomrom, forandringer som en tror kan
være forløpere for magekreft.
andringer

Legen (J. Myren): Dette er meget vanlige

plager som en stor del av den voksne
befolkning harfør eller senere isitt liv. Det

-

Magesekkens
store krumning

er også vanlig at de går til flere leger fordi
en ikke finner noen organisk sykdom som
forklaring på symptoirene. llike sjelden

Pasienten: Kan magekreft forebygges?

kan pasientene ha kvalme og brekninger
med nedsatt matlyst, problemer med ner-

ver og sØvn og awekslende treg og løs
mage. I tilfelle der det ikke kan påvises

noen organisk årsak, eller irritabel magetarm. Men i aldersklassen over 50 år er det
viktig å utelukke kreft som kan gi liknende

plager, eventuelt finne den

Legen: Pasienter over 45 år med plager
som harvart i mer enn 2-3 uker, særliq hvis

Liten svulst i stimhin)en ved magesekkvinkelen
på lille krumning. Lysetfra en utvendig lyskitde

i så tidlig

ledes av ca.150.000 glassfibre mot et speil

adium at den er helbredeliq ved ooera\fon. Den beste undersøkelåesmåtån e-r
inspeksjon av magesekkens indre med
prøvetaking av slimhinnen ved hjelp av et
lett bøyelig rørsystem (gastroskopi med

e.den som sender lysst'åle4e ut f.a srden.

i

Legen: Forekomsten av magekreft har
avtatt i de siste ti-årene til det halve. I noen
deler av verden er forekomsten høyere enn
i andre, for eksempel i Japan. I Kina har
noen provinser 5 ganger høyere forekomst
enn andre. Undersøkelser der tyder på at
en hyppigere forekomst er forbundet med
høyt forbruk av saltet og dårlig konservert
mat, dårlig drikkevann og lite bruk av eggehvitestoffer, friske grønnsaker og frukt.
bare liten grad synes kreft å være arvelig.
Det er derfor mulig at magekreft kan forebygges i noen grad.
I

Fig. 7. lnspeksjon av magesekkens indre
ved hjelp av fiberoptisk instrument
(Gastroskop) for å finne tidlig kreft.

biopsi).

Pasienten: Har alltid hørt at å ha maoe-

BIi medlem av
Foreningen mot tordøyelsessykdommer

kreft er det sam me som å få dødsdom . HIva
vet legene om magekreft. Kan kreft i mage-

sekken helbredes?

Hver tredje pasient som oppsøker allmennpraktiserende leger i dag kommer for sykdommer i fordøyelsesorganene. Sykdommer som ofte rammer mennesker i den mest yrkesaktive alder. Det gjelder magesår, akutte og kroniske betennelser m.m.
Fordøyelsesorganene er også blant de hyppigste som rammes av kreft som kan skyldes
Iangvarige kroniske lidelser.

Legen: Det er riktig at magekreft i likhet

med mange andre kreftformer i allminnelighet har en meget stor dødelighet. Bare
150/0 overlever 5 år. Dette dårlige resultat
skyldes at kreftsvulstene er blitt oppdaget
for sent. De har vokst i gjennom vegglagene i magesekkslimhinnen og inn i
blod- og lymfekarr. Kreftcellene har der
spredd seg til lymfekjertlene

i

Foreningens mål er:

omgivelsene

og endelig til andre organer i kroppen.

=erimot har det vist seg at leveutsiktene er

r.;bget gode når kreftsvulsten oppdages
før den har spredd seg utenom selve
mageslimhinnen. Denne form er blitt kalt

tidlig kreft (tidlig cancer). Spørsmålet er

om det lar seg gjøre å påvise kreftsvulsten
i et slikt tidlig stadium.
Pasientene har ingen karakteristiske
plager (symptomer) som kan gi varsel. De
kan ha de samme plagene som er nevnt
ovenfor. lkke så sjelden har de ingen

plager. En langtkommen kreftsvulst kan
blø og pasienten blir blodfattig, slapp og
blek, og mister matlysten. Den oppstår
sjelden hos personer under 40 år gamle.
Tidlig kreft gir som regel ikke slike plager.

Påvisning av en tidlig kreftsvulst er
vanskelig ved hjelp av vanlig røntgen-

teknikk. Den sikreste måten er ved direkte
inspeksjon med prøvetaking av vevsbit
eller celleavskrap (gastroskopi med biopsi
og cytologi, Fig 7). En slik undersøkelse gir
i eksperts hender en sikkerhet på over

.

-

å bedre behandlingsmulighetene
å gi informasjon om fordøyelsessykdommer
å fremme medlemmenes interesser i samfunner
å stimulere og bidra til forskning
å bidra til samarbeid med andre foreninger

Medlemsskap vil gi deg samhørighet og styrke ved regelmessig kontakt med helsepersonell og andrc som er i samme situasjon.
Kontingent kr 100,- pr.

_><

år.

Send innmelding til din lokalavdeling.

Navn:

Kontingenten ønskes betalt

Adresse:

pr. postgiro

tr

Telefon:

.pr. bankgiro

n

tegner seg som medlem av Foreningen mot fordøyelsessykdommer.

95o/o.

Hvis pasienten opereres idette stadium
er det mer enn 900/o utsikt til helbredelse.

Underskrift

Inspeksjon

gang, vil han fungere mer i kulissene som
iåogiver i faglige spørsmå|.

lingen diskutert med kirurg for evntuell
operasjon, eller med spesialistom medikament (cytostatica) eller strålebehandl i ng.

Hva er gastroskopi

av magesekkens slimhinne

gjennom en bøyelig (fleksibel) ca. 12 mm
tykk sonde som føres ned gjennom halsen.
Før nedtøringen får pasienten en orientering om hva som skal skje og en sprØyte av
et beroligende medikament. Dette gjør at
undersøkelsen som regel kan foretas lett i
løpet av 15 minutter. Lyset fra en spesialkonstruert lyskilde føres gjennom sonden
ved hjelp av 150.000 glassfibre. Det kan tas
gode bilder av de forandringene en ser, og
oiennom en ekstra kanal i sonden kan det
ås vevsprøver for å påvise om det foreligger kreft og om den har begrenset seg til

Hensikten med lokalforeningen

r

Kirurgisk behandling av magekreft
Kirurgisk behandling består i å fjerne den
del av magesekken som har svulsten, som

menes årsak, forebyggelse

og

behandling.
lvareta de sykes interesser i samfunnet.

r
r

tarmen på grunn av fjernelse av viktige

dommer i mavesekken, tarmene, leveren
og bukspyttkjertelen. Sykehusene i Buske-.
rul_d står if-ølg6 dr. Ritland godt rustet til å gi
disse pasientene god behandling. Buske-

blir mangelfullt oppsugd

fra

Fremme forskning, forebyggelse og
behandling av fordøyelsessykdommer.
Med fordøyelsessykdommer menes syK-

deler av magesekken. Bør innta hyppigere
måltider enn før hvis plager etter normalt
store måltider.

Hvis det foreligger kreft blir behand-

gi opplysninger om fordøyelsessykdom-

regel storparten av magesekken. Etterkontroller etter legens forordning. Ofte
må pasienten få regelmessig tilførsel av
jernpreparat og vitamin B12 fordi disse

stoffene

slimhinnen.

rud sentralsykehus har også stolte tradisjo-

LMF avslutter det første årei med å ønske to nye lokalforeninger
velkommen, den ene i Bodø, den andre i Drammen
I Drammen organiserte overlege dr.med.
Ståle Ritland det første møte for Buskerud
sentralsykehus den 26. oktober.
I Bodø organiserte overlege Ragnar
Breckan møte for den første lokalforeningen i Norland fylke den 17. november
med foredrag av professor Per Burhol og

overlege Trond Jensen fra Regionsyke-

huset iTromsø. En av de ca. 60 som var tll-

stede på mØtet, kunne fortelle at det var
meget vellykket.

ttrlf tatker alle som har stØttet vårt

arbeid i 1988, og ønsker alle pasienter og
medarbeidere et Godt nvtt år.

Klippet fra Buskerud Blad:

DRAMMEN: Buskerud har fått sin fylkesforening mot fordøyelsessykdommer. På et møte på Buskerud
Sentralsykehus i går kveld ble foreninå

hjelpe pasienter med kroniske fordøyel-

ner omkring forskning og behandling av
fordøyelsessykdom mer.
- Det er et variert sykdomsspekter vi he*står overfor. Noen sykdommer er svært
vanlige, mens andre er meget sjeldne. Jeg
kan nevne at mavesår sannsynligvis rammer hver 10. nordmann i løpet av livet. I dag
er det relativt få som opereres for mavesår.
mens desto flere som behandles med nye

syrehemmende medikamenter. Lokalforeningen i Bergen har kjempet igjennom
at disse medikamenter fås på blå resept.

forteller dr. Ritland som et eksempel på det
arbeidet foreningen gjør.
Undersøkelsesmetodene blir stadig mer
raffinerte, og medfører en sikrere diagnosti-

sering også av

Fordøyelsessyke samlet i forening

gen konstituert, og hensikten er

er

tredelt:

fordøyelsessykdommer'
i tide. En tenfærre tilfelle av mavesekkskreft,

Flere kreftilfelle oppdages

iordøyelsessystemet. Hvor mange det
dreier seg om, vet vi ikke. Den nye foreningen skal også kartlegge dette, forteller
avdelingsoverlege dr.med. Ståle Ritland
ved medisinsk avdeling på Buskerud sen-

dens er

mens kreft i bukspyttkjertelen tiltar.

(DD/BB)

tralsykehus til DT-BB.

sessykdommer.

-

Ritland som er spesialist på fordøyelsessydommer, er den som har dratt i gang fyl-

Vi står her overfor en stor gruppe menne-

sker som plages av kroniske sykdommer

i

kesforeninoen. Når foreninoen er kommet

i

fildfiilatdemO^,
isom har det?
Halsbrann og sur mage lindrer du effektivt og raskt med
Link tyggetabletter. De inneholder en Al-Mg-forbindelse
og fåes på apoteket i praktiske blisterpakker'
LINK I 100 mg tyggctabletter koster 24 stk. - kr.2l '60 -
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