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Sykestuetjeneste i
Afghanistan
Sanitetspersonellet blant de norske styrkene i
Afghanistan kommer fra mange ulike bakgrunner. Man
finner en stor andel sivile, i tillegg til mange med
militær bakgrunn. Blant de med militær bakgrunn
finnes både soldater fra hæren og fra de øvrige
forsvarsgrenene. Mye har vært skrevet og sagt om
rekrutteringen av norske kirurgiske team til
internasjonal tjeneste i forsvarets for tiden mest
profilerte operasjonsområde, Afghanistan. Det norske
kirurgiske teamet som nå er på plass på det norske Role
2 sykehuset i Meymaneh er bare en liten del av Norges
sanitetsbidrag. Når forsvarets sanitetsbidrag omtales er
fokuset ofte på de kirurgiske kapasitetene og på
medevakressursene. Man trenger verken å være kirurg
eller spesialsykepleier for å arbeide på sykestuene i
INTOPS. Her har VAB-leger og andre relativt ferske
leger, sykepleiere og medic’er all mulighet til å få jobb.

Figur 1 På sykestuen i Mazar-e-Sharif utførte undertegnede
enkle kirurgiske inngrep som fjerning av føflekker (Foto:
Sætnan).

Som en introduksjon vil jeg definere noen begreper.
Role 1 refererer til en helt vanlig sykestue uten
kirurgiske kapasiteter. Role 2 refererer til et sykehus
med grunnleggende skadebegrensende kirurgiske
kapasiteter (save life, save limbs, save eyesight). Role
3 refererer til et sykehus med kapasiteter som
primærkirurgi,
intensivsengeposter,
vanlige
sengeposter og diagnostiseringsutstyr. For tiden har
Norge to Role 1 sykestuer i Afghanistan, en i
Meymaneh i provinsen Faryab, og en i Mazar-e-Sharif

(MeS). I Meymaneh er sykestuen en del av det norske
Role 2 sykehuset. På disse to sykestuene har man totalt
to leger, fire sykepleiere og to medic’er, som alle er
involvert i å drive ”fastlegekontoret”. Både den
nåværende (undertegnede) og neste Role 1 lege i MeS
gikk rett fra VAB-tjeneste til jobb som Role 1 lege.

Figur 2 Bursdagene til pårørende ble ikke glemt, og hilsener
ble sendt elektronisk fra Afghanistan (Foto: Sætnan).

Arbeidet på sykestuene gir lite faglige utfordringer
ettersom det er få og for det meste enkle
problemstillinger. Det er langt mellom appendisitter,
frakturer og splintskader, og til daglig omfatter den
medisinske delen av sykestuearbeidet enkle
problemstillinger som stell av helt enkle sår,
nasopharyngeale symptomer og enkle muskulære
skader. Selv om det legges opp til at terskelen for å
besøke sykestuen skal være meget lav er det likevel
langt mellom konsultasjonene. Dette skyldes nok i stor
grad at man trolig har Norges friskeste
pasientpopulasjon, som attpåtil ikke ønsker å være
borte fra arbeidet. På en vanlig uke har sykestuen i
MeS ca 20-25 konsultasjoner. Sykestuen i Meymaneh
ligger på omtrent det dobbelte antallet (traumer som
går til Role 2 kommer i tillegg til dette). Sykestuen i
MeS utfører i tillegg en del arbeid opp mot det tyske
Role 3 sykehuset. Dette kan være alt i fra henvisninger
til medisinske og kirurgiske spesialister, fysioterapeut
eller tannlege, til levering av utstyr til sterilisering og
bruk av laboratoriekapasiteter. Sykestuen i MeS bidrar
også med personell som er med et anestesiprosjekt til
lokalsykehuset. Anestesiprosjektet er et prosjekt hvor
norske anestesileger og anestesisykepleiere kommer til
Afghanistan i en uke ca. hver måned for å undervise
anestesipersonellet på lokalsykehuset. På denne måten
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får vi på sykestuen sett hvordan forholdene er på
sykehus i Afghanistan kontra Norge.
Selv om pasientarbeidet på sykestuen ikke er
overveldende har sykestuene en veldig viktig funksjon
ved at man produserer beredskap. Ikke noe gleder en
sjef mer enn at saniteten har lite å gjøre i forhold til et
vanlig fastlegekontor, men gleden forutsetter jo at
sjefen har tillitt til at saniteten har kompetanse nok til å
trå til når det trengs. I min kontingent ble denne
beredskapen vist ved en rekke anledninger (om enn
med noen utfordringer). En pasient med appendisitt ble
undersøkt, diagnostisert og sendt videre til det tyske
role 3 sykehuset som ligger like ved ca. 10 minutter
etter at han ankom sykestuen. Tyskerne viste sin
effektivitet ved at pasienten var under kniven ca. 1 time
etter at han ble mottatt på sykehuset deres. Ett annet
eksempel er at etter hvert som varmen kom ble
beredskapen til sykestuen testet i forhold til pasienter
med gastroenteritt. Både dag og natt har vi på Role 1
måtte isolere pasienter med gastroenteritt for å unngå
spredning. Bortsett fra ett større utbrudd som omfattet
de tre største skandinaviske campene i RC Nord
(Regional Command Nord), har gastroenterittallene
vært relativt lave og isolering av pasienter har gått
smertefritt. Å overbevise pasienter med rotavirus om at
leaven deres må utsettes ettersom de har gastroenteritt
har vært mer krevende.

grensene satt av Genevekonvensjonen. Slike aktiviteter
kan være alt i fra å tilby sanitetsrelaterte tilbud som for
eksempel nivå 3 kurs og oppfriskning av nivå 2 (alle
som tjenestegjør i Afghanistan har minst nivå 2
sanitetsutdanning), til hjelp med boarding og lasting av
fly, barvakt, være med i diverse komiteer osv. Til tider
kan det være en utfordring å komme til en enighet om
hvordan man holder seg innenfor Genevekonvensjonen
og samtidig gjøre som man blir bedt om. Mens enkelte
utenfor saniteten fokuserer overveldende på praktiske
hensyn hender det at sanitetspersonellet kun tenker
trygghet og glemmer selve misjonen. Med andre ord
kjente problemstillinger som fører til nyttig diskusjon.
Tenker man ”mission first – safety always” kommer
man langt i slike situasjoner.

Figur 4 17. mai toget i den norske delen av Camp Marmal.
Både amerikanere og svensker gikk opp i rett da toget
passerte (Foto: Sætnan).

Figur 3 Saniteten i Mazar-e-Sharif holdt et nivå 3 sanitetskurs.
Her driver medic'ene med markørsminking (Foto: Sætnan).

Med all denne tiden som går til å produsere beredskap
forventes det at sanitetspersonellet gjør en innsats også
utenfor sykestuen. Slikt ekstra arbeid må skje innenfor

Sykestuejobben i MeS gir også en del språklige
utfordringer. Pasientgruppen omfatter ikke bare de
norske soldatene, men alle som bor eller arbeider
innenfor den norske campen Camp Nidaros. Her bor
det også svensker, finner, latviere og indere, i tillegg til
at man også behandler de lokale afghanerne som
arbeider i campen. Skal man henvise videre til
spesialistene på Role 3 sykehuset henviser man til
tyskere, amerikanere, ungarere eller nederlendere. At
engelskferdighetene varierer sier seg selv. Man tenker
ikke like mye over at svensker kan ha vanskeligheter
med å forstå bergensk, trøndersk og andre norske
dialekter. Undertegnede har blant annet lært seg at det
er en årsak til at Skavlan må snakke svorsk.
Selv om man kan diskutere hvor stort det faglige
utbyttet av en sykestuejobb i INTOPS er, vil jeg tro at
helsepersonell drar stor nytte av en slik tjeneste. Alle
forsvarsgrenene har soldater som tjenestegjør i den
hærtunge delen av INTOPS. Som helsepersonell og
soldat vil man dra en stor fordel av å kjenne pasientene
så godt som mulig. Tjenestegjør man i INTOPS vet
man bedre hva andre soldater i INTOPS går gjennom,
en virkelighet som man gjerne får et meget fordreid
bilde av gjennom media, politikere, eller andre kilder.
Om man ikke skal ha videre karriere i forsvaret kan
man også dra nytte av å jobbe i INTOPS. Å være
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dyktig som helsepersonell handler ikke bare om å
kunne faget, men også om å kjenne pasienten godt. Her
drar man godt nytte av den personlige utviklingen man
får gjennom å arbeide i et miljø hvor saniteten er en
liten, men viktig del av misjonen. Selv om Afghanistan
engasjementet går mot slutten vil det alltid komme nye
misjoner man som helsepersonell og soldat kan
engasjere seg i.

Operativ: støtte til avdelinger som ikke selv har
helsepersonell i sin organisasjon til skarp
sanitetsberedskap. Dette gjelder skoler, staber og
fartøy. Stiller med bemanning i forhold til behov og
krav.
Opplæring og seilende støtte til sjøforsvarets fartøy.

Orlogskaptein lege Sameer Bhargava
bhargavs@tcd.ie
Role 1 Lege NSE XXI, Mazar-e-Sharif

Verdens beste jobb!
Jeg vil med dette innlegget få takke for 2 fantastiske år
i Marinens Logistikkvåpen, nærmere bestemt som
Leder Sanitet i Maritime Combat Service Support.
Grønn dal: en flott dag i fjellet øvelse Bjørn West.

Spesielt for Ubåt, kystkorvetter, minefartøy og

KNM Valkyrien i Gøteborg, på NATO oppdrag SNMCMG1 jan
2012.08.06

For uvitende så er Marinens logistikk våpen de som
skal støtte alle andre i Sjøforsvaret innen for logistikk.
Og i Sjøforsvaret er sanitet definert som logistikk
dermed er vi en avdeling i logistikk våpenet.
Avdelingen har i dag 2 underavdelinger, fra høsten vil
det være 3. Utdanning, Operativ og Fremskutt
Traumeteam(høst 2012). Totalt 14-18 personer fordelt
på leger, sykepleiere og sanitetsassistenter.

Hva gjør vi?
Utdanning: opplæringsansvar og program ansvar for
førstehjelpsopplæring i Sjøforsvaret. Gjennomfører
selv nivå 3 førstehjelps utdanning for sjøgående
personell. Samt noe grunnleggende undervisning
DHLR, nivå 2, +++.
Mønstring (og støtte) innen sanitet til Sjøforsvaret.

Med selv på øvelse Bold Monarch i middelhavet i forbindelse
med trening av NSRS ubåtredningssystemet. Jeg står i
forkant av en russer som var med på øvelsen.

MARLOGs fartøyer.
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Ubåtredning. Sykepleierne i avdelingen er sertifiserte
til å bistå i ubåtrednings systemet NSRS.
Traumeteam: dette starter ca september 2012. Kommer
til å bli spesialsoldatene innen sanitet. Dette er det
andre som kan mye mer om enn meg, og som de også
har og vil komme til å skrive mye om fremover.
I tillegg til dette er vi representert i mange utvalg, råd,
arbeidsgrupper osv. hvor sanitet er involvert. Vi føler
vi har stor troverdighet og tillitt i Sjøforsvaret. Vi blir
spurt om råd og vi blir hørt i saker som er viktige for
oss og Sjøforsvaret. Nytt logistikkfartøy er et prosjekt
vi har vært en del involvert i.

Tiden i MARLOG

så stor evne og villighet til utvikling. Det har vært en
formidabel reise i fagutvikling. Jeg føler avdelingen nå
utgjør en forskjell, det er kompetent personell som er
og vil være gode.
Faglig har vi fått til veldig mye fra å knapt drive
egentrening på dukker til nå å ha alle formaliteter på
plass til å drive med kirurgi på levende gris. Det er
likevel mye som gjenstår, prosedyrer og systemer er
kanskje det vanskeligste å få skikkelig på plass. Jeg må
og nevne at jeg er skikkelig misunnelig på de i
avdelingen som reiser til Sør Afrika på hospitering til
høsten. Det er en erfaring jeg trur vil bli meget nyttig,
kunnskap som man aldri vil kunne tilegne seg på et
norsk sykehus i det omfanget.
Jeg ønsker avdelingen lykke til videre og håper og trur
våre veier vil møtes igjen. Stå på og lykke til videre.
Med hilsen
Kapteinløytnant Mette Strengen Melsås
Avdelingsleder MARLOG SAN
mette@strengen.no

Uten mat og drikke,
duger helten ikke
1

Akterdekk på en sivil båt med NSRS systemet, bildet er også
fra middelhavet.

Ordtaket understreker vår allmenne kunnskap om
betydningen av godt kosthold. Jeg vil i det følgende
diskutere mat og drikke ombord i marinen i et historisk
perspektiv.

Mat og drikke er et spørsmål om
ernæring (mengde og variasjon)

Varde på fjellet, en fantastisk dag på jobb i mai 2012 på
øvelse Telemakos.

Tiden i MARLOG har vært utrulig spennende. Det å
jobbe i en ung organisasjon hvor det er tillatt å være
kreativ og løsningsorientert har vært veldig
meningsfylt. Jeg har vært heldig å få jobbe med flotte
mennesker på alle nivåer, med interesse og glød for sin
jobb og stolthet over sitt yrke. Jeg har aldri tidligere
opplevd et så godt arbeidsmiljø, så gode kollegaer og

Skipsarbeide kan være hard og energikrevende.
Tilstrekkelig mengde mat er viktig, men også kostbart,
så en god planlegging og kontroll med forbruket er
vesentlig. Kostens energiinnhold er avgjørende for
våkenhet, utholdenhet og arbeidsevne for øvrig.
Underernæring svekker kampkraften og de mange
beretninger fra skibbrudne i livbåter med lite mat og
vann i lang tid viser hvor alvorlig vann- og matmangel
er.
Variasjonen i maten har ikke bare en positiv effekt på
besetningen og kan bryte rutiner og gi besetningen noe
å se frem til, men et variert kosthold har også positive
helsemessige effekter. Sjøens folk har mange ganger
gitt opphav til tragiske historier om feilernæring og
mangelsykdommer.

1

Omskrevet etter Johan Herman Wessels uttrykk Uden Øl og Mad er
Helten ingen Ting. Wessel (1742- 1785) var norsk dikter og forfatter.
Sentralt i forfatterskapet står komedien Kiærlighet uden Strømper.
Sjøhelten admiral Tordenskjold var bror til hans bestefar.
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Det finnes faglige minstemål for mengde og variasjon i
kostholdet. Det er også mulig at et velkomponert og
profesjonelt produsert kosthold kan fremme ytelse
utover normalområdet og derved fremme stridsevnen.

Mer en ernæring (sosiale
effekter)
Alle vet at et godt måltid gir god motivasjon og har
mange positive sosiale effekter og fremmer
samhørighet og samfølelse. Bordsetet er en viktig arena
ombord. Ombord er bordsetet kanskje viktigere enn
mange andre steder fordi sjøfolk også bor på sin
arbeidsplass over lang tid. Det er mange skipssjefer
som har sagt av kokken er den viktigste personen
ombord.

Sjøens utfordringer (etatsspesifikke utfordringer)
I Sjøforsvaret er kostholdets betydning spesielt viktig.
Sjølivet
har
mange
særegenheter
generelt og i
marinen spesielt;
det er langt til
neste
butikk
samtidig
som
plassen ombord
er
begrenset
(etterforsyning);
oppdrag og vær
og vind gjør at vi
ikke alltid vi kan
gå til havn når vil
skulle ønske det
(uforutsigbarhet);
det vi har med oss
har vi med oss og
ikke
mer
(planlegging);
mat og drikke er
ferskvare
med
begrenset
holdbarhet
(konservering);
bedervet mat er
en
helserisiko
(smitteog
forgiftninger) og
sist, men ikke
minst, det er få
alternativer
til
skipskosten.

Mat og penger (spise-takst)
Sjøforsvaret har aldri vært noen overskuddsbedrift og
det var da heller ikke meningen. Marine er dyrt og
kostnadskontroll har alltid vært prioritert. På 1700tallet utgjorde de militære utgifter mer enn halvparten
av statsbudsjettet i Danmark-Norge og marinen var ofte
den største utgiftposten. Kostholdet var ikke bare en
viktig del av virksomheten, men også en betydelig
utgiftspost på marinens budsjett. Det har derfor alltid
vært streng kontroll med kosten. Kostøret kalles den
sum penger som er bestemt avsatt per person ombord.
Hvordan stuerten husholderer med kostøret har stor
betydning for både drift og økonomi ombord.
For å kvalitetssikre kostholdet etablerte man
kvalitetssystemer. Det ble fastsatt detaljerte ukemenyer
med angivelse type og mengde mat og drikke
besetningen skulle få. Disse bestemmelsene ble kalt
spisetakster.

Ernæring og helse (sykekost)
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Diett har alltid
opptatt
legene
spesielt og de
fleste andre i
alminnelighet.
Legevitenskapen
s syn på diettens
påvirkning
på
helsen har alltid
vert sterk, men
hvilken diett som
er den riktige har
vært
og
er
fortsatt
hett
debattert.
Her
skiller
ikke
legene seg mye
fra de fleste
andre – kosthold
tillegges vekt og
diskuteres heftig.
I
Sjøforsvaret
finner vi egne
bestemmelser for
sykekost hvor de
syke etter legens
bestemmelse
kunne
får
annerledes,
kraftigere, bedre
og dyrere kost
enn resten av
mannskapet.
Sykekosten var
definert som en

del av spisetakstene.
I Instrux for de paa den kongelige Flaade antagne
Oberskibschirurgi fra 1789 – dette er instruksen for
skipslegen - kan vi lese i § 22: “Han sørger for rikelig
forsyning med læskende og styrkende drikke til de
saarede under bataljen: grynsupper, vand med god
gammel vin eller rum, eddike og sukker. Kjølende
omslag og pulvere. Campher. Hoffmanns draaber, 2
Kanelvin 3”.

Bestemmelser
Biskop Adam av Bremen skrev i 1075 at
”Nordmennene er tapre og sterke krigere, ikke
bløtaktig, på grunn av sitt strenge, karrige kosthold”. 4
På denne tiden var marinen den såkalte leidangsflåten
eller leidangen som ble opprettet av Kong Håkon den
Gode Adalsteinsfostre på midten av 900-tallet. Den
siste gang leidangsflåten ble utkalt var ved slaget ved
Bergen i 1429. I Gulatingsloven ble det bestemt at
kokke skulle stilles av dem som hadde treller i
skipsreden og at bøndene skulle utruste mannskapet
med kost til to måneders forbruk. 5
Dagens marine har en kontinuerlig institusjonell
eksistens tilbake til 1400-tallet. Kong Christian III
(regent 1536-1559) utgav bestemmelser for tjenesten
ombord i marinen - Ordenantz for Admirall og
Aarlauffuisskiibe - i 1536. Bestemmelsene bestod av
27 paragrafer og her finner vi den første omtale av
skipslegen. Fra andre kilder vet vi at den første
navngitte skipslege seilte i marinen allerede i 1493.
I 1568 kom Frederik IIs Søe- og Krigsartikel. Hver
konge utstedte nye bestemmelser for tjenesten ombord
og ved å lese disse får man et meget godt inntrykk av
virksomheten i marinen. Bestemmelsene ble videreført
som tjenestereglement for marinen etter 1814. I dag har
vi fortsatt et slikt reglement – Tjenestereglement for
Sjøforsvaret. 6 Bestemmelsene hadde lovkraft helt frem
til 1981!

Spisetakster
Den eldste omtale av proviant jeg har funnet er fra
1538 med en oversikt over årets flåteutrustning på tolv
skip med en besetning på 1700 mann. Provianten skulle
holde i tre måneder. Fiskebehovet var 309 tønner sild,
609 tønner salt fisk og 89040 tørrede hvitting. Dette
gav hver mann en kost på 750 gram fisk om dagen

hvorav halvdelen var saltet. I tillegg kom like meget
kjøtt i tillegg til brød og grønt. 7
Christian III utgav forordning om månedsrasjon for en
person som ”kongen lar for spise på sine orlogsskip”: 8
1/2 side flesk, 1/2 skrott fårekjøtt, 1 vol [89 stykker]
sild, 40 flyndrer, 12/2 otting 9 gryn, 1/2 tønne brød, 1/2
fjerding saltet kjøtt, 20 hvitting, 1/2 pund smør, 1/2
fjerding saltet fisk, 1/2 åtting erter, 1 1/2 tønne øl. I
sjøen skulle det brukes 1 tønne øl på hver 24 mann i
døgnet og på 30 krigsfolk en tønne øl.
På admiral Ove Geddes tokt til India i 1618 var
ukerasjonen 3 1/2 pund brød, 3/4 pund smør, 1/4 pund
flesk og 1/2 skålpund oksekjøtt tre dager i uken, 1/4
pund bergfisk (klippfisk) fire dager i uken, 1 kanne øl
per dag, 1/6 møtchen 10 brennevin hver morgen. 11 Dette
toktet var det første marinetokt til Østen og resultatet
var at vi etablerte kolonien Trankebar i India.
Trankebar (også kjent som Dansk Ostindia og heter i
dag Tarangambadi) var koloni fra 1620 til 1845.
Nordmannen Peter Anker 12 var guvernør på Trankebar
fra 1776 til 1801.
Marinens skipskost ble bestemt i spisetakster eller
reglementer som fastsatte hvor meget hver enkelt
skulle få av de forskjellige proviantsorter ukentlig.
Spisetakster finnes fra årene 1680, 1711, 1736, 1752,
1794, 1802, 1809, 1828, 1856, 1905, 1919, 1922, 1938,
1946, 1953, 1977, 1987 og … 13 Spisetakstene endret
seg ikke nevneverdig fra 1680 til 1848. 14

Spisetaxt, 1711
Det var tre daglige måltider; morgen, middag og
aftens. 15 Kosten bestod i hovedsak av salt kjøtt, flesk og
erter.
Konservering av maten var en utfordring og det var
kun salting og røking som var tilgjengelig. Ferske varer
ble ofte tatt med, men hadde kort holdbarhet. Hvis det
var mulig ble ferske varer kjøpt inn, ferskt vann hentet
i land og fisk fisket.
Oppvarming av maten var en utfordring da man var
særdeles engstelig for brann ombord. Kabysskomfyrer
ble først innført i flåten i 1730. 16 Fabrikkmester
Diderich de Thurah (1704-1788) konstruerte en komfyr
i 1736 som finnes i modell på Orlogsmuseet i
København.

7

2

Hoffmannsdraaber, der bestaar af 1 Del Æther og 3 Dele sterk
Spiritus, er fra gammel Tid et meget benyttet Husmiddel; Det virker
som Æther, oplivende i Indgift af 20-30 Draaber, Børn 5-10 (Greve,
1904; 278).
3
Kanelvin. Kanel er den indre bark av treet laurus cinnamonnum.
Som medisin benyttes kanel blandet med spiritus (2:100 deler); 2030 dråper mot kolikk. Brukes også som smakstilsetning til andre
dråper (Greve, 1904; 337).
4
Simonnæs, 1994; i
5
Nagell, ua, i
6
Gjeldende utgave er SAP-1D fra 1989

Holm, 1998; 11.
Norske Rigs-Registranter, Bd 1, 234 iflg Vollan, 1956, 53.
Åtting, gl. volumenhet, lik 1/8 tønne = 17 potter = 16,4 l, brukt for
fisk, smør og våte varer. Store norske leksikon http://snl.no/åtting
10
El. mytsjen (holl. muitsje = 0,15 1).
11
Dayem, 2006; 49.
12
Han var bror av Carsten Anker som eide bygningen hvor
riksforsamlingen i 1814 ble avholdt.
13
Steensen, 1961; 256.
14
Winge, 1990; 295.
15
Steensen, 1961, I; 20.
16
Andersen, 1993; 60.
8
9
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for lavt, bare 4400 Kcal mens f eks en skogsarbeidere
trenger ca. 8000 Kcal/døgn.

Dag

Frokost

Middag

Aftens

Søndag

Brennevi
n og brød
Brød, øl
og smør

Erter, flesk, øl og
brød
Grøt, øl, brød og
smør

Grøt, øl, brød
og smør
Grøt, øl, brød
og smør

Tirsdag

Brennevi
n og brød

Erter, kjøtt, øl og
brød

Grøt, øl, brød
og smør

Onsdag

Brød,
smør, øl

Grøt, bergefisk,
dyppesmør, eddik,
øl, brød og smør

Grøt, øl, brød
og smør

Torsdag

Brennevi
n og brød

Erter, flesk, øl og
brød

Grøt, øl, brød
og smør

Fredag

Brød,
smør, øl

Grøt, bergefisk,
dyppesmør, eddik,
øl, brød og smør

Grøt, øl, brød
og smør

Lørdag

Brød,
smør, øl

Erter, bergefisk,
dyppesmør, eddik,
øl, brød og smør

Grøt, øl, brød
og smør

Mandag

Spisetaxt, 1752
I kong Fredrik V’s Søe-Krigs-Artikels-Brev fra 1752
finner vi en spisetakst.
Hver mand nyder
I een Uge
eller 7 Dage
Flesk
1 1/2 Pd.
Salt
3 Pd.
Oxekiød
Smør
1/14 Pd.

Dagene

Morgen

1 Pd.
2 Pd.

Mandag
Tirsdag

Smør/brød/øl
Brennevin/brød

Onsdag

Smør/brød/øl

Torsdag
Fredag
Lørdag

Brennevin/brød
Smør/brød/øl
Smør/brød/øl

Søndag

Brennevin/brød

hvert Maaltid

Gryn
Erter
Brød

1 Ottk.
1/2 Ottk.
6 Pd.

Daglig 5 5/7
Lod
1/10 Ottk.
1/8 Ottk.
2/7 Pd

4 Dalers
Øl
Edike
Brændev
iin
Salt

8 1/2 Pot

1/2 Pot

1/16 Pot
1 3/4 Pægel

1/16 Pægel
1/4 Pægel

2/39 Ottk.

1/273 Ottk.

Engquist og Allinstrup 17 har analysert denne
spisetaksten. De viser at kostens innhold av vitaminer
er meget lav, spesielt for C-vitamin, men også for A-,
D- og E-vitamin. Med spisetakstens innhold av Cvitamin på 1 mg/døgn vil skjørbuk utvikles i løpet av
ca. 120 dager. I tillegg viste de at kaloriinnholdet var

17

1991, 3-ff.

Handelsflåten
Mens marinen hadde detaljerte bestemmelser om
kosten tilbake til 1500-tallet var forholdene i
handelsflåten
svært
forskjellige.
Den
første
bestemmelse om kostholdet ombord kom først i 21. juli
1894 da Kongelig Resolusjon om Medisinforsyning og
Kosthold på Norske Skibe ble vedtatt. Man kan trygt si
at kosten i marinen i århundreder var bedre enn i
handelsflåten.

Skjørbuk
Skjørbuk er en mangelsykdom forårsaket av mangel på
vitamin C. Symptomene er tretthet, muskelsvekkelse
og til dels lammelse, hudblødninger og tenner som
løsner. Vitamin finnes i ferske grønnsaker, spesielt
citrusfrukter, og ferskt kjøtt. Skjørbuk er den sykdom
har tatt livet av flest sjøfolk opp gjennom tidene. Fra de
lange sjøtokt startet med oppdagelsesreisene på 1400tallet var skjørbuk den største medisinske utfordring i
maritim medisin. Det ble satt inn mange tiltak for å
løse problemet, men det tok mange hundrede år før
løsningen ble funnet. Den britiske marinelegen James
Lind (1716-1794) er kjent som sjøfartsmedisinens far
for sin effektive behandling av skjørbuk med
citrusfrukter, spesielt sitron og lime. Han gjorde et
berømt eksperiment ombord på HMS Salisbury i 1747
som viste at sitron helbredet
Middag
Aften
de skjørbukssyke i løpet av få
dager. 18 Dessverre ble ikke
sitron introdusert i den
Flesk/erter
Smør/grøt
britiske spisetakst før i 1795
Kjøtt/erter
Smør/grøt
(den ble introdusert i vår
marine i 1789). Det var ikke
Smør/grøt
Smør/grøt
før i 1911 at forskningen til
Flesk/erter
Smør/grøt
de to norske legene Axel
Smør/grøt
Smør/grøt
Holst
(1860-1931)
og
Klippfisk/er
Smør/grøt
Theodor Frölich (1870-1947)
ter
viste at skjørbuk var en
Flesk/erter
Smør/grøt
mangelsykdom.

Drikke, vann og
alkohol
Vann kunne ikke brukes over lengre tid da det ble
bedervet. Allerede grekerne kjente til teknikken med å
destillerer sjøvann for å få ferskvann, men denne
metoden var upraktisk ombord av mangel på varme.
Dårlig vannkvalitet var således bakgrunnen for at
alkohol ble den foretrukne drikke ombord.

18
Dette forsøket er ansett som ett av verdens første vitenskapelige
medisinske forsøk.
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Den store saltmengden som var en følge av
konserveringen av matvarer gjorde at øl ble særdeles
viktig. Øl har lenger holdbarhet enn van fordi alkohol
og malt virker konserverende. Mengden øl økte fra 5 til
8 1/2 potter 19 om dagen fra 1680 til 1802. Brennevin
ble først omtalt i 1711. Det daglige alkoholinntak i
spisetaksten av 1752 lå på ca 58 g ren alkohol daglig.
Denne dose er potensielt leverskadelig.
I Royal Navy var forholdene sammenlignbare. Grog
ble introdusert i Royal Navy av admiral Edward
Vernon (1684-1757) da han hadde kommandoen over
flåten i Vestindien i 1740. Den daglige dose på en pint
rum ble uttynnet med en fjerdedel vann og utdelt to
ganger daglig. Hensikten var å drive “the Dragon
Drunkenness, out of the Fleet” og følgelig et tiltak for å
bedre sjøfolkenes helse. 20
I 1855 ble brennevinet til frokost erstattet av kaffe,
men beholdt til middag. 21 I 1902 ble ølet fjernet fra
kosten og de 15 ørene som ølet hadde kostet per person
skulle gå til å forbedre kveldsmaten. 22
I dag er alkohol forbudt ombord i sjøen og i Den
Amerikanske Marine er alkohol totalforbudt ombord.

Avslutning
Kosthold er viktig av mange årsaker. En vesentlig
grunn til at kostholdet ombord i marinen alltid har hatt
stor oppmerksomhet er fordi dårlig eller mangelfull
kost svekker stridsevnen. Marinen har alltid vært
kostbar og i perioder vært en vesentlig utgiftpost for
staten. Når staten har investert store utgifter i
fartøysmateriell er et forståelig at sjømennenes
stridsevne også har vært oppfattet som vesentlig og
viktig. Kostholdet betyr mye for helse og ikke minst
for trivsel ombord.

”Den som uten skjellig grunn klager over
skipskosten har forbrutt hyre og føring, og kan
settes i land ved første anledning.”
Vi kan alle glede oss over at denne bestemmelsen ikke
lenger gjelder … mens vi nyter dagens gode
skipskost. 23
Sanitetsinspektør
Jan Knudtzon Sommerfelt-Pettersen
jan@sommerfelt-pettersen.no

Fra UVB-Dykkerlegens Kontor
I denne spalten presenterer vi nyheter fra den
dykkermedisinske verden.

Ubåtreding
Det er blitt 2012, og på tide med en oppdatering på hva
som skjer på ubåtredningsfronten. Jeg regner med at
Budstikkas lesere biter negler med tanke på
operabiliteten til vårt redningssystem NSRS, og jeg kan
berolige med av svarene kommer i denne artikkelen.
Sommeren 2011 var en viktig periode for internasjonal
ubåtredning med øvelse Bold Monarch som fant sted i
Middelhavet i juni. For de uinvidde så består vårt
redningssystem, som vi altså eier og opererer i
fellesskap med Storbritannia og Frankrike, av en
redningsfarkost/miniubåt og et trykkammerkompleks.
Formålet er at man skal kunne redde ut forulykkede
ubåtmannskap fra en trykksatt ubåt uten å måtte
redusere trykket, men gjennomføre en sikker
23
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dekompresjon
på
overflaten,
altså
i
trykkammerkomplekset
(TUP)
ombord
i
moderfartøyet.
Sagt
på
en
annen
måte;
miniubåten/redningsfarkosten kjører ned til den
forulykkede ubåten (som da ligger på havets bunn),
kobler seg på, utligner trykket slik at trykket i farkosten
er det samme som trykket i ubåten, transporterer
ubåtmannskap til overflaten der farkosten heises opp på
dekk av moderfartøyet og blir koblet på et stort
trykkammersystem der man kan gjennomføre
behandling og sikker trykkreduksjon.

Det er viktig fra et arbeidsmedisinsk ståsted å
poengtere at pilotene, altså de som kjører
redningsfarkosten, sitter i et eget kammer som ikke blir
trykksatt, i.e. pilotene arbeider ikke under forhøyet
trykk.
Et av flere delmål ved denne øvelsen var å kjøre en
fullskala øvelse med trykkammerkomplekset på kjøl og
pasientmarkører i kammeret i en periode på over 24
timer. Pga kompleksiteten til systemet, samt reglement
for antall personer ombord i fartøy (SOLAS) ble dette
vanskelig å gjennomføre til fulle, og det ble derfor
besluttet
å
kjøre
en
slik
øvelse
i
trykkammerkomplekset på basen i Faslane, Skottland.
Dette ble gjennomført i januar 2012 med deltagere fra
Norge, Storbritannia og Frankrike.
Hensikten med en slik øvelse er for det første å
demonstrere operabiliteten til systemet, deriblant å
teste i praksis hvordan det fungerer med pasienter i
kammeret over lengre tid, og hva det medfører i
forhold til ernæring, sanitærforhold og ikke minst
behandling av skader/sykdom.
Det å drive sanitet med et slikt system, altså et
trykkammerkompleks med plass til 72 personer, er en
utfordring. Medisinsk bemanning er lagt opp slik at
man har sykepleiere/førstehjelpere i kammeret som er
trenet som kammeroperatører, mens det er leger på
utsiden som kommuniserer med nevnte sykepleiere
gjennom kommunikasjonssystemet. Dette medfører en
del utfordringer, blant annet i forhold til
kommunikasjon, ettersom nivået på avtalte språk
(engelsk) er forskjellig. Dette kan gjøre det vanskelig å

oppfatte alt som blir sagt i støyende omgivelser. I
tillegg er den akuttmedisinske biten en utfordring,
ettersom det å sluse medikamenter og utstyr inn i
kammeret tar en del tid, og således må både sykepleier
og lege tenke flere skritt fremover og planlegge for «
worst case» for pasienten i kammeret.
Et annet moment med denne typen situasjoner er
evakueringsmuligheter. Man regner den typen
pasienter vi snakker om her, altså ubåtmannskap som
er reddet fra trykksatt ubåt, for å være i «metning».
Avhengig av hva slags trykk de er mettet på vil det
være en betydelig risiko for alvorlig trykkfallsyke
dersom de dekomprimeres til overflaten for raskt. Det
er
også
viktig
å
presisere
at
NSRS
trykkammerkomplekset ikke er en intensivavdeling, og
ikke i stand til å håndtere alvorlige skader av en viss
art. Dersom man har slike skader hos en pasient blir det
dermed en tøff prioritering av pest eller kolera, dersom
pasienten er raskt tiltrengende evakuering (load and
go).
Dette var scenarier vi fikk rikelig trening i under øvelse
«Massiveex» i Faslane. Ikke minst samarbeidet mellom
både dykkepersonell og medisinsk personell fra 3
nasjoner ble testet og øvd ila de 3 dagene øvelsen varte.
Det er noe annet å jobbe sammen i direkte
pasientbehandling, enn i mer overordnete situasjoner,
i.e. diskusjon av ulike dekompresjonstabeller osv. Man
trenger å være trygg på hverandres kompetanse, og
ikke minst egen kompetanse. I tillegg er det interessant
å observere hvordan tradisjonen er i forhold til hvordan
man kommuniserer mellom i ulike miljøene. I Norge er
vi som er dykkeleger så heldige at vi jobber tett i det
daglige sammen med dykkerne/instruktørene. Dette er
ikke nødvendigvis tilfellet hos våre britiske og franske
venner, og man har dermed ulike måter å håndtere
situasjoner som oppstår på.

Øvelsen bød på utfordringer vi ikke har hatt med NSRS
før, det være seg sanitærforhold og ernæring med mer.
Markørene var sporty og stilte opp, med den
konsekvensen at de måtte gjøre sitt fornødne mens de
var overvåket fra kammerkontroll, samt mens
kameratene var i samme rommet. I det samme rommet

Navalmedisinsk Bodstikke 18. Årgang. Nr 1, 2012 - Side 9

skulle de altså også spise og drikke, og dette gir jo en
risiko for feco oral smitte og stiller strenge krav til
hygiene. Hvis det da i samme kammer er en el flere
skadde, eksempelvis med brannsår, sier det seg selv at
utfordringene står i kø.
Likevel, øvelsen må sies å være svært vellykket. Det
har meget stor verdi å trene sammen med våre allierte
som vi sannsynligvis vil måtte trenge hjelp av dersom
uhellet er ute. For hver gang vi øver på dette meget
spesielle scenariet som ubåthavari er, blir vi tryggere
på systemet og hverandre. Vi har nå et godt team fra
Norge bestående av dykkere, leger og sykepleiere som
har god opplæring og trening på NSRS, og selv om vi
må fortsette å forbedre systemet og prosedyrene knyttet
til det, har vi fått satt et godt «footprint» i miljøet og i
NSRS og kan si med god samvittighet at systemet og
personellet er operativt og klar til innsats om
situasjonen skulle kreve det.
Kapteinløytnant Ole Budal
olebudal@gmail.com
UVB-Dykkerlegens Kontor
Forsvarets Sanitet

Fra
Norsk Senter for Maritim Medisin

Sjømannslegekompetanse
Av alle sjøfartsnasjonar i verda har Noreg flest
godkjende sjømannslegar i andre land enn sitt eige.
Med våre nær 500 godkjende legar i andre land, og
cirka 400 i Noreg, har me fleire slike legar enn alle
andre me kan samanlikna oss med. Ikkje berre det, men
truleg har me fleire enn dei andre landa til saman.
Dei landa som godkjenner legar i andre land enn sitt
eige er UK som har cirka 70, Tyskland som har cirka
50 og Nederland som har cirka 30. Tilsaman har dei
altså ikkje meir enn 150 legar i andre land mot våre
500.
Men dei har noko som me ikkje har, nemleg ei
godkjenningsordning. Kvar einaste av dei vert vitja av
ein lege utsend frå godkjenningslandet for at han skal
vurdera kvaliteten på tenestene dei yter. Me har ikkje
noko slikt.
Men kanskje våre legar er så gode at dei ikkje treng
kurs, utdanning eller trening?

Kompetansekrav for å bli sjømannslege finn me i
”Forskrift om helseundersøkelse av arbeidstakere på
skip” - § 8:
”Godkjennelse kan gis til lege som innehar
autorisasjon som lege i samsvar med
nasjonale
bestemmelser
i
det
land
vedkommende har sitt virke, og som blant
annet oppfyller følgende krav: a) har
kjennskap til helseforhold blant arbeidstakere
på skip, b) har mulighet til å foreta
helseundersøkelse av arbeidstakere på skip i
slikt omfang at sjøfartsmedisinsk kompetanse
opprettholdes, c) kan dokumentere tilgang til
det utstyr som er nødvendig for å foreta de
undersøkelser det settes krav om, d) behersker
norsk eller engelsk, e) har nødvendig
kjennskap til norsk regelverk.”
Det reiser nokre spørsmål:
Korleis definerer ein tilstrekkeleg ”kjennskap til
helseforhold blant arbeidstakere på skip”?
Er det tilstrekkeleg at legen erklærer at han har godt
nok kjennskap? Bør ein krevja det dokumentert på eit
eller anna vis? Bør ein krevja at det i det minste er
gjennomført eit kurs med kursprøve?
Norsk senter for maritim medisin har drive med
grunnkurs i maritim medisin i mange år no. Kurs nr 27
går av stabelen i november. Kurset er på 40 timar,
dekker
kompetansekravet
til
sjømannslegar,
petroleumslegar og resertifisering av dykkerlegar. Det
gir teljande timar i allmennmedisin, samfunnsmedisin
og arbeidsmedisin. Sjøfartsdirektoratet har uttrykt at
dette er det einaste kurset som dekker
kompetansekravet, men så langt har dei altså ikkje gjort
kurset obligatorisk. Me har vår eigen fagplan for
kurset. Men så lenge det ikkje vert kravd frå
styresmaktene at ein skal ha eit slikt kurs kan ein jo
berre la det vera?

Yrkesstolthet?
Korleis kan talet på signerte helseattestar dokumentera
at kompetansen er halden ved like?
Kor mange utbrende allmennpraktikarar har det ikkje
vore som har signert sjukemeldingar og reseptar fortare
enn svint for å bli kvitt pasienten, og som slett ikkje
held den naudsynte kvaliteten på arbeidet? Kva skal me
seia når me høyrer om 200 erklæringar som er signerte
”in blanco” fordi legen skulle på ferie, slik at
kontorpersonalet kan fylla ut alle detaljar om
sjømannen når han dukkar opp – og gi han
helseerklæringa i handa?
Etter mi meining seier talet på signaturar på same tal av
ark ikkje noko om kvaliteten av det som ligg bak
konklusjonen før signaturen vert påført.
Tvert om – kompetanse bør dokumenterast, og den må
vedlikehaldast ved anna enn handskrift. Det innebær i
praksis etterutdanningsopplegg. For meir enn 10 år
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sidan, då eg sat i kvalitetsutvalet i NFMM, skisserte me
ei godkjenningsordning som innebar eit basiskurs før
godkjenning vart gjeven, at godkjening vart gitt for 5 år
om gongen, og at det vart kravd vedlikehald av
kompetansen i godkjenningsperioden for å bli
resertifisert. Førebels er det ikkje realisert.

Kor mange helseattestar signerer
du?
Korleis kan ein sikra at legane har ”nødvendig
kjennskap til norsk regelverk”?
For ikkje mange dagar sidan fekk eg ein førespurnad
frå ein nyleg godkjend norsk sjømannslege i eit anna
land. Han hadde nettopp fått godkjenninga si frå
ambassaden. Men han visste ikkje kor han skulle finna
reglane for tuberkuloseundersøking. Eg forklarte han at
han måtte gjera slik det står i Forskrift om
tuberkulosekontroll. Så prøvde eg å finna den (på
engelsk) og senda til han – men den finst ikkje på
engelsk. 500 norske sjømannslegar i alle land over
heile kloden har ikkje tilgong på den forskrifta som dei
pliktar å følgja for å gjera tuberkulosekontrollen
korrekt når sjømannen kjem på kontoret. – Men dei har
altså blitt vurdert til å ha ”nødvendig kjennskap til
norsk regelverk” av ambassaden.
Det har lenge vore krav til kompetanse for å bli flylege
– både for førstegongsgodkjenning og fornying av
godkjenning. I den nye forskrifta om helsekrav for
offshoresektoren er det også stilt krav til
formalkompetanse for å bli petroleumslege. Ingen av
desse to legane gjer forvaltningsvedtak på vegne av
staten.
Dei
skriv
sakkyndige
erklæringar.
Sjømannslegen fattar vedtak som førsteinstansen i
statsforvaltninga, på vegne av Sjøfartsdirektoratet. Men
det trengst altså inga godkjenningsordning for desse
legane? Huff og huff.
I dei nye ILO/IMO “Guidelines for Medical
Examinations of Seafarers” som no er i ferd med å bli
vedtekne, vert medlemsstatene rådd til å krevja bade
formalkompetanse
og
kvalitetssikring
av
sjømannslegane. Me må nok gjera noko i Noreg i dag
også.
Etter at 13 år og 26 gjennomførte grunnkurs har 41 %
(166) av dei 402 godkjende sjømannslegane innom
landegrensene vore på kurs. 39 % av dei 537 legane
som har gjennomført kurset er idag sjømannslegar. Når
det er så mange fleire som har vore på grunnkurs enn
som er godkjende sjømannslegar idag, så kjem det av
at kurset er pliktig for alle vernepliktige legar, uansett
Forsvarsgrein. Dei som kjem i Sjøforsvaret har bruk for
godkjenninga si det eine året dei er inne, men deretter
går mange over i stillingar der sjømannslegefunksjon
ikkje er aktuell, og sluttar dermed i faget.

Det betyr altså at 236 sjømannslegar i Noreg ikkje har
vore på kurs. Av dei cirka 500 godkjende i andre land
veit eg at 2 har vore på grunnkurset vårt.
Me har fleire gonger opplevd at kursdeltakarar som har
vore sjømannslegar i fleire år har gitt uttrykk for at dei
burde vore her for lenge sidan, og at dei har lært mykje.
Nokre gonger ser eg som leiar i Fagnemnda at
kompetansen hjå sjømannslegen truleg kunne vore
betre, ettersom innsend dokumentasjon har manglar.
Det byr meg i mot å senda alt som har manglar i retur.
Saker blir behandla så sant det er mogeleg å finna
tilstrekkeleg grunnlag til å ta avgjerd på, men nokre
gonger held det hardt.
Somme gonger får greie på – kanskje helst når ein
sjømann er blitt nekta (heilt korrekt etter forskrifta) at
den tilstanden han er blitt nekta på har vore uendra i 20
år og at han har vore annankvart år hos sjømannslege
og fått helseerklæring utan merknad kvar gong (i alt 10
gonger) hjå ulike sjømannslegar. Når dette kan skje, er
det noko som manglar med kompetansen.
Overvekta er eit problem for mange. Overvekta aukar i
populasjonen i Noreg. Eg har lita tru på at det er noko
unntak for sjøfolk. Korleis kan det då ha seg at me har
fått eit dramatisk fall i talet på søknader om unntak frå
BMI-krava etter 2009? – Av og til når eg reiser
innanlands ser eg sjøfolk som eg er sikker på har ein
BMI på langt over nektingsgrensa. Kanskje veit eg til
og med namnet på vedkomande. Kanskje veit eg til og
med at det ikkje har vore handsama nokon søknad i
Fagnemnda om fravik frå helsekrava frå den aktuelle
sjømannen. Kor mange sjømannslegar er det som set
seg ut over Forskrifta sine krav?

Eit hjartesukk
Kjære sjømannslege. Veit du kva eit enkeltvedtak er?
Kanskje det er på tide at du les den forskrifta du tek
avgjerd etter? Kanskje er det på tide at du les den
Forvaltningslova som du skal praktisera etter? Kanskje
det er på tide at du går på kurs?
Så skal eg slutta å vera sur og visa meg frå ei anna side:
Det vil vera ei stor glede for meg å kunna ønskja
nettopp deg vel møtt til grunnkurs i maritim medisin!
Det vil vera ei like stor glede for meg å kunna sjå deg
på week-end seminaret til Norsk forening for maritim
medisin i haust? – Og kva med Sjøhelsekonferansen
neste år? Du er hjarteleg velkomen!
Og som ikkje det var nok: Dersom du er i tvil i ei
konkret sak – ring meg. Eg ønskjer slike telefonar
svært velkomne. Eg lærer noko av det – og du lærer
noko av det. Det kallar me synergi. Er det ikkje fint?
Telefonnummeret er 90990461.
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Leiar Alf Magne Horneland
amho@helse-bergen.no
Norsk Senter for Maritim Medisin
http://www.nsmm.no
Leiar i Fagnemnda, Sjøfartsdirektoratet

Fr@ nettet …

Faglitteratur
I denne spalten ønsker redaktøren og henlede
oppmerksomheten på interessant faglitteratur for
sanitetsoffiserer. Leserne bes sende innspill til spalten
pr e-post til redaktøren.
Daniel F. Borch, Henrik L. Hansen, Hermann Burr, Jørgen R. Jepsen.
Surveillance of maritime deaths on board Danish merchant ships,
1986–2009. International Maritime Health. 63; 2012-01; 7-ff.

BUMED

Background. A previous study demonstrated a high
death rate among seafarers signed on Danish ships
during the years 1986–1993. This study aimed to
examine and analyse the subsequent development until
2009.
Material and methods. A total of 356 fatalities were
identified from data supplied from the Danish Maritime
Authority, an insurance company, and other sources.
Maritime deaths among seafarers signed on Danish
ships comprise deaths from 1) accidents, suicides and
homicides; and 2) disease on board. Deaths due to 2)
occurring ashore within 30 days after signing off were
included. The overall and mode-specific death rates
were calculated for three eight-year observation
periods. The rates for work-related fatal accidents were
compared with the rates for landbased trades.
Results. All categories of maritime deaths were
significantly reduced from 1986 to 2009 - in particular
during the last eight-year period (Accidents 1986-1993:
66.6 per 100,000 person years, 2002–2009: 27.0 per
100,000 person years, diseases 49.5–26.1, suicides
14.4–7.8). In spite of the remarkable improvement
since 1986, seafarers remain in 2002–2009 more than
six times more likely to die from occupational
accidents (including shipwrecks) than do workers
ashore.
Conclusions. The favourable trend of maritime deaths
in the Danish merchant fleet may be due to 1)
preventive measures — e.g. interventions relating to
vessel safety, work environment, and improved
medical care on board — and to 2) technological and
organizational changes — e.g. newer and larger vessels
in the Danish merchant fleet, changed composition of
the workforce, and reduced shore leaves. The persisting
excess risk warrants further preventive actions.

U.S. Navy Bureau of Medicine and Surgery har
oppdatert sin nettside.
Her finner du en rekke interessante ressurser, bl.a.
tidsskriftet Navy Medicine.

Krig er alvor - sårede og falne
norske soldater i Afghanistan

I denne spalten presenterer vi interessante nettsteder.

U.S. Navy Bureau of Medicine
and Surgery
U.S. Navy Bureau of
Medicine and Surgery
(BUMED) markerte den
3. mai sitt “skifte av
havn” fra "the Hilltop" i
Foggy Bottom i
Washington hvor den
amerikanske
marinesaniteten har hatt
sitt hovedkvarteer i 70 år.
Det er en historisk plassering som forlates hvor man bl.
a. finner det originale Naval Observatory og Naval
Medical Hospital (frem til 1942 da sykehuset ble flyttet
til Bethesda).
BUMED flytter til Falls Church i Viginia. Der vil
BUMED samlokaliseres med ledelsen for saniteten i
US Army og US Air Force under navnet Defense
Health Headquarters. Viseadmiral Nathan, US Navy
Surgeon General sier "Defense Health Headquarters is
not an entity, it is simply a building". Les mer her.

G Bjerka; P Iversen; H Asak; J Pillgram-Larsen; B Rolandsen. Krig
er alvor - sårede og falne norske soldater i Afghanistan. Tidsskr Nor
Legeforen 2012; 132:1076-9.

Bakgrunn. Norge har bidratt med militære styrker i
Afghanistan siden 2001. Vi presenterer en oversikt
over alle stridsrelaterte skader og dødsfall blant norske
soldater i perioden f.o.m. 2002 t.o.m. 2010.
Materiale og metode. Ved gjennomgang av alle
medisinske journaler for norsk militært personell i
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Afghanistan i perioden frem til januar 2011 ble falne
eller sårede under stridshandlinger identifisert.
Skademekanisme og anatomisk region for skade ble
registrert og Injury Severity Score (ISS), Revised
Trauma Score (RTS) og sannsynlighet for overlevelse
ble beregnet. Dødsfall ble klassifisert etter
militærtraumatologisk terminologi, og skaden i tillegg
vurdert som enten ikke mulig å overleve (nonsurvivable) eller mulig å overleve (potentially
survivable).
Resultater. Det var 45 skadehendelser med ni dødsfall
blant 42 soldater. Skademekanismen for sju av
dødsfallene var veibomber (improvised explosive
device; IED). Alle skader som medførte dødsfall var
ikke mulig å overleve. Sju soldater ble alvorlig såret.
Mekanismene var skuddskader, IED, splintskader fra
rakettgranat og mineeksplosjon. 29 hendelser på 28
soldater medførte lettere skader. Hyppigste mekanisme
var rikosjettskade eller splintskade fra skudd eller
granatnedslag.

Sanitetsinspektør
Jan Knudtzon Sommerfelt-Pettersen
jan@sommerfelt-pettersen.no

NATO Staff
Maritime Medical
Course
En beskrivelse av NATO Alliansens maritime
sanitetskurs planlagt gjennomført som et pilotkurs ved
NATO School Oberammergau (NSO) 10-14 desember
2012, og deretter som et årlig kurs over en arbeidsuke.

Bakgrunn
“Joint Maritime Logistics- & Medical Course (Radiant
Support”) ble gjennomført nesten hvert år i perioden
fra 1995 til 2008. Kurset dekket i hovedsak operativ
maritim sanitets- og logistikk doktrine, og høstet
strålende kritikker fra kurselevene. Det bidro til at
maritim sanitets- og logistikkdoktrine ble formidlet til
Alliansens personell. Plutselig ble det tatt av NSOs
kurs-portefølje, noe som for oss innvidde var helt
uforståelig og umotivert. Prisen betaler vi i disse dager,
gjennom et erfart kunnskaps-gap i Alliansens maritime
sanitetsdoktrine som fremkommer på ulike sett.

Erfaringer

Fortolkning. Flertallet av stridsrelaterte skader i
Afghanistan skyldes eksplosjoner. Skademekanisme og
anatomisk distribusjon er den samme hos norske
soldater som hos allierte. Dødsfallene skyldtes
omfattende skader som det ikke var mulig å overleve.

Fra ankomst HQ MC Northwood høsten 2010, har jeg
erfart at det i Alliansens maritime sanitets-sfære har
hersket betydelig usikkerhet om operative prosedyrer
og samhandling i TG/TF forband mellom enheter på
taktisk og operativt nivå. Hvilke rapporter skal sendes
når og til hvem, og hvem skal vi kommunisere med.
Dette er dokumentert gjennom ulike sanitetsrapporter
fra pågående maritime operasjoner. Det har også
medført adskillig merarbeid for vårt HQ ved at
elementære kunnskaper om operative prosedyrer må
tilføres og gjøres kjent ved hver eneste overlevering av
ansvar fra en styrke til den neste. Det er med andre ord
registrert et gap i elementære operative sanitetsforhold
som følge av at tilførsel av kunnskap om doktriner til
Alliansens maritime sanitetspersonell ikke lenger
finner sted i et felles forum. Dette er svært alvorlig, og
kan medføre at liv går tapt ved at unødig tap av tid
finner sted. Dette er min hovedmotivasjon for å arbeide
for å få etablert et kurs som gir opplæring i Alliansens
maritime sanitetsdoktrine.
Utvikling
Basert på de sanitets-rapporter som er sendt fra
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operasjoner, hvor de nevnte forhold er avdekket, samt
tett samarbeid med ACT og MEDNEP har HQ MC
Northwood lykkes å få etablert rammer for et årlig kurs
hvor det skal undervises i maritim sanitetsdoktrine.
Kurset vil bli arrangert ved hjelp av instruktører fra
Alliansen som er utpekt av de ulike lands Sanitetsinspektører eller “Fleet-Surgeons”. Det er planlagt et
“pilot-kurs” ved NSO i uke 50/12 (10-14 Des 12). Til
dette kurs ønsker vi at Alliansens Fleet-Surgeons aktivt
skal peke ut erfarent personell som kurs-deltakere med
bakgrunn i dette kursets natur (pilot-kurs) hvor kritisk
tilbakemelding fra deltakerne vil være et “must”.
Kursets målgruppe er ment å være primært maritime
MEDICAL PLANNERS og MEDCAL ADVISORS på
gradsnivå fra løytnant til kommandør. Det er en
målsetting at personell som skal tjenestegjøre i NATO
styrke skal ha gjennomført kurset før deployering. For
KNM vil det være en målsetting å få flest mulig av vårt
sanitetspersonell gjennom kurset. Kurset vil også
gjøres tilgjengelig for øvrige forsvarsgrener og
tjenestefelt.

Kursinnhold og gjennomføring
Kurset er planlagt gjennomført årlig ved hjelp av
instruktører fra NSO og NATO Alliansen hvor HQ MC
Northwood har det faglige koordineringsansvar.
Varighet vil være en arbeidsuke (man-fre) og det vil
foregå ved NSO. Vi har behov for instruktører til
kurset, og sanitetspersonell med erfaring fra stab og
operative enheter vil bli foretrukket. Potensielle
instruktører til kurset vil bli koordinert gjennom
SANINSP SJØ. I framtiden ønsker vi at en som blir
tilknyttet som instruktør til kurset først må ha
gjennomført kurset som elev. Instruktører til kurset må
påregne å bruke ca 2-3 uker årlig til forberedelser og
gjennomføring i inn- og utland. Egen nasjon må være
villig til å dekke inn kostnader som utløses (Reise,
opphold).
Kurset er oppbygd rundt åtte hovedtemaer (Learning
Objectives (LOs), som igjen er delt opp tematisk slik at
disse totalt sett skal tilføre kunnskaper om hva man må
ha kunnskap om for å kunne fungere som MEDAD,
MEDOPS eller MEDPLANS i en maritim operasjon
innen NATO Alliansen. Dette vil søkes tilført i
teoretiske leksjoner samt gjennom praktisk arbeid i
mindre grupper.

Kursets hovedtemaer omhandler
•

LO1 NATO Structure, Medical & Logistic
Principles and C2

•

LO2 Conduct Medical Planning with Focus on
the Maritime Environment

•

LO3 Recognised Maritime Medical Picture
(RMMP) , Reports, Casualty Tracking

•

LO4 Interact with Chain of Command

•

LO5 Medical Ethical Advice to Command

•

LO6 Understand DNBI & Recognise Health
Threats in the Maritime Environment

•

LO7 Management of the dead

• LO8 Post Operational Staff Work
I tillegg planlegges arbeid i mindre grupper, og en- to
spesialforedrag fra operasjoner (Key-Note Speakers).

Målsetting
Kursets målsetting er tatt med uten oversettelse:
Course objectives: Upon completion of the course the
students should be able to:
•

Understand the NATO Structure in general
and the NATO Maritime Medical Structure in
detail

•

Conduct Medical Planning in a Maritime
Environment

•

Manage the Recognized Maritime Medical
Picture

•

Interact with Chain of Command

•

Provide Medical Ethical advice to Command

•

Understand Medical Aspects of the
Management of the Dead

•

Conduct post operational staff work

•

Be able to perform duties in a maritime
environment as Medical Adviser or Medical
Planner at TG/TF level.

Avslutning
Hva nå? Vi har behov for dyktige instruktører med
vilje til å stå på for det maritime sanitets-fellesskap.
Skal kurset bli levedyktig og oppnå anerkjennelse som
et godt verktøy for oss alle til å forbedre
kommunikasjon og operativ samhandling, er det viktig
at den enkelte sanitetsoffiser er engasjert, motivert og
besitter de nødvendige kunnskaper.
Jeg henvender meg derfor til deg som er flink som
instruktør, men samtidig behersker engelsk og besitter
erfaring fra maritime operasjoner for at dette prosjekt
skal bli levedyktig, sterkt og få utvikle seg i takt med
endringer nasjonalt og i Alliansen.
Innspill og engasjement mottas med takk til forfatter av
disse ord og som kan sendes til kontaktperson ved HQ
MC Northwood: KK Helge Barstrand ved HQ MC
Northwood på e-mail: h.barstrand@manw.nato.int eller
rettes til SANINSP SJØ KOM Sommerfelt-Pettersen.
De fleste sanitetsoffiserer i KNM har svært gode
engelsk kunnskaper. For å få jobbe i NATO alliansens
PE struktur, er det et krav at alle skal bestå
skriftlig/muntlig språktest. Dette vil de fleste ikke ha
noen problemer med. Av den grunn vil jeg
avslutningsvis anbefale at alle sanitetsoffiserer i KNM
som planlegger internasjonal tjeneste å gjennomføre
testen via Forsvarets Skolesenter. Dette i den hensikt å
få bekreftet at egne språkferdigheter er i henhold til de
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krav som stilles for å jobbe i NATOs struktur. Skulle
man være uheldig å ikke bestå, tilbys samme sted et
språkkurs som er svært nyttig å ta med seg, samtidig
som det gjerne er det lille ekstra som skal til for å
bestå.
CDR SG NOR Navy Helge Barstrand
helgebarstrand@hotmail.com
N43/Branch Head Medical/Med Plans & Concepts HQ
MC Northwood (Fra 1/12-2012 HQ MARCOM).

Siden sist
I denne spalten presenterer vi siste nytt fra
SANSJØ.
Det er alltid en rekke ting som foregår i saniteten i
Sjøforsvaret, og våren var intet unntak. SSO2 har
startet på fire måneders kurs i USA på Captains Career
Course i US Army, og sjefen har permisjon to dager i
uken, men ting har ikke stått stille av den grunn …

SAN SJØs årlige fagseminar
gikk av stabelen på Justissektorens kurs og
konferansesenter i Stavern - gamle Fredrikværn Verft rett over nyttår. Temaene på årets seminar var mange,
men det var liten tvil om at foredragene fra medic’en i
politiets deltagjeng, og fra avdelingslederen i
akuttmottaket på det nærmeste sykehuset var blant
foredragene det var størst forventninger til. Erfaringene
fra å håndtere denne type skader prehospitalt er det
først og fremst forsvarets personell som har erfaring
med i Norge. Personellet på Utøya, var også opplært og
trent av Forsvarets Sanitet i førstehjelp. Det ble to
gripende foredrag med klar relevans for oss i Forsvaret,
og et par momenter til ettertanke for hva vi utdanner og
trener.

Sjefen for saniteten i NATO (COMEDS),
brigadegeneral Rob van der Meer deltok på
fagseminaret sammen med representanter fra Sverige
Danmark, Finland og Nederland.
Vi hadde også gleden av å ha bade Generalinspektøren
for Sjøforsvaret og Sjefen for Forsvarets Sanitet på
seminaret.

Ordningen med leger på
utdanning
gjennom den såkalte LIS (leger i spesialisering)
ordningen hvor vi betaler for legens spesialisering er så
langt en suksess. Erfaringene med ordningen tilsier at
denne bør utvides og at en vesentlig del av legene i den
operative strukturen bør være LIS leger. Ordningen er
nå så etablert at det også i våres ble lyst ut en stilling av
SAN SJØ med 50 % spesialisering i ortopedi ved
Haukeland universitets sykehus og 50 % i Sjøforsvaret.

Leveranse av sykestuetjenester
til forsvarsgrenene
fortsetter å være en utfordring. Det er uklart hvilke
tjenester som skal leveres, da det varierer hvilke
tjenester forsvarsgrenene kan, bør eller må levere selv.
I tillegg finnes det ikke overordnede krav til
tilgjengeligheten på tjenesten. I den grad det finnes
kvalitetskrav er disse vanskelig målbare. Når
organisasjonen som leverer tjenestene i tillegg er de
som skal definere om disse er gode nok, blir det
nødvendigvis gnisninger når brukerne opplever at
tjenesten som leveres ikke gjenspeiler behovet. I løpet
av våren har det igjen vært møte mellom Sjef
Forsvarsstab,
Sjef
Forsvarets
Sanitet
og
Generalinspektørene for å se på hva som kan gjøres.
Det ble foreslått tiltak og løsninger, men innenfor
dagens struktur og ansvarsfordeling. En får neppe noen
permanent løsning på dette før en får på plass
overordnede krav fra en høyere myndighet, eller at
ansvaret for å definere kvalitet og tilgjengelighet flyttes
til noen andre en dem som skal produsere tjenestene.

Ny Senior Stabsoffiserer på
plass i SAN SJØ

Torsdagen var viet blodtransfusjon, og behovet for å
revidere
gjeldende
transfusjonsprotokoller
og
instrukser i Forsvaret.

etter at OK Agnar Tveten fikk permisjon i et år fra
stillingen. Han har begynt på Norsk Senter for Maritim
medisin i stilling som leder for Radio Medico (Den
sivile telemedisinske legevakt for skip). Han vil fortsatt
utføre enkelte oppgaver for SAN SJØ, slik som
telemedisin, deltakelse i Sjøforsvarets Støttelag og
NATO arbeid. OK Roar Størksen er midlertidig
beordret i stilling som Senior Stabsoffiser,
administrativ stedfortreder for Sjef SAN SJØ og faglig
ansvarlig for Sykepleietjenesten i Sjøforsvaret.
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Gode relasjoner til våre allierte
er mer enn politikk. Det er også mulighetene for å
”ringe noen du kjenner”, når en trenger hjelp eller råd.
Det kan være den norske stuerten som ber det
nederlandske nabofartøyet om å låne sukker, eller
sanitetssjefen som ber om å få hjelp til å få noen hjem
eller ut av et område, eller sette opp sanitetsberedskap
for en operasjon hvor en ikke har nødvendige ressurser
selv. Sjef SAN SJØ har derfor besøkt de siste Surgeon
Generals i US Navy. Denne gang tok Vice Admiral
Matthew Nathan imot SAN SJØ på sitt kontor i
Washington, sammen med Rear Admiral Michael
Mittelmann som er Deputy Surgeon General.
Samtalene gikk fra helt generelle felles utfordringer, til
konkrete lovnader om faglig assistanse i form av
eksperthjelp på områder Norge selv har lite kunnskap.
På samme tur ble det også anledning til et møte med
Rear Admiral Bill Roberts som er Medical Adviser for
US Fleet Forces Command. Samtalene her var naturlig
nok mer fokusert på hvordan skape gode løsninger for
sanitet ombord med fokus på pågående og mulig
fremtidige operasjoner.

Forsvarsattacheen og
marineattacheen i Washington
ble også behørig avlagt besøk. De ble presentert
hvordan Sjøforsvarets støttelag alltid er klar til å støtte
våre styrker ute, også de flere titalls marineoffiserer
som til enhver tid er i USA. Rutinene ble gjennomgått
og justert i forhold til forsvarsattacheens erfaringer fra
nylig støtte fra Sjøforsvarets støttelag.

I NATO har små nasjoner
innflytelse

gjennom kunnskap og vilje til å dele denne. NATOs
Medical Naval expert panel (Mednep) har et subpanel
som har arbeidet med naval medisins doktrine i en
årrekke. Norge har formannskapet i gruppen. Tidligere
har gruppen laget et verktøy for risikobasert tilnærming
til sanitets planlegning i maritime operasjoner. Som en
del av dette ble det grovt definert ulike tiltaksgrenser
eller nivåer sanitetstjenesten må holde. De siste to

årene, har gruppen arbeidet for å lage nye nivåer for
naval sanitet, basert på disse tiltaksgrensene. De nye
nivåene skal ikke erstatte Role begrepet, men det har
lenge vært bred enighet i NATOs mariner om at Role
begrepet som baserer seg på tilgjengelighet av kirurgi,
er for snevert. Role begrepet er for lite konkret til å ha
noen mening i forhold til å beskrive hva en har, og
ensidig fokus på kirurgi uten å beskrive krav til
intesivbehandling m.v. gjør at det heller ikke kan
brukes som et relevant verktøy for å kravsette
nødvendig sanitet i en maritim operasjon. På vårens
møte ble arbeidet med disse nivåene ferdigstilt med
konsensus fra de tyske, nederlandske, franske,
belgiske, norske marinene og ikke minst US og Royal
Navy. Det neste panelet vil se på er rapportering.

BHT utredning
Det har vært lite bevegelse i prosessen rundt prosessen
om å regionaliserer BHT, og overføre den til
Våpengrenene. Det som gjenstår er en utredning om
kvalitet på BHT ledet av Sjef FMI.

Opprettelse av sykestue på
Sortland
Det arbeides fortsatt opp mot FSAN allmennhelse for å
få
på
plass
en
permanent
løsning
for
garnisonshelsetjenester i følge med opprettelsen av
Kystvakten på Sortland. Det er gjennomført befaring,
og midlertidige løsninger er diskutert, men det er
foreløpig uavklart angående løsning. Det blir en ny
hverdag for gjengen på SKYS når de kan fokusere mer
på operativ sanitet ombord og mindre på
garnisonshelsetjeneste og sjømannstester. Videre vil
den nye BHT organiseringen avlaste dem for
ytterligere arbeidsoppgaver som i dag stjeler tid.

Konteinerbasert Role 1

Sjøforsvaret har behov for mobile/flyttbare Role 1
installasjoner. Disse er fordelt til Kysteskadren og de
Våpnene som er mest landbasert (MARLOG og MJV),
samt ett sett til øvelse. Fartøy med sanitetspersonell har
Role 1 installasjoner integrert. Konteinerparken
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gjennomgår for tiden overhaling, og MJV
legekonteiner skal nå gjennomgå oppgradering. Videre
er det iverksatt arbeid med å innhente pristilbud for
eventuelle kirurgiske konteinere, for eventuelle
deployeringer på land..

Legionella
Marine veterienæren har startet arbeidet med å få sanert
fartøyer i samarbeid med FLO og brukere, og
resultatene ser lovende ut. Videre skal det installeres
filter på inntak slik at vi slipper problemer i fremtiden.

Støy/hørselsprosjektet
Arbeidet med å registrere arbeidsmiljøet i forhold til
støy og påvirkning på hørsel, er i gang. Universitetet i
Bergen sammen med BHT og Sjøforsvaret er i gang
med støymålinger og hørselstester.

Årets Sjøhelsekonferanse
gikk av stabelen i Bergen i april med Saniteten i
Sjøforsvaret som medarrangør. Sjøhelsekonferansen er
den største faste faglige møteplassen for maritim
medisin i Skandinavia på sivil side. I år var det særlig
fokus på «maritime labour convention» (MLC 2006)
som definerer kravene til arbeidsmiljø ombord. 5 ulike
av verdens viktigste flaggstater som Kypros, Isle of
man og Liberia stilte, med offisielle representanter og
fortalte hvordan de tenker å implementere og håndheve
disse nye kravene. Kravene i MLC 2006 vil i 2013
også bli implementert i norsk Sjøfartslovgivning, og bli
gjeldende for Sjøforsvaret.

Maritime Medical Conference

Nytt logistikkfartøy
Logistikkfartøyprosjektet har fått pålegg om å forholde
seg til rammen, dette medfører at de anbudene som er
mottatt må reduseres for å nå rammen. For Sanitet ser
det foreløpig ut som om alt utover Role 1 blir såkalt
”prepared for but not equipped with” oversatt til
forståelig norsk; vi er heldige dersom det finnes strøm
og infrastruktur for gass. Vi må derfor gå inn i
kravdokumentasjon, samt få en avklaring på hva klartid
en ser for seg for ROLE 2. Dette vil videre danne
grunnlag for en anbefaling til GIS på om det er mulig å
se for seg logistikkskipet som en egnet
sanitetsplattform i fremtiden.

Ambisjonsnivå sanitet Kystvakt
Sjef SANSJØ, Stabssjef SST og Sjef KV gjennomførte
ett møte om saken. Her ble det enighet om oppstart av
arbeid med å få på plass sykepleier i besetningene på
helikopterbærende kystvakt. En ble enige om å starte
opp med to stillinger i besetningene til KV Svalbard.
Det er i utgangspunktet planlagt med syv stillinger på
HK bærende KV, i.h.t. ambisjonsnivå for sanitet i KV.
Det er også besluttet at det etableres en stilling som
avdelingslege i Kystvakten. Stillingen er utlyst og
tilsettingsprosessen på går.

Ulykken under årets
vinterøvelse
da et Herkules fly styrtet i Kebnekaise var en tragisk
hendelse. Sjøforsvarets personell var ikke direkte
berørt, men var en del av den samme øvelsen. Den
påfølgende leteaksjonen ble utført under meget
krevende forhold, blant annet med støtte av personell
fra Marienes jeger kommando med støtte fra OK Bjørn
Helge Johnsen fra Sjøforsvarets Støttelag (SSL). SSL
tilbød også støtte til Luftforsvaret og FOH.

er Allied Maritime Command HQ Northwood årlige
seminar. Dette har i en årrekke vært arranger sammen
med NATO Maritime Naval Expert Panel. I våres ble
dette arrangert i flotte historiske omgivelser i
Karlskrona i slutten av april. Norske innlegg på
konferansen var blant annet presentasjon av arbeidet
med prehospital blodtransfusjon og samarbeidet med
blodbanken på Haukeland, samt et foredrag om leder
stil og organisering i prehospital akuttmedisin. På
seminaret hadde vi deltager fra 17 nasjoner inklusive
Singapore og Australia.

Gamle VABer har sluttet og nye
VAB leger har kommet
har også ankommet i løpet av våren og gjennomført
navalmedisinkurs, kurs i maritim medisin og
dykkermedisin i tillegg til felleskursene. De
avtroppende VAB legene ble behørig feiret på
periskopet etter en tilbakemeldings seanse. Som vanlig
var tilbakemeldingene direkte til Sjefen for Saniteten i
Sjøforsvaret,
før
hver
enkelt
fikk
utdelt
vernedyktighetsmedalje og diplom. Denne seansen ble
kombinert med vårens møte i MSOF.
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På vårens møte i Marinens
Sanitetsoffisers forening
(MSOF)
var det foredrag om konseptet med fremskutt
traumeteam (FTT) av KK Johan Storm-Munk,
stabslege Fregattvåpenet, og hvordan dette organiseres
og bygges opp. FTT’ene er i en etableringsfase, og det
ble diskutert utfordringer og usikkerheter knyttet til
gjennomføringen. Det ble også servert utsøkt grillmat,
og en aldri så liten kake.

Grunnkurs i Maritim Medisn

Ble gjennomført i mai i samarbeid med Norsk Senter
for Maritim Medisin. Kurset gir kompetanse for
autorisasjon av våre VAB’er som sjømannsleger og gir
samtidig ett nettverk innen fagområdet. Kurset er en
del av FSANs Sanitetsoffiserskurs. Kurset ble etablert
av Sjøforsvaret i 1999 som det første grunnkurs i
fagområdet. Vårens kurs var nr 26 i rekken. Fra
begynnelsen har kurset hatt hele 537 deltagere.

MJV vil få oppdrag å produsere traumeteam i
virksomhetsplanen fra GIS 2013.
Når MJV er klar med sitt team har Sjøforsvaret totalt
tre team som kan rullere på lengre deployeringer, samt
at teamene etter hvert vil gå inn på rullering i forhold
til klartider, slik at en alltid har ett team med kort
klartid.

Arbeidet med fullblods
transfusjoner prehospitalt
har fortsatt god fremdrift. Avdelingslege i MJK
arbeider med å få innført kvalitetssikrede
transfusjonsprossedyrer i Sjøforsvaret, parallelt med
doktorgradsarbeide. I den forbindelse er det inngått
samarbeid
med
blodbanken
på
Haukeland
Universitetssykehus og professor Tor Hervik.
Prosedyrene skal legges frem for Sjøforsvarets
Fagmedisinske Råd. Arbeidet har høstet bred
internasjonal anerkjennelse, noe som ble vist på 2nd
symposium on Remote Damage Control Resuscitation
(RDCR) konferansen i regi av Stiftelsen Norsk
Luftambulanse den 19. til 21. juni. Professor Hervik
har i tillegg, utarbeidet en mulighetsstudie om bruk av
blodtransfusjon i Sjøforsvaret på oppdrag for SANSJØ.
Dette arbeidet ser lovende ut, og vi ser frem til å få
kvalitetssikrede og oppdaterte prosedyrer for
transfusjon til bruk i Sjøforsvaret. Det er opprettet et
eget forskningsnettverk The Hemostasis and
Oxygenation Research Network (THOR) for å
koordinere innsatsen fra flere nasjoner, for å kunne
rette innsatsen der den trengs mest.

En rekke andre aktiviteter

Fremskutte Traume Team (FTT)
Fregattvåpenet gjennomførte i uke 21 trening for FTT.
Det ble trent kirurgi på levende gris med støtte fra
SANSJØ og MJK.. Dette har vært et ønske lenge, da
det er vanskelig å få øvet realistisk ombord på annen
måte. Øvelser med døde dyr har vært gjort jevnlig, men
gir ikke samme øvingseffekten eller samme mulighet
til å evaluere rutiner og utstyr. Øvelsen ble gjennomført
med
god
støtte
fra
Forsvarets
Sanitet.
Generalinspektøren,
Sjef
Fregattvåpenet
og
Sanitetsinspektøren var til stede og fikk se konseptet i
drift. De var alle godt fornøyd med det de så.
Konklusjonen var at konseptet er bra. Videre ble det
avdekket noen materiellmessige utfordringer som vil
bli utbedret. Teamet drar til Syd-Afrika i september for
å få ytterligere traumetrening i Johannesburg.
MARLOG er i gang med å sette sammen ett
traumeteam i henhold til føringer fra GIS. Her er
stillingshjemler snart klar, og de planlegger med
hospitering i Sør Afrika i november.

har også funnet sted. Fylkeslegen i Hordaland besøkte
Haakonsvern for å få bedre innblikk i
beredskapsarbeid,
SAN
SJØ
har
avviklet
internseminar. Det er blitt innstillt på ny avdelingslege
til Kystvakten, Sjef SAN SJØ har besøkt FOH og SAN
SJØ har bidratt til revisjon av FOPV. NATOs Medical
Standardization Working Group har hatt møte på
Sessvollmoen hvor Sjøforsvaret også deltok samt en
rekke andre aktiviteter.
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Orlogskaptein Sykepleier Agnar Tveten
agnar@tveten.org
SSO1, SAN SJØ
Orlogskaptein Sykepleier Roar Størksen
roar.storksen@gmail.com
SSO1, SAN SJØ

Personellnytt
Spalten gjennomgår personellendringer i
Marinens sanitet.

Tilgang
KL (m) Christoffer Selnes fra sivilt til SANSJØ,
Prosjektstilling Lege i Spesialisering, MJV.
KL (m) Sverre Andreas Halstensen, Stasjonslege,
Sykestuen Haakonsvern, Forsvarets Sanitet
KL Psykolog Andreas Espetvedt Nordstrand,
Stressmestringsteam Nord-Norge, Forsvarets Sanitet.
LT Lege Andreas Ask, SAN SJØ VAB, med
tjenestested KNM Roald Amundsen.
LT Lege Jon Magnus Haga, SAN SJØ VAB, med
tjenestested KJK.
LT Lege Lars Gunnar Kinne Solsvik, SAN SJØ VAB,
med tjenestested MARLOG.
LT Lege Stephan Karsten Thomassen, SAN SJØ VAB,
med tjenestested KV.
LT Lege Steinar Guvåg, SAN SJØ VAB, med
tjenestested KNM Fritjof Nansen.
LT Lege Alshbib Ayham, SAN SJØ VAB, med
tjenestested KV.
LT Lege Theodor Kaurin Fosse, SAN SJØ VAB, med
tjenestested MJK.
OK (m) Roar Størksen fra MJVTS til vikar SSO1,
SANSJØ.

Avgang/permisjoner
KL (m) Jarle Kjønigsen, SANSJØ, Prosjektstilling
Lege i Spesialisering, MJV, til sivilt.
KL (m) Lege Otto Andreas Langmoen, Stabslege SSK
til sivilt.
KL (m) Psykolog Ingelin Birkeland, SANSJØ, til sivilt.
KL Atle Røsseland, fra SANSJØ til kurs i USA
KL Lege Paul Otto Røsbø,
FSAN/MEDAVD/ALMHELSE/GP, til Assisterende
Fylkeslege, Finnmark (permisjon).
KOM Lege Jan Sommerfelt-Pettersen, SANINSP, til
Assisterende Fylkeslege Hordaland (40 % permisjon).
LT Lege Henrik Andreas Torp, SAN SJØ VAB, med
tjenestested MARLOG til dimisjon.

LT Lege Håkon Torbjørnsen Ågotnes, SAN SJØ VAB,
med tjenestested KNM Fritjof Nansen til dimisjon.
LT Lege Michael Xu Tehua, SAN SJØ VAB, med
tjenestested KV Svalbard til dimisjon.
LT Lege Royala Shashi, SAN SJØ VAB med
tjenestested MJV til dimisjon.
LT Lege Thomas Stangeland, SAN SJØ VAB med
tjenestested KV Svalbard til dimisjon.
LT Lege Tor-William Baarøy, SAN SJØ VAB med
tjenestested MARLOG til dimisjon.
LT Marinefarmasøyt Erik Helgemo, SAN SJØ VAB,
med tjeneste SST/SAN SJØ til dimisjon.
OK Sykepleier Agnar Tveten fra SSO1, SANSJØ til
Norsk Senter for Maritim Medisin, Yrkesmedisinsk
Avdeling, Haukeland Universitetssykehus (permisjon).

Yrkestilsetting
KL Anestesisykepleier Henning Hallerud, FFV.

Ny stilling
LT Lege Magnus Kvamsvåg Nordahl, SAN SJØ VAB
med tjenestested KNM Roald Amundsen til KL (m)
Prosjektstilling Lege i Spesialisering, FFV.
LT Lege Lars Ingve Sigve Vigdel, SAN SJØ VAB med
tjenestested KNM Thor Heyerdahl til KL (m)
Prosjektstilling Lege i Spesialisering, FFV.
LT Sykepleier Hårek Leifsson Pettersen,
Sanitetsoffiser MJV TBS, til Sanitetskoordinator
MJVT.

Kurs
Offiserskurs for Vernepliktig akademisk befal våren
2012
Grunnutdanning uke 8, 9, 10
Lederskap uke 11, 12
Flymedisinsk kurs uke 16, 17
Nivå 3 fagbefal uke 13,15
Sjøfartsmedisinkurs uke 19
Navalmedisinkurs uke 20
Dykkermedisinkurs uke 21
Sikkerhetskurs uke 22, 23

Historiske episoder
Spalten presenterer tekster fra sanitetens
historie.
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Samuel Hoffmann stadskirurg i Christiansund
Etter slaget på Christiansunds Red 1808 ble
det etablert militær sykestue på Milnbrygga,
der Norsk Klippfiskmuseum nå holder hus.
Sjef ble stadskirurg Samuel Hoffmann, som
måtte ta opp igjen sin tidligere feltpraksis,
eller rettere stå i beredskap om det skulle bli
flere angrep på byen. Historien om legen
Hoffmann fra København gir oss et innblikk i
hverdagslivet i byen for 200 år siden.
Samuel Hoffmann ble født i København 24. oktober
1757 og mistet tidlig sine foreldre. Han ble oppfostret
og gikk seinere i lære hos regimentskirurg D. Mehl i
grensebyen Rendsburg i Holstein, like ved Kiel. Han
arbeidet fra 1779 som skipskirurg på tokt til Grønland
og Vestindia, og fikk i 1788 militær ansettelse, som
underkirurg i sjøvernet. Allerede året etter er han
kompanikirurg i København og tar fatt på videre
medisinstudier, samtidig med at han åpner privat
praksis - han overtar "F. G. Preisers Barberamt". De
første norske militærleger nevnes i 1644, som
"feltskjærere". De tilhørte nettopp barberlauget, og
hadde ingen medisinsk utdannelse, før "examen
chirurgicum" ble innført 1771.

Innlandet
I 1791 tar Samuel Hoffmann slik kirurgisk eksamen, og
får stilling som amtskirurg. Og så dukker han plutselig
opp her i Kristiansund! Byen hadde i flere år lidd under
en utålelig legemangel, bare hjulpet av sporadiske
besøk
av
skipsleger.
Byfogden
alarmerte
stiftsamtmannen, som igjen ba kanselliet i København
om å finne en løsning. 16. august 1793 ble det opprettet
et stadskirurgkat i Kristiansund, men allerede i 1792
kjøper Hoffmann hus i Fiskergata på Innlandet, det
samme som siden 1833 er kalt "sykehuset".
Eiendommen omfattet et to-etasjes våningshus med
stue, sengekammer, kjøkken, spiskammer, krambu, fire
kammers, forstue, sal ovenpå, toetasjes kakkelovner i
alle værelser – og en toetasjes brygge, naust, fjøs,
ildhus, bårstue med bakerovn, hønsehus, brønn og to
hager. Hoffmann utbedret husene inn- og utvendig og
oppførte et nytt toetasjes stabbur og en ny fløy på
hovedbygget. Han solgte i 1808, og flyttet til
Langveien
2b.
Hoffmanns
etterfølger
som
stadslege,Johan Andreas Schwartzacker (1823-26),
bodde tilfeldigvis samme sted på Innlandet. Etter deres
tid brøt det i 1830-åra ut kolera-epidemier, og
våningshuset ble innredet til "pleiestue for fattige
Syge". Bygningen ble innkjøpt av kommunen 13.6.
1833 for 900 spd. Kombinasjonen fattighus/sykestue
vedvarte i mange år. Allerede Hoffmann hadde plikt til
å oppvarte fattige syke og arrestanter, "på det
alminneliges bekostning", og hadde boplikt i byen.

Stadskirurg
Fra 1793, for øvrig samme året som den første
slofarten med torsk fra Lofoten kom til klippfiskbyen,
var han altså ansatt som byens offisielle stadskirurg.
Han praktiserte først sammen med en bataljonskirurg
Ebbeche, som døde 1798. I 1794 kom han opp i
rettssak mot jordmora Mette Marie Schlauen, som også
var fra København, og som ønsket monopol i sin
geskjeft. 26.9. 1795 var han blant bidragsyterne til
byens borgerskole, og han ga minst 50 riksdaler.

Napoleonskrigene: lasarett og
giftermål
Fra 1807 var vi i krig mot England, på Napoleons side.
All forbindelse med England ble forbudt i to år. Etter at
sjøslagene på havna 19. juni og 8. juli 1808 hadde
demonstrert behovet, ble Hoffmann ansatt som militær
kirurg for garnisonen og roflotiljen i Kristiansund,
antakelig med majors grad. Det tidligere "heimevernet"
på 100 mann ble utvidet til en garnison på 500 mann,
og det ble altså etablert feltlasarett på Milnbrygga "just in case". Standard utrustning forelå i 63 store og
29 mindre trekasser, tilpasset 600 pasientsenger.
Seinere ble ti marinefartøyer stasjonert i byen, og vi
fikk optisk telegraf til Trondheim. Det skjedde
imidlertid ikke så mye mer på krigsfronten her lokalt,
og Hoffmann fikk derfor tid til sivile sysler. 1808
oppførte han den seinere kalte ”Borchgrevinkgården”,
det seinere politikammer, i Langveien 2b:
Kommunebygningen på torget, som ofte går igjen på
bilder fra bybrannen 1940, ble seinere bygd i denne
gårdens hage. Hoffmanns gård lå helt for seg selv, et
bra stykke ovenfor den øvrige bebyggelsen i strøket.
Han solgte i 1812, da han giftet seg med Ellen Marie
Clauson (1777-1824), datter av jernverkseier Konrad
Clauson på Bærums Verk. Hun var 24.2. 1804 av
familiegrunner opptatt i den danske adelsstand under
navnet ”Clauson-Kaas”, og var først gift med
regimentskvartermester Johan Severin Hjort (17981802), fra Romerike, som 20.1. 1798 ble utnevnt til
byfogd i Kristiansund, men som var sykelig og reiste
fra byen høsten 1800. Han ble forresten i 1802
sorenskriver i Toten, Vardal og Biri, men døde samme
år. Hoffmann hadde før vært gift med Elisabeth
Dorothea Ravn.

John Moses og Peter Møller
Samtidig med bryllupet oppnådde Hoffmann
lønnsforhøyelse til 250 riksdaler, og ble fra 15.01. 1812
utnevnt til militær divisjonskirurg, en stilling han
hadde ved siden av den sivile stadslegejobben, helt til
han døde 1822. Han eide fra 18. mai 1812 og til sin
død den vakre ”Renniegården” på Torget på
Kirkelandet, oppført i 1780-årene, revet 1907. I
revolusjonsåret 1814 var lønna 318 rdl, men han hadde
også andre inntekter og fordeler gjennom Forsvaret.
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Hoffmann var blant dem i byens øvrighet som 11.3.
1814 - som "Stads Chirurg" - skrev under på
Eidsvollsmannen John Moses’ fullmakt, sammen med
byens øvrige notabiliteter.
I 1815 eksaminerte Hoffmann apotekerlærling Peter
Møller - han som fant opp medisintranen nettopp her i
byen, og godkjente ham som apoteker. Og i 1817 steg
lønna til 150 rdl rede sølv, tilsv. 1200 riksbankdaler
norsk valuta. Midt oppi dette fikk byen fattighus, der
Gjest Baardsen satt i tre måneder. I april 1814 var det
bondeopprør i byen; sultne bygdeungdommer lette
forgjeves etter kjøpmennenes kornlagre.

Sykehusplaner
I 1818 var Hoffmann med i en komité for å planlegge
interrimssykehus for smittsomme pasienter, men
foreslo i stedet å bygge et permanent sykehus i byen.
Det ble kostnadsberegnet til 1450 spd, som måtte lånes
fra staten. Staten hadde ikke penger, like lite som
kommunen, så det ble ikke noe av. Hoffmanns lønn var
i 1820 120 spd + 33 spd i frivillig bidrag fra formuende
borgere, så han later til å ha nytt allmenn respekt og
anerkjennelse. De siste to årene av hans liv ble han syk
og mistet stilling og lønn. Han døde 1824. I arveskiftet
etter hans andre kone Ellen nevnes et russisk gulvteppe
på 8,7 alen, som de hadde " i sitt store, hvitmalte hus".
Hoffmann er antakelig gravlagt på Gomalandet, der
byens første gravsted ble etablert 1822.
Regionkonservator
Odd W. Williamsen

Til eftertanke
Spalten presenterer sitater til eftertanke.

Ole Brum
“Rabbit said: “Honney or condensed milk with your
bread?” He [Winnie the Pooh] was so excited, that he
said, “Both”.”
Milne, AA. 1933. Winnie the Pooh
"Doctor, why did you change my pills?", asked a
patient. "What makes you think I have?" was the
cautious reply. "Well, last week, when I threw them
down the loo, they floated, and this week they sink."
Sir Austin Bradford Hill. Gjesdal, Knut. (1994).
Arytmier; 10

Efterlysning
Er det noe du synes skal omtales i Navalmedisinsk
Bodstikke? Ta kontakt med redaktøren.
Kommer du i ditt arbeid over bøker, artikler eller annet
som kan være av sanitetshistorisk interesse må du ikke
kaste dette. Send det til SAN SJØ eller ta en telefon.

Kurskalender
Oppdatert kurskalender finner du på nettsiden
til Norsk Militærmedisinsk Forening.
Se her

Oppfordring
SJ SAN SJØ har etablert en epost liste over
sanitetsoffiserer i Marinen. De som er på listen får
tilsendt dette nummeret på epost. Dersom du ikke har
fått denne utgaven av Navalmedisinsk Bodstikke
elektronisk ber jeg om at du sender meg en epost med
din adresse.

Skriftserie
Følgende er utgitt i SAN SJØs skriftserie og kan lastes
ned (pdf) på www.marinesanitet.no eller bestilles gratis
i papir-utgave ved henvendelse til SAN SJØ.
•
•
•

•
•
•
•
•

Solberg, Knut. 2000. Fra min tjeneste i
Sjøforsvaret Sanitet.
Ongre, Aksel. 2000. Medisinerrekrutt 1954 og
den senere militærtjeneste.
Ongre, Aksel; Sommerfelt- Pettersen, Jan og
Storm Munch, Johan. 2003. Korvetten
«Nordstjernen»s tokt til Suezkanalens åpning
- navalmedisin anno 1869
Sommerfelt-Pettersen, J; Ongre, A. 2006.
Enda en folkefiende om Harald Engelsen og
blyforgiftningssaken i Horten
Jørstad, ØK. 2006. Skipslegens dagbok - På
tokt med KNM Statsraad Lehmkuhl.
Ongre A. Et al. 2010. Tuberkulose blant
sjøfolk - fra yrkesrisiko til fravær men fortsatt
navalmedisinsk utfordring.
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Om Bodstikken
Navnets

historie:

Budstikken

var

navnet

på

Regjeringskommisjonens offisielle organ 1807-1814. I
1817-1829 var Budstikken navnet på et historiskøkonomisk ukeblad, fra 1830 til 1834 fortsatte det,
vesentlig som landbrukstidsskrift, utgitt av Selskabet
for Norges Vel. Den neste som benyttet seg av navnet
var P. Chr. Asbjørnsen som redaktør av et annet
landbruksorgan i årene 1859-1861. Også Høyre har
brukt navnet Budstikken, på en politisk avis som kom
tre ganger i uken og ble utgitt av det som het
Novemberforeningen. Så det var et velbrukt og
tradisjonsrikt navn som ble valgt.

Formalia
Navalmedisinsk Bodstikke utgies av
Sanitetsinspektøren for Sjøforsvaret. Opplag er 150.
Redaktør: Kommandør Jan Knudtzon SommerfeltPettersen. E post: jan@sommerfelt-pettersen.no
Mottagere utenfor aktiv tjeneste bes husk å sende
adresseendring (post og e-post adresse) til oss!
Adresse: SAN SJØ, K-16 Haakonsvern, 5886 Bergen.
Telefon: 55 50 48 93. Fax: 55 50 48 90.
ISSN 1893-0468 (trykket utg.)
ISSN 1893-045X (online)

operative sjefer, i sanitetsmiljøet i stort og i forhold til
den sivile helsetjeneste. En sjømilitær lege eller
sykepleier er meget mer enn en offiser i uniform.
Saniteten personell må være solid forankret i et
mangfold av miljøer. Fundamentet er selvfølgelig høy
faglig kompetanse. I tillegg må våre sanitetsoffiserer
besitte nødvendig militær kompetanse og forståelse for
de særegne utfordringer som medisin anvendt i en
militær sammenheng stiller oss overfor som
fagpersoner. Sist, men kanskje viktigst – og mest
krevende
å
skape
forståelse
for
–
må
marinesanitetsoffiseren har inngående kunnskap og
forståelse for de sjømilitære særegne ufordringer. Det
er få kurs som kan gi slik kompetanse. I gamle dager
hadde vi Stabsskole Del I som var meget nyttig, men
denne utdannelsen finnes ikke mer (men bør
gjenopprettes). Ellers har vi Kvalkurs på
Sjøkrigsskolen, men det er ikke helt tilpasset våre
behov. Da står vi igjen med ”on the job training” og
vår egne kurs, fagseminar, kurs i maritim medisin,
navalmedisin, dykkermedisin med mer. Vi har noen
utenlandske kurs som er nyttige, men må nok innse at
denne kompetansen må vi skaffe oss selv. En
marinesanitetsoffiser er en unik kapasitet med
betydelig operativ betydning og effekt.

Sanitetsinspektørens
bakside
Sanitetsinspektøren fokuserer på en del
sentrale utfordringer og utviklingstrekk i
perioden som har gått.

Operativ sanitet
En ledesnor i mitt arbeid for Saniteten i Sjøforsvaret er
å sikre vår operative evne. Saniteten har ingen
egenverdi, men kun en verdi og funksjon i den grad vi
sikrer tidsmessig, moderne og faglig høyverdig sanitet
for våre fartøyer og operative avdelinger. Denne
oppgave er særegen og erfaringsmessig utfordrende å
skaffe tilstrekkelig forståelse for – både blant våre

Tusen takk for innsatsen der alle gjør for å gjøre
Sjøforsvaret operativt og ivareta vårt personell.

Sanitetsinspektør
Jan Knudtzon Sommerfelt-Pettersen
jan@sommerfelt-pettersen.no
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