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● nyhet

Pasientskader
for 34 millioner

113 klagde i 2015. I 40 saker
ble det gitt medhold. Flest
medhold gis i saker som
handler om kreft. side 5
● sPort

Øker faren
for demens
illustrasjonsFoto: gorm Kallestad / sCanPiX

medisinbruK: Bruken av angstdempende og beroligende midler, samt sove-

medisiner, er høy i Telemark. Det bekymrer. Forsker Hege Karsten ved sykehuset
Telemark viser til at medisinene kan øke risikoen for demens.
side 6 og 7

Kraftige tak
fra rekrutter

Zoe-Loes Barre og nær 60
andre svømmere sørget for
et vellykket rekruttstevne i
Gulsethallen.
side 34
● Kultur

gamle skatter
på nye hender

Antikk- og samlermessa går
tilsynelatende aldri ut på
dato.
side 44

Ny
ygrillet kylling

Lakseporsjoner
125g, naturell/marinert,
fra fiskedisken (80,00/kg)

ære!
slik det burdTilbeudvene gjelder

Les mer på MENY.no fra mandag til onsdag

Egg
6 pk, ffrittgående,
str M/
/L
(25,97/
7/kg)

Druer
500g, røde/grønne
Sør-Afrika (40,00/kg)

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og prisjustering
ger.
Tilbudene gjelder 25.1 - 27.1.

pr sstk, fra varmeskapet

6

nyheTer

Mandag 25. januar 2016

kviteseid-dame vant 7,2 mill.
- Himmel og hav, er det
mulig? utbrøt den ferske
lottomillionæren fra
Telemark.
annE lisE surtEvju

helDig vinner: En dame fra Kviteseid ble 7,2 millioner rikere

lørdag.

Telemarksavisa

foTo:ina Taasaasen/norsk Tipping

Lørdag ble tallene 5 - 7 -11 - 14 17 - 18- 23 og tilleggstallet 26
trukket ut. En kvinne fra Telemark som spilte Lotto via mobil 2. januar ble altså en av de

heldige. Da hun ble oppringt
fra Hamar, trodde hun ikke det
hun hørte, melder Norsk tipping.

– går ikke opp for meg
- Dette tror jeg egentlig ikke,
det går ikke opp for meg. Det
er jo helt uvirkelig!
- Du må ha verdens beste
jobb som får lov til å ta disse telefonene, tusen tusen takk,

avsluttet en sjokkert og glad
millionær.
Kveldens øvrige vinnere er
fra Troms og Hedmark.
De to spillerne fra Troms og
Telemark vant hele 7.249.935
kroner hver, mens personen
fra Hedmark vant 1.000.000
kroner i kampanjetrekningen
under lørdagens Lotto-trekning.

– Øker sjansen fo
forsker: Hege Kersten er førsteamanuensis ved Universitetet i
Oslo, postdoktor og forskingsleder ved Sykehuset Telemark.

skien: 16 prosent av
alle telemarkinger
bruker medisiner som
kan øke risikoen for
demens. Forsker
Hege Kersten er bekymret.
EllEn Esborg

ellen.esborg@ta.no
975 19 665

– Angstdempende og beroligende medikamenter, og sovemedisiner i gruppen Benzodiazepiner gir økt risiko for utvikling av demens, forteller forskingsleder Hege Kersten ved
Sykehuset Telemark.
I Telemark bruker 16,2 prosent av befolkningen legemidler i gruppen Benzodiazepiner.
På landsbasis er snittet 12,2, viser tall fra reseptregisteret.
– Dette er vanedannende
medikamenter. I Telemark ligger bruken av disse medikamentene høyt. Studier har vist
at langvarig bruk av benzodiazepiner fører til en betydelig
høyere forekomst av demens.

«Benzo-demens»
– At langvarig alkoholmisbruk
øker risikoen for demens er
kjent. Langvarig bruk av legemidler som demper sentralnervesystemet på samme måte
som alkohol, er også identifisert som risikofaktor for utvikling av demens. En svensk studie om utvikling av demens før
fylte 65 år viser at flatfyll i ungdommen gir økt risiko, trolig
fordi hjernen blir skadet i en
periode av livet der den er i ut-

vikling, forteller Kersten.
Legemidlene hun forsker på
virker over det samme systemet i hjernen som alkohol.
– Hukommelsen og oppmerksomheten svekkes. En
langvarig bruk av slike legemidler gir en opphopning av
denne effekten, og selv om
man slutter med disse legemidlene er det ikke sikkert at man
får den kognitive funksjonen
tilbake på samme nivå som en
hadde før en startet med legemidlene.
En studie viser også en betydelig høyere forekomst av demens etter to års regelmessig
bruk av benzodiazepiner, forteller Kersten.
– Det er fortsatt mye forsking
som gjenstår før vi kan snakke
om «benzodemens», men det
er grunn til å ta risikoen på alvor og unngå unødvendig langtidsbruk, sier forskeren.

– kan ikke reverseres
Kersten er postdoktor og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, i tillegg til å være forskingsleder ved Sykehuset Telemark seksjon for alderspsykiatri. Der forsker hun blant annet på om det er mulig å nullstille effekten ved å ta bort legemiddelene fra medisinlista,
og følger 500 personer med tidlig demens i to år.
– Det er stor usikkerhet knyttet til om de uheldige kognitive
bivirkningene kan reverseres
etter langtidsbruk.
Hun advarer pasienter mot å
slutte å ta medisiner, uten å ha
snakket med sin fastlege.
– Medisiner må trappes lang-

Demens: Legemidler som sløver hjernen kan framskynde demens, viser studier av pasienter som bruker
legemidler innen gruppen benzodiazapimer – som 16 prosent av telemarkinger gjør. illusTrasjon: nTB
somt ned og det bør legges en
plan for dette i samråd med legen. For noen er beroligende
medisiner en nødvendighet for
å fungere godt i livet. Risikoene
som er funnet må etterprøves
før man kan si noe sikkert om
årsak – virkning, forteller Kersten.

ingen kur
– Det finnes ingen medisin mot

demens, selv om enkelte medisiner kan dempe demenssymptomene og i beste fall virke
bremsende, forteller Kersten.
Legemiddelbruk er en av
mange risikofaktorer for demens. Genetikk, inaktivitet,
fedme, røyking og høyt alkoholkonsum er også risikoelementer for utvikling av hjernesykdommen.

Dobbelt så m
SKIEN: I dag får 2 av 100
demens, og 70 000
nordmenn lever med
sykdommen. Om 25 år kan
antallet være doblet.

I 2040 vil en fjerdedel av den
norske befolkningen være 70 år
og eldre, og anslag viser at de-
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SKIEN: De to personene som
lørdag gikk seg vill ved Nare, ble
fraktet ut av området først tidlig
på morgenkvisten. Redningsaksjonen foregikk i krevende terreng.

kalte ut mannskaper fra Røde Kors lørdag kveld, men først klokka 04.20 søndag morgen ankom de to til Svanstul.
De var de blitt slitne og kalde. Det var
også Svanstul som var utgangspunktet
for skituren deres.
Den første meldingen lørdag gikk ut
på at to personer trengte hjelp til å komme seg ut fra området ved Nare, der de
ifølge politiet hadde gått seg vill.
Nare (805 moh) ligger i Sauheradsfjella og er et populært turmål i Grenland.

mann og kvinne funnet kalde og slitne

anne lise surtevju
Mannen og kvinnen som er i 20-årene,
ble skysset til legevakt for en sjekk etter
en lang og kald vinternatt ute. Politiet

Politiet opplyste videre at de var i kontakt med de to skiløperne utover kvelden, og man visste omtrent hvor i terrenget de befant seg. I 21.00-tida meldte
paret, som er fra Porsgrunn, at de hadde
sett snøscooterlysene til redningsmannskapene, og politiets operasjonsleder opplyste at de og letemannskapene nærmet seg hverandre, men de slet
med dekningen i området, noe som
vanskeliggjorde telefonkontakten.
Mannen og kvinnen ble funnet mel-
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lom Svanstul og Narefjell klokka 01.00
om natta. De hadde gått seg skikkelig
fast, og en politimann vasset tre timer i
snø for å komme frem til dem, da det
ikke var mulig å kjøre helt frem. I tillegg
til Røde Kors hadde politiet hjelp av en
kjentmann fra den lokale turistforeningen, opplyser operasjonsleder Ole Jørgen Lund. Politiet retter en stor takk til
de frivillige som var med og lette i natt.
De måtte jobbe i et ulendt og krevende
terreng.

or demens
elDre: Alderspsykiatrisk forskningsnettverk ledes av Marit
Nåvik. Kirsten Eikeland, seksjonsleder og Lars Ødegård, klinikksjef.

Forsker på
omsorg for eldre
SKIEN: Hvordan gir vi god
omsorg til innlagte
pasienter? Slike spørsmål
stiller Alderspsykiatrisk
forskningsnettverk i
Telemark og Vestfold, og
forskingen gir resultater
på sengeposten.

– Vi har sammen med Sykehuset Vestfold løftet lokale kvalitetsforbedringsprosjekt fram
til forsking, forteller leder Marit Nåvik ved Alderspsykiatrisk forskningsnettverk Telemark–Vestfold.
– Som for eksempel miljøbehandling på sengeposten.
Hva gjør vi, og hva fungerer?
10 år etter oppstarten har
Alderspyskiatrisk forskningsnettverk vokst fra å være et
lite nettverk, til å høste internasjonal oppmerksomhet og
pris for sitt arbeid.
– Vi ser på temaer som det er
skrevet lite om, og forsker helt
konkret på hvordan vi kan
gjøre ting bedre, forteller Nåvik.

høster frukter

mange får demens om 25 år
mensforekomsten dobles fram
mot 2040. I dag anslås det at 70
000 mennesker i Norge lever
med demens, og at 350 000 er
pårørende til demenssyke.
– Økt fokus på en sunnere
livsstil tar av for noe av økningen, men fordi antallet eldre
vokser øker også antallet de-

mente, forteller Hege Kersten
ved Sykehuset Telemark.
Demens er en sykdom i hjernen, med symptomer som
svekket hukommelse og problemer med å uttrykke seg. Det
er også vanlig å få vanskeligheter med å orientere seg eller utføre daglige gjøremål. Mange

opplever endringer i humør og
væremåte.
Flere ulike sykdommer fører
til demensdiagnosen. 60 prosent av alle som har demens har
Alzheimers sykdom, mens
rundt 20 prosent har vaskulær
demens. Andre typer er blant
annet frontallapdemens.

En statlig opptrappingsplan
for psykisk helse var startskuddet i 2006. Målet var øke
kunnskapen innenfor alderspsykiatri, et felt som også omfatter
demensbehandling.
Nettverket har bidratt til etableringen av Demensregisteret, som fikk nasjonal status i
2013. Marit Nåvik leder også
Demensregisteret, og forskingsmiljøet ved sykehuset
høster frukter av dobbeltrollen.
– I dag pågår det nasjonalt
25 studier som bruker data fra

Demensregisteret, sier Nåvik.
I nettverket forskes det på
alt fra yngre personer med demens, miljøbehandling, samhandling og samarbeid til
medikamentbruk, noe som
igjen leder til nye forskingsmuligheter.
– Vi deltar blant annet i en
studie som ser på hva som
skjer når man får en demensdiagnose. Hva nå, og hvordan
blir livet framover, forteller
Nåvik.
Den yngste personen som
har vært tilknyttet forskingen
var 48 år da diagnosen ble
satt. Demens hos yngre personer gir ringvirkninger for
barn, foreldre og ektefeller,
samt venner og arbeidsrelasjoner.
– I tillegg til demens arbeider vi med utredning og behandling av personer som har
alvorlige depresjoner og psykoselidelser. Ofte har pasienten somatiske sykdommer i
tillegg, forteller seksjonsleder
Kirsten Eikeland.
– Det blir stadig flere eldre,
og det er viktig å vurdere hjem
som skal behandles hvor. For
noen vil det være til større
nytte med hjemmebesøk, for
andre kan det være best å
komme til poliklinikken. Vi
reiser i større grad enn tidligere ut, og jobber ambulant, forteller Eikeland.
Det er flere grunner til at avdelingen har holdt stø kurs de
siste 10 årene, forteller klinikksjef Lars Ødegård.
–Samarbeidet med andre,
og en villet utvikling fra klinikknivå gir resultater som
gjør oss synlige nasjonalt.

