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Mat ved skiftarbeid 
En særlig utfordring ved tjenesten ombord er 
vaktrutinene. Vaktplanen kan variere ganske mye 
mellom de ulike fartøyene, men alle seiles i perioder 
døgnet rundt. Kombinasjonen nattarbeid, mat og 
biorytmer krever omtanke og det er viktig at det 
legges til rette for riktig måltider på nattevaktene. 
Spesielt er det viktig å tilrettelegge for riktig kost i 
morgentimene. På det tidspunktet er vi mest uopplagt 
og uoppmerksomme. For kokkene er det et poeng å 
forberede nattmat som ikke krever for mye 
tilberedning om natten. 
Måltidsrutinene bør opprettholdes om natten, det vil 
si at man bør spise hver fjerde time slik man gjør om 
dagen. Husk rikelig med drikke, gjerne vann.  
Moderasjon med stimulerende middel som 
koffeinholdige drikker og nikotin, spesielt på dagtid, 
kan være verd å forsøke dersom nattevakten er 
vanskelig å gjennomføre. 
Spis gjerne ofte og lite og velg riktig mat. Velg grovt 
brød, usøtet kornblanding, havregrøt eller salat med 
grovt brød til hovedmåltider dersom det ikke serveres 
middag som passer med rutinen.   
Som mellommåltider fungerer det ofte bra med 
yoghurt eller melk med usøtet kornblanding, 
knekkebrød, friske frukter eller oppkuttede 
grønnsaker eller litt nøtter.   
Som nattmat kan det serveres suppe med brød, salat 
med tunfisk eller kylling, gjerne tilsatt litt nøtter og 
pasta. Ferdiglaget wrap med salat, pitabrød eller grove 
baguetter er et godt alternativt.   
Etter endt vakt er det velegnet med grov brødmat, 
gjerne med proteinrike kilder som egg, fisk eller mager 
kjøtt som pålegg.  Drikk melk eller vann og unngå 
kaffe. 
Om natten bør man unngå store og fete måltider som 
ofte gjør oss trettere med behov for en liten hvil. Søte 
drikker og søt mat som snop og boller virker kortvarig 
oppkvikkende, med derpå følgende slapphet. 
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Medisinskhistoriske drypp 

 

Obduksjon   
Bildet viser instrumenter til å undersøke det døde 
mennesket. De ble brukt av undertegnede da jeg 
studerte medisin ved universitetet i Wien fra 1966 og 
fremover. 

 
Vitenskapelig medisin har utviklet seg langsomt. 
Menneskekroppen ble betraktet som hellig og 
disseksjon (istykker skjæring av døde  mennesker for å 
undersøke kroppen vitenskapelig) var forbudt. 
Antikkens største lege Galenos drev med disseksjon, 
men bare på dyr. Disseksjon var også den gang 
forbudt, selv om disseksjon av henrettede fanger skal 
ha forekommet i Alexandria. 

http://www.nfmm.no/
mailto:v@koefoed.no
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I Norge ble disseksjon av menneskelik foretatt  første 
gang omkring 1750 da to leger fikk kongelig tillatelse 
til å utføre dette på døde straffanger. 
At det ble mulig å dissekere mennesker fikk stor 
betydning for forståelsen av menneskets anatomi og 
utvikling av medisin som vitenskap. I dag er det helt 
vanlig at mennesker som dør på sykehus blir 
obdusert.1  

Dr Knut Sand Bakken  
ksb@norgespost.no 
Sand Bakkens Medisinske Museum  

 

Mat ved sykdom 
Ved ulike former for sykdommer, enten de er akutte 
eller livsstilsrelatert finnes det kostholdsråd eller 
dietter som kan være effektive. I Sjøforsvaret er det 
noen tilstander som er mere vanlige enn andre og det 
er de aktuelle kostholdsråd vi omtaler her. Vi tar 
høyde for at de er spesielt rettet mot tjenesten på 
sjøen der tilgang på helsehjelp og spesialdietter er 
begrenset.  

Kosthold ved diare 
Ved de fleste diaretilstander er det tilstrekkelig med 
diettbehandling der rikelig med væske er det viktigste.  
Melk og fast føde kan med fordel fjernes fra kosten i 
noen dager.  Det første døgnet kalles gjerne 
"vanndøgnet". Da gis bare drikke, gjerne som vanlig 
sukkervann eller som 5 % oppløsning av druesukker 
(50 gram glukose til 1 liter vann).  Vannet bør være 
kokt og avkjølt. Fortynnet brus med sitronsmak eller 
liknende kullsyreholdige leskedrikker som har 
"dovnet" egner seg godt, likeså tynn solbær- eller 
blåbærsaft og tynn te eller buljong. Saft og andre 
drikker tilsatt sorbitol som kunstig søtningsmiddel må 
ikke brukes fordi det kan øke plagene. 
Brekningstendens kan være dominerende til å 
begynne med, og det svarer seg da oftest å vente litt 
med å gi drikke eller å gi drikke i små porsjoner 
eventuelt med skje eller sugerør.  Ved lettere 
diareplagermage-/tarmkatarr kan vanndøgnet sløyfes 
eller modifiseres.   
Andre og tredje døgn gis tillegg som inneholder mer 
næring og som virker stoppende.  Bygg, ris - og 
havreavsil samt gulrotpure egner seg godt.  Risvann 
kan lages ved å koke to spiseskjeer ris i ½ liter vann i 
en time. Raspet eple binder også avføringen. Eplet 
skrelles, raspes og spises straks.   

                                                                        
1 Kilde: Arnfinn Stigen:Tenkningens  historie; 248-249. 

Etterhvert forsøkes kavring, kjeks, loff med lite smør 
og litt mager hvit ost, siden lett fordøyelig kost (fiske- 
og kjøttboller o.l.) før man går over til hverdagskosten 
igjen.  Venter lengst mulig med gassdannende 
grønnsaker, rå grønnsaker, søt og fet mat, som søt 
melk. Sur melk eller yoghurt tolereres ofte bedre og 
kan gis tidligere.  
Hvis pasienten får ytterligere redusert almenntilstand 
eller det tilkommer feber, bør lege kontaktes snarest.   

Kosthold mot overvekt 
Fregattillegget er et kjent begrep i Sjøforsvaret og har 
sitt opphav i økende vekt som følge av rikelig tilgang 
på god mat og til tider moderat fysisk aktivitet 
ombord. Det er viktig å tilpasse matinntaket til den 
fysiske aktiviteten som er forventet ombord, men for 
noen er det aktuelt å gi spesifikke kostholdsråd for å 
redusere overvekt. Sjøforsvarets råd er basert på et 
tradisjonelt balansert kosthold som inneholder alle 
næringsmidler, både fett, karbohydrater og proteiner.  
Andel av karbohydrater i kostholdet er for høyt, 
spesielt for de som har for høy vekt.  En vesentlig del, 
30-50 %, av kosten bør bestå karbohydrater i form av 
grønnsaker og grovt brød, men det er viktig å unngå 
rent sukker. Kort oppsummert er et godt kosthold 
basert seg på følgende faktorer: 

• Spis grønnsaker, fisk, kjøtt, egg og 
skaldyr. Drikk vann og melk.  Dette vil gi 
deg de næringsmidlene du trenger i form 
av proteiner, fett, karbohydrater, vann, 
vitaminer og salter. De kan gjerne 
suppleres med Omega 3 i form av tran. 

• Begrens forbruket av brød, ris, poteter, 
pasta og frukt. Grovt brød med minst 50 
% sammalt mel anbefales til hverdag. Det 
gir kostfiber, som er viktig for 
fordøyelsen, B-vitaminer og jern. Poteten 
er en viktig C-vitamin kilde og bør ikke 
erstattes av ris eller pasta. Ris og pasta 
inneholder mye karbohydrater og lite 
annet. 

• Unngå sukker og spesielt sukkerholdige 
drikker som brus og juice.  Juice 
inneholder mye sukker og er ikke egnet 
som tørstedrikk. 

• Spis regelmessig og gjerne fire til seks 
måltider i døgnet.  

mailto:ksb@norgespost.no
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Kost ved sjøsyke 
Ved sjøsyke er det ikke mye som frister og det er ofte 
ikke så viktig å få spist mens det hele står på.  Det 
viktigste er å få i seg litt væske, gjerne i form av vanlig 
sukkervann eller som 5 % oppløsning av druesukker 
(50 gram glukose til 1 liter vann).  Tørre kjeks og annen 
lett mat kan også være et alternativ. Ingefær er et 
gammelt kjerringråd mot sjøsyke, men effekten er 
usikker.  Fersk ingefær kan forsøksvis serveres som te 
med litt sukker i.  

Podagra 
Podagra (urinsyregikt) er assosiert med sjømannslivet 
og har sin årsak i forhøyet nivå av urinsyre.  En del av 
urinsyren dannes fra purin som kommer fra 
kostholdet. Kostholdet bør unngå purinrike 
næringsmidler som innmat av fisk og dyr, reker, 
krabbe, ansjos, sild, sardiner, brisling og makrell. I 
tillegg bør man unngå overdrevent inntak av 
proteinrike matvarer som kjøtt, kjøttkraft, fisk, melk, 
egg, ost, tørkede erter og bønner. 

Kostformer ved matvareallergi og 
intoleranse 
Allergi eller intoleranse betyr det at man må ta hensyn 
til eller holde seg helt borte fra enkelte matvarer eller 
næringsstoffer. Person med matvareallergi 
tjenestegjør i begrenset grad i Sjøforsvaret, spesielt 
ved operative avdelinger. Årsaken til dette er at allergi 
kan gi umiddelbare og noen ganger livstruende 
reaksjoner, selv ved svært små mengder. 
Matvareintoleranse er vanligere og forespørsel om 
tilpasset kost kan være aktuelt.  
Vanligst forekommende er melke- og 
laktoseintoleranse. Det er aktuelt å tilberede mat uten 
bruk av melkeprodukter og med erstatningsprodukter 
som ris-, soya-, kokos- eller havemelk eller produkter 
kjøpt fra apotek. 
Glutenintoleranse er en annen tilstand som krever 
tilpasning av kosten. Gluten er en proteinforbindelse 
som finnes i melsorter som hvete, rug, bygg, havre og 
rughvete. Mat som tilberedes må ikke inneholde disse 
melsortene.  
For spesifikke råd og anbefalinger henvises til 
www.matportalen.no som er informasjonskanalen om 
mat og helse fra offentlige myndigheter. 

Kommandørkaptein Vilhelm Koefoed 
v@koefoed.no  

Sjøforsvarets Sanitet  
Norsk Senter for Maritim Medisin 

Universitetet i Bergen   
 

 

 
Fra  
Norsk Senter for Maritim Medisin 

 

Norsk senter for maritime medisin er inne i eit svært 
aktivt år.  

Petroleumslegar 
Vi arrangerer ti grunnkurs i petroleumsmedisin, som 
kvalifiserer for godkjenning som petroleumslege etter 
den nye helseforskrifta. Alle som vil skriva offshore 
helseattestar etter 1. januar 2014 må ha gått på 
grunnkurs for å få særskild godkjenning. Sjølv om 
Helsedirektoratet ikkje har fått ferdig Fagplanen enno, 
har NSMM fått førehandstilsegn om at kurset vårt vil 
bli godkjent, straks fagplanen er ferdig. Til hausten 
vert det kurs i Bodø, Bergen, Oslo, Stavanger og 
Bergen igjen. Dei som enno ikkje har skaffa seg plass 
på kurs bør vera raske. Det vert nok rift om plassane 
på slutten.  
Kurset har fått særs god – for ikkje å seia – 
overveldande god tilbakemelding. Det består i 15 
timar heimelekse med prøve på dette som må 
innleverast før kursstart for å delta på dei to 
kursdagane som til saman gjev 15 timar. Til saman er 
kurset godkjent som klinisk emnekurs i vidare- og 
etterutdanninga for spesialiteten allmennmedisin. Det 
er også godkjent i samfunnsmedisin og 
arbeidsmedisin.  
Me nyttar mentometer i undervisninga. Dette 
medfører at kursdeltakarane vert aktiviserte på ein 
måte som går langt ut over det å trykkja på ein knapp. 
Når du etter å ha stemt over alternative løysingar i 
kasusdiskusjonen etterpå må svara for stemmegivinga 
di, og grunngje standpunktet ditt, vert diskusjonane 
stimulerte på ein måte ein sjeldan elles ser. Det viser 
tydeleg i tilbakemeldinga me får frå deltakarane.  
Faget seleksjonsmedisin har i liten grad vore undervist 
i legeutdanninga. Det er derfor ikkje å undrast over at 
95% av legane opplyser at dette er noko dei ikkje har 
fått undervist på ein slik måte før. Mange seier at det 
er det beste kurset dei har teke del i på mange år.  
Difor: om du enno ikkje har meldt deg på – ta turen 
innom på www.nsmm.no eller gå direkte til 
elektronisk påmelding på http://shop.innovest.no og 
gå vidare til NSMM kurs.  

Radio Medico 
Denne går eg ut frå blir nemnd i ein annan artikkel, så 
eg viser til denne. Ei svært viktig hending var den 
telemedisinske workshopen me hadde på Malta i 

http://www.matportalen.no/
mailto:v@koefoed.no
http://www.nsmm.no/
http://shop.innovest.no/
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Februar i samarbeid med IMHA. Dei prosessane som 
vart starta der, vil vonleg halda fram i eit nettverk som 
IMHA no etablerer – IMHA Telemedicine.  

Textbook of Maritime Medicine 
(TMM) 

 
Denne er no publisert i ny utgåve, etter ein større 
revisjon, og inneheld no 30 kapitel. Den er framleis 
dynamisk, og endringar vil koma etterkvart. Dette er 
framleis den einaste læreboka i maritim medisin 
mynta på helsepersonell i verda. Det er også den 
einaste internasjonale læreboka frå Haukeland 
Universitetssjukehus nokosinne. Den er gratis – og er å 
finna på http://textbook.ncmm.no. Den første utgåva 
vart omsett til spansk, og det vil også denne bli. Den er 
nytta som lærebok ved Master of Maritime Medicine 
ved Universitetet i Cadiz. For få dagar sidan kom det 
førespurnad om å få oversetja boka til Thai. Vi syslar 
også med tankar om å omsetja til fransk og russisk. 
Sidan oppstarten har nettstaden hatt over 51 000 
besøk av over 38 000 unike personar. Det har vore 168 
000 sidevisningar. Kartet viser kvar i verda TMM er 
mest lesen.  

Handbook for Medical 
Examiners 
Denne kjem snart – på same plattform som TMM. Det 
vert ei praktisk handbok for sjømannslegar, der ein 
fokuserer på ulike sider ved 
sjømannslegeundersøkinga. Tim Carter er ansvarleg, 
og boka er i stor grad basert på den rådgjevinga dei 
har nytta i UK tidlegare. Det vert utvikla e-læring knytt 
til boka. 

Kurs for sjømannslegar 
Noreg, Tyskland, Nederland og Storbritannia har sidan 
i fjor hatt regelmessige møter for å diskutera 
samarbeid om helseundersøkingane – med gjensidig 
akseptering av helseerklæringane, sams opplæring og 
kvalitetssikring av sjømannslegane, og eit kurs som 

skal kunna kjørast over heile verda 
for sjømannslegar. Norsk senter 
for maritim medisin har utvikla eit 
framlegg til grunnkurs som har 
vore drøfta i gruppa. Forslaget 
vart vel motteke. Vi arbeider no 
vidare med dette, og venteleg vert 
resultatet av forhandlingane 
presenterte på International 
Symposium on Maritime Health. 

ISMH 12 
No er det for seint å melda seg på 
til det 12th International 
Symposium on Maritime Health. 
Symposiet gjekk i Brest første veka 

i juni. Sjå www.ismh12.org. Sidan kurset vart arrangert 
inne på militært område, vart påmeldingar ikkje 
aksepterte seinare enn tre veker før konferansestart. 
Dette er også tida for IMHA si generalforsamling. Det 
neste ISMH – det trettande i rekka, vert arrangert i 
Bergen i 2015.  
NSMM er blitt ein svært inspirerande arbeidsplass, og 
me ser optimistisk framover mot stadig nye og større 
utfordringar.  

Leiar Alf Magne Horneland 
amho@helse-bergen.no 

Norsk Senter for Maritim Medisin 
http://www.nsmm.no 

Leiar i Fagnemnda, Sjøfartsdirektoratet  

Retningslinjer for 
undersøkelse av 
sjømenn 
ILO og IMO har utgitt Guidelines on Seafarer Medical 
Examinations. Disse kan du laste ned her.  
Professor Tim Carter har utarbeidet en håndbok for 
undersøkende sjømannsleger. Undersøkelsen er betalt 
av ITF Seafarers Trust. Du finner den her.   

http://textbook.ncmm.no/
http://www.ismh12.org/
mailto:amho@helse-bergen.no
http://www.nsmm.no/
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/normativeinstrument/wcms_174794.pdf
http://handbook.ncmm.no/
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Det er et håp om at disse regler og denne veiledning 
etter hvert utvikler seg til en internasjonal felles sett 
av regler. En global næring trenger et internasjonalt 
sett av regler.  

Fr@ nettet … 
I denne spalten presenterer vi interessante nettsteder.  

Forskriftsendring skal hindre 
stikkskader og infeksjoner  
Endringene skal blant annet hindre skader og 
infeksjoner ved bruk av kanyler i helsevesenet. 
På bakgrunn av risikovurderingen er det nå et krav at 
det ved håndtering av spisse eller skarpe gjenstander 
skal benyttes utstyr med sikkerhetsmessige 
beskyttelsesmekanismer. Det er nye krav til plassering 
av avfallsbeholdere, og plasthylsen som sitter på alle 
nye kanyler i Norge skal ikke settes tilbake på kanylen 
etter at den er brukt. 
I Forskrift om endring i forskrift om utførelse av arbeid 
er det kommet en spesifisering av arbeidsgivers plikter 
og retningslinjer for risikovurdering ved bruk av spisse 
eller skarpe gjenstander, gjenstander som kan skjære, 
stikke og forårsake skader og/eller infeksjoner. Mye av 
dette er i tråd med det vi tidligere har praktisert, men 
nytt er at Forskriften krever også at hette skal ikke 
settes tilbake på kanyle etter bruk. 
http://www.lovdata.no/ltavd1/filer/sf-20130618-0658.html 

Simulationsbaseret 
undervisning for 
sygdomsbehandlere i Danmark 
Som det første sted i verden, har Center for det 
Maritime Sundhedsvæsen på Fanø, taget den 
medicinske simulations teknologi i anvendelse i 
forbindelse med uddannelsen af sømænd til 
sygdomsbehandlere.  

 

Center for det Maritime Sundhedsvæsen tog i juni 
2012 hul på en ny epoke i undervisningen af danske og 
udenlandske sømænd.  
Centret har investeret i seks simulationspatienter som 
sømændene skal behandle, mens de er på det 
obligatoriske genopfriskningskursus. Simulations-
patienterne er koblet til en computer og kan derfor 
både trække vejret og tale, sømændene kan måle 
blodtryk og puls, samt anlægge kateter, give 
injektioner, hjertemassage og meget andet. 
Sømændene får en case præsenteret, som informerer 
om, hvor skibet ligger, hvad patienten hedder, hvad 
der er sket, osv. Herefter skal de undersøge, stille 
relevante spørgsmål, lave livreddende førstehjælp 
samt behandlingsprocedurer - eller med andre ord 
være læges øjne, ører og hænder.  
I simulationsrummet sidder en instruktør og styrer 
simulatorerne, svarer på sømændenes spørgsmål via 
mikrofoner i patienten, og kontrollerer på de opsatte 
kameraer, at læringsmålene opfyldes. Desuden agerer 
instruktøren Radio Medical Danmark som sømændene 
både kan ringe og maile til. Inden for de kommende 
måneder, vil sømændene kunne lave ”live” opkald til 
lægerne på Radio Medical Danmark, så de oplever 
kontakten med lægen. 
Simulationsrummet er indrettet så det er så 
virkelighedsnært som muligt, med blandt annet en 
fyldt medicin kiste, der er organiseret som på skibene. 
Som en del af simulationsøvelsen skal sømanden finde 
den korrekte medicin og give den korrekte dosis på 
den korrekte måde. I deres førstehjælp, pleje og 
behandling anvender de deres manualer, som er en 
lægebog specielt skrevet til sømænd, et dokument 
med beskrivelse af medicinkistens indhold og en Radio 
Medical optegnelse hvori de dokumenterer. Desuden 
har de forskellige action-cards, plakater og foldere til 
rådighed. 

 
De cases, der anvendes i undervisningen, er 
udarbejdet ud fra de hyppigst forekomne sygdomme 
og ulykker ombord på danske skibe, igen for at gøre 
det så relevant og realistisk som muligt. Og det virker – 
sømændene er meget begejstret for den nye 

http://www.lovdata.no/ltavd1/filer/sf-20130618-0658.html
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undervisningsform, og udtrykker at de lærer meget 
mere end ved almindelig klasse- og procedure-
undervisning, da de kan tage det lærte direkte med 
ombord og overføre det til situationer med sygdom 
eller ulykker – også kaldet transfereffekt. 
Simulationspatienter bruges i dag både i 
sygehusvæsnet og i militæret, for at træne medicinske 
procedurer. Sømænd er fortrolige med begrebet 
simulation, da de i deres uddannelse og 
kursusvirksomhed ofte benytter simulation i form af 
sejladssimulatorer. 
Simulationspatienterne giver en ny innovativ mulighed 
for at kunne arbejde i helheder i stedet for opdelte 
procedurer, og giver derfor et mere nuanceret billede 
af ofte komplekse situationer ude ombord. Det er 
dermed en mere effektiv måde at lære på! Med de 
nye simulationspatienter kan man på centret sætte 
sømanden i en situation, der vil kunne øge 
sikkerheden ombord på dansk flagede skibe. 
Center for det Maritime Sundhedsvæsen, som er en 
del af Søfartsstyrelsen, har eksisteret siden 1994 og 
har til huse på den tidligere navigationsskole i Nordby 
på Fanø. Centret har i dag tolv ansatte hvoraf de ni er 
sygeplejersker, en overassistent, en pedel og en 
kontorfunktionær, og har årligt mellem 1200 og 1400 
kursister samt ca. 200 på almindeligt 
førstehjælpskursus. 
På Centret uddannes danske og udenlandske søfolk, 
både fra handels- og fiskerflåden til 
sygdomsbehandlere. Kurserne afholdes hovedsageligt 
på Fanø, men underviserne er også jævnligt i 
udlandet, eksempelvis i Mumbai og Manila. 
Centret arbejder tæt sammen med Center for Maritim 
Sundhed og Sikkerhed, der har til huse på Syddansk 
Universitet i Esbjerg, Søfartens Arbejdsmiljøråd, 
Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, samt Radio Medical 
Danmark, der er placeret på Sydvestjysk Sygehus i 
Esbjerg. 

 
Den tidligere Navigationsskole på Fanø – nu Center for det 
Maritime Sundhedsvæsen 

Udover at uddanne sømænd til sygdomsbehandlere er 
Center for det Maritime Sundhedsvæsen et videns- og 
kompetencecenter, der står til rådighed med 
vejledning og svar på spørgsmål fra den samlede 
danske handles- og fiskerflåde. 
For mere information:  

Louise Steen 
Center for det Maritime Sundhedsvæsen 

Vestervejen 1, 6720 Fanø 
Telefon: 76660424 Email: cms@dma.dk  

Faglitteratur 
I denne spalten ønsker redaktøren og henlede 
oppmerksomheten på interessant faglitteratur. 
Leserne bes sende innspill til spalten pr e-post til 
redaktøren.   
 

 
 
Talty. Stephan. The Illustrious Dead: The Terrifying Story of how 
Typhus Killed Napoleon’s Greatest Army- London. Crown Publishers, 
2010. Pp 315. £9·69. ISBN 978-0-307-39404-0. 

Denne boken handler ikke om maritime medisin. 
Handlingen er svært langt fra det maritime, men ikke 
desto mindre verd å lese. Talty har skrevet en meget 
velskrevet og svært leseverdig beretning om 
Napoleons angrep på Russland i 1812. 
Forfatterens teori er at det ikke var russisk motstand, 
krevende logistikk med lange forsyningslinjer eller 
Napoleons overmot som egentlig var hovedproblemet 
i den store armes angrep mot Russland. Enkelt og greit 
var svaret på problemet; tyfus! 
Den store arme var enorm, hele 600 000 mann, og 
Europa hadde ikke sett en så stor arme på 2200 år. 
Likevel, 90 % døde av sykdom og annen elendighet. 
Lærdommene er like tydelig som i mange kriger, 
fienden er mindre å frykte en sykdom … 
Den tids leger, baron Larrey inklusive, forstod ikke hva 
som drepte den store arme.  

mailto:cms@dma.dk
mailto:jan@sommerfelt-pettersen.no
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Boken er en usedvanlig interessant for fascinerende 
opplevelse og er nesten morbid grusom i sine detaljer 
(sett fra nutidens perspektiv).  
Den kan nok til og med lære oss noe om fremtidens 
utfordringer. En ukjent infeksjonssykdom hvor man 
ikke har agensspesifikk behandling må håndteres med 
generelle tiltak som hygiene, isolasjon og karantene. 
En behandlingsresistent pandemi er en 
samfunnsmedisinsk utfordring.  
Doktor Charles Jules Henri viste ved forsøk i Tunis i 
1909 at det var lus som var smittebærer (vektor) for 
rikettsia. I 1928 fikk han Nobelprisen i medisin for sin 
oppdagelse.  
Taltys bok er fascinerende. Historisk er den 
interessant. Hvis man tenker seg en ”ny” epidemi som 
vi ikke kjenner etiologien til, blir boken vesentlig mer 
interessant.  

Stress and strain in seafaring 
Oldenburg M, Hogan B, Jensen HJ. 2012. Systematic review of 
maritime field studies about stress and strain in seafaring. Int Arch 
Occup Environ Health. 2012 Aug 23. [Epub ahead of print] 

PURPOSE: The aim of this study was to summarize and 
evaluate the current scientific literature on stress and 
strain on seafarers on board as defined by maritime 
field surveys. 
METHODS: Using a systematic review, 109 studies on 
the stress and strain experienced by seafarers were 
identified for the period January 1990 to January 
2012. 
RESULTS:  Only 13 of the identified maritime studies 
were conducted as field studies, and in 10 of these 
studies, the focus was on the watch system and/or on 
fatigue. According to the study results, sleepiness 
tends to be stronger in the 2-watch system than in the 
3-watch system (particularly between 4:00 and 6:00 
a.m.). Occasional short sleep episodes appear to 
provide adequate recovery. Fatigue does not appear 
to depend on the seafarers' age and is often 
associated with poor sleep quality; noise and night 
shifts are also considered to contribute to fatigue. 
Stress among the seafarers was primarily recorded in 
sleep diaries (9 times) and with devices for measuring 
physical activity (4 times). As a rule, a questionnaire 
was used to assess the strain on the crew on board; 7 
studies also additionally recorded biometrical 
parameters. Only in 6 cases were several groups with 
different ranks on board investigated. 
CONCLUSION: The conducted literature review makes 
it clear that most maritime field studies have focused 
on fatigue and watch systems in the shipping industry-
in each case as univariate parameters. Thus, scientific 
field studies with comprehensive multivariate stress 
and strain analyses on board are required. 

Death onboard 
Grappasonni I, Petrelli F, Amenta F. 2012. Deaths on board ships 
assisted by the Centro Internazionale Radio Medico in the last 25 
years. Travel Med Infect Dis. 2012 Jul; 10 (4): 186-91. 

Abstract: Data on occupational diseases of seafarers 
and of causes of death during their career are sparse. 
The causes of deaths on board ships assisted by 
Centro Internazionale Radio Medico (CIRM), the Italian 
Telemedical Maritime Assistance Service (TMAS) were 
reviewed by examining 29,146 files of patients treated 
from 1986 to 2010. In the 25 years, 383 deaths 
occurred (1.31 %). Diseases of the circulation were the 
most frequent, followed by external causes such as 
accidents and violence, infectious and parasitic 
diseases, alcohol and drug addiction, respiratory 
system diseases. Cardiovascular and external causes 
were the principal causes of deaths among seafarers. 
This investigation is the first study on the causes of 
death onboard ships obtained from data of a maritime 
telemedical centre, that has assisted seafarers when 
they were alive or immediately after their death. The 
fact that diseases of the circulatory system are the first 
cause of death of sailing seafarers deserves specific 
initiatives. They should include campaigns for 
adequate lifestyles and the availability on ships of 
medical devices useful for diagnostic purposes, 
resuscitation as well as for verification of death. 

Injuries in maritime disasters of 
warships in peace-time 
Zakrevskiĭ IuN, Manuĭlov VM. 2012. [The structure of non-combat 
injuries in survivors and victims of maritime disasters of warships in 
peace-time]. Voen Med Zh. 2012 Mar;333(3):42-7. [Article in 
Russian] 

Abstract: The structure of accidents and injuries in 
victims of major maritime disasters involving fires and 
explosions on warships from 1976-2011. It is 
established that the main damage of the injured are 
acute inhalation of carbon monoxide poisoning is mild, 
33.3 %, combined blast and mechanical trauma 25 %, 
the combined mechanical and burn trauma-cold 21.2 
%, the combined mechanical-burn injury 13.4 %, 
combined blast and cold injuries 5.3 %, burns and 
chemical damage a 1.8 %. The main causes of 
mortality were acute inhalation poisoning with carbon 
monoxide, severe burns of the upper respiratory tract 
bums, III and IV 12.4 %. Bums I and II degree against 
carbon monoxide poisoning is mild with drowning as a 
major cause of death recorded 11.8 %; combined 
mechanical-burn were 19.2 %, the combined 
mechanical-burn-cold injury was 9.4%, combined blast 
and mechanical trauma 26.3 %, combined explosive, 
mechanical, and cold injuries 14.7 %, and chemical 
burn of 6.2 %. 
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Benefits of screening 
Wilken D, Baur X, Barbinova L, Preisser A, Meijer E, Rooyackers J, 
Heederik D; ERS Task Force on the Management of Work-related 
Asthma. 2012. What are the benefits of medical screening and 
surveillance? Eur Respir Rev. 2012 Jun 1; 21 (124): 105-11.   

Abstract: Pre-employment examination is considered 
to be an important practice and is commonly 
performed in several countries within the European 
Union. The benefits of medical surveillance programs 
are not generally accepted and their structure is often 
inconsistent. The aim of this review was to evaluate, 
on the basis of the available literature, the usefulness 
of medical screening and surveillance. MEDLINE was 
searched from its inception up to March 2010. 
Retrieved literature was evaluated in a peer-review 
process and relevant data was collected following a 
systematic extraction schema. Pre-placement 
screening identifies subjects who are at an increased 
risk for developing work-related allergic disease, but 
pre-employment screening is too low to be used as 
exclusion criteria. Medical surveillance programs can 
identify workers who have, or who are developing, 
work-related asthma. These programs can also be 
used to avoid worsening of symptoms by 
implementing preventive measures. A combination of 
different tools within the surveillance program, 
adjusted for the risk of the individual worker, 
improves the predictive value. Medical surveillance 
programs provide medical as well as socioeconomic 
benefits. However, pre-employment screening cannot 
be used to exclude workers. They may act as a starting 
point for surveillance strategies. A stratified approach 
can increase the effectiveness and reduce the costs for 
such wise programs. 

Satisfaction with maritime 
telemedicine  
Dehours E, Vallé B, Bounes V, Girardi C, Tabarly J, Concina F, Pujos 
M, Ducassé JL. 2012. User satisfaction with maritime telemedicine. J 
Telemed Telecare. 2012 Jun; 18 (4): 189-92.  

Abstract: We assessed the satisfaction of onboard 
caregivers with the maritime telehealth service 
provided by the Centre de Consultations Médicales 
Maritimes (CCMM). We conducted a survey of 
captains and caregivers by email. Of the 385 surveys 
sent out, 165 (43 %) were completed. Eighty four 
percent of responders (n = 110) thought that waiting 
time was satisfactory or very satisfactory, and 97 % (n 
= 128) were satisfied or very satisfied with their 
relationship with the remote physician. Thirty eight 
per cent of participants (n = 50) considered that the 
physician understood the medical problem very well; 
understanding was good in 58 % of cases (n = 76) and 
bad in only 4 % of cases (n = 5). Sixty two per cent of 

participants (n = 83) sent pictures before consultation. 
The respondents were also satisfied with the 
telephone advice overall, the competence of the 
physicians providing the advice, the length of time 
spent waiting, the verbal prescription and the medical 
advice given. Onboard caregivers were generally well 
satisfied with the maritime teleconsultations and the 
advice provided by the CCMM physicians. 

Skills for maritime pre-hospital 
emergency care 
Mellor A. 2012. Skills required for maritime pre-hospital emergency 
care. J R Nav Med Serv. 2012; 98(1): 19-21. 

Pre-hospital emergency care (PHEC) in the military has 
undergone major changes during the last ten years of 
warfighting in the land environment. Providing this 
care in the maritime environment presents several 
unique challenges. This paper examines the clinical 
capabilities required of a PHEC team in the maritime 
environment and how this role can be fulfilled as part 
of Role 2 Afloat. It applies to Pre-hospital emergency 
care projected from a hospital not to General Duties 
Medical Officers at Role 1. 

President 
 Jan Knudtzon Sommerfelt-Pettersen 

jan@sommerfelt-pettersen.no  
 

Nekrolog 
Jon Sandmo døde i januar. Han var sjømannslege 
mesteparten av sin yrkeskarriere og var styremedlem i 
foreningen fra 1995 til 1999.   
Vi har fått tillatelse til å gjengi kollega Kjeld Maldes 
omtale ved hans bortgang (som tidligere har stått i 
Svalbardposten).  
 

 
 
Lege Jon Sandmo døde ikke helt uventet onsdag 30. 
januar på Ullevål sykehus. Han hadde selv gått ut 
sommeren 2012 og sagt offentlig at han hadde 

mailto:jsp@isf.uib.no
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uhelbredelig kreft i bukspyttkjertelen og var forberedt 
på at tiden han hadde igjen å leve var begrenset.  
Han er fra Tromsø, men var født i Harstad. Han bodde 
noen år i Tromsø, men vokste opp i Bærum. Med 
legefar ble det en del flytting. Jon studerte medisin i 
Dublin. Han etablerte praksis på Fevik ved Grimstad og 
drev sin legepraksis i Sømsveien før han sammen med 
kollega Jan Lier etablerte Fevik legesenter der det nå 
ligger.  
Jeg var sammen med Jon da han første gang besøkte 
Svalbard. Vi var på kurs i akuttmedisin. For Jon ble det 
forelskelse ved første blikk. Han begynte først som 
overlege ved Longyearbyen sykehus, men etablerte 
etter en tid verdens nordligste legekontor. Han fikk 
interesse for yrkesmedisin og ble spesialistutdannet i 
Skien. Som spesialist var han også konsulent ved 
sykehuset i Arendal. Legepraksisen i Longyearbyen var 
beskjeden, så han begynte etter hvert også som guide 
med turer for besøkende turister. I perioder dro han til 
fastlandet og arbeidet i flere omganger som 
allmennlege i Sverige.  
Sin interesse for arbeidsmedisin kom kanskje av 
forholdene i Longyearbyen, der Store Norske var den 
store bedriften. Gruveselskapet drev Svalbard. Også 
sykehuset var drevet av Store Norske, og verkslegene 
var bedriftens ansatte. Jon skrev en flott bok om 
legevirksomheten på Svalbard og omtalte alle 
verkslegene som har arbeidet ved sykehuset i 
Longyearbyen inntil staten overtok ansvaret for 
helsetjenesten. Han bidro med sin bok med et unikt 
historisk materiale som del av Svalbards og 
Longyearbyens historie. Han var også bedriftslege. Ved 
ett av mine besøk på Svalbard, kom jeg i prat med 
sjefen for Coop i Longyearbyen. Han skrøt av Jons 
kompetanse som bedriftslege.  
Jon var kjent for sitt engasjement og sto på for sine 
meninger. Han ble i 2007 valgt inn i lokalstyret på 
Svalbard på egen politisk liste, Svalbardlista. Det var et 
nytt kulturhus han var imot. Og der sa han at han ikke 
ville sette sin fot. Et løfte han nok holdt. Ved neste 
valg ble han valgt inn for Konsekvenslista.  
Jon bygget seg hytte i Todalen, som han flittig 
benyttet. Som et siste tegn på sin kjærlighet til 
Svalbard, søkte han om, og fikk tillatelse til, å få sin 
aske spredt i Adventdalen. Lokalstyret æret en 
engasjert svalbardentusiast ved å fire flaggene på halv 
stang.  
Tankene våre går til hans barn og hustru som sitter 
igjen med sorgen og savnet. Men de har også mange 
gode minner om en mann av hel ved.  

Dr Kjell Malde, Grimstad 

Til eftertanke 
Forberedelser er (nesten) alt 
"Seier venter den, som har alt i orden - held kalder 
man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som 
har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - 
uheld kaldes det" 

Amundsen, Roald  

Kurskalender 
Vi har tidligere publisert en kurskalender i 
DoCumentum Navale. En oppdatert kurskalender kan 
du nå finne på vårt nettsted. Innspill ønskes! 
 

Martime gaver  
Foreningen har fått laget både kaffekrus, 
mansjettknapper, slipsnål og pin med foreningens 
logo. Fine til eget bruk og fine til presanger. Bestilles 
på vårt nettsted http://www.nfsm.no  

Formalia 
DoCumentum Navale er et nyhetsbrev for Norsk 
Forening for Maritim Medisin. Nyhetsbrevet sendes ut 
tre ganger i året til foreningens medlemmer og andre 
interessenter. DoCumentum Navale sendes kun ut 
elektronisk. Alle tidligere utgaver kan lastes ned på 
vårt nettsted.  
Norsk redaktør: Jan Sommerfelt-Pettersen. 
jan@sommerfelt-pettersen.no Redaktørens adresse: 
Box 1134 Sentrum, 5809 Bergen.  
Danske redaktører: Jørgen Riis Jepsen 
jriis@cmss.sdu.dk, Olaf Chresten Jensen 
ocj@cmss.sdu.dk og Henrik L Hansen 
hlhansen@dadlnet.dk  
ISSN 1893-0484 

Styret 
Kommandør Dr Jan Sommerfelt-Pettersen. President. 
jan@sommerfelt-pettersen.no 
Kommandørkaptein Dr Vilhelm Koefoed. Kasserer. 
v@koefoed.no  
Professor Dahl, Eilif. Norsk Senter for Maritim Medisin, 
Haukeland Universitetssykehus. Styremedlem. 
eilifdahl@hotmail.com  
Dr Gulliksen, Eigil. Flymedisinsk Institutt. Styremedlem 
egulliksen@mil.no 
Dr Gunnar Vea. Styremedlem.  gvea@c2i.net    

http://nfmm.no/web/?option=com_events
http://www.nfsm.no/
http://nfmm.no/web/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=71&Itemid=60
mailto:jsp@isf.uib.no
mailto:jriis@cmss.sdu.dk
mailto:ocj@cmss.sdu.dk
mailto:hlhansen@dadlnet.dk
mailto:jan.sommerfelt.pettersen@isf.uib.no
mailto:jan.pettersen@isf.uib.no
mailto:jan.pettersen@isf.uib.no
mailto:jan.pettersen@isf.uib.no
mailto:vkoefoed@broadpark.no
mailto:eilifdahl@hotmail.com
mailto:egulliksen@mil.no
mailto:gvea@c2i.net
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Orlogskaptein Dr Eirik Veum Wilhelmsen. Haakonsvern 
Legesenter. Varamedlem.   
eirik.wilhelmsen@gmail.com 
Dr Stein I. Modahl. Varamedlem.  
sim@alphamed-as.no  

Nettsted  
På nettstedet - www.nfmm.no - kan alle medlemmer 
oppdatere sine personalia og kontaktopplysninger. 
Vennligst husk å holde dine kontaktopplysninger 
oppdaterte.  
Presidenten sender ut elektroniske meddelelser til 
medlemmer og interesserte fra tid til annen. Vil du stå 
på listen er skjer påmelding på nettsiden. 

Presidentens 
bakside 
Kjære medlem og  
maritim medisiner 

DoCumentum Navale 
DoCumentum Navale utkommer med det nummer du 
nu leser i sin 50. utgave. Fra og med dette nummer 
endres utgivelsesfrekvensen fra tre til to numre i året.  
Redaktøren vil benytte anledning til å henlede 
lesernes oppmerksomhet på at dette er ditt tidsskrift. 
DoCumentum Navale er det eneste norske tidsskrift 
som har maritim medisin som tema og spaltene står 
vidåpne for dine innlegg.  

Høringsuttalelse 
Din forening har avgitt en høringsuttalelse angående 
forslag til ny forskrift om helseundersøkelse av 
arbeidstakere på norske skip og flyttbare innretninger 
i desember 2012. Hele uttalelsen kan du se på våre 
nettsider.  

Elektronikk 
Som noen av dere allerede vet, er redaktøren svært 
opptatt av gamle bøker. Dog er redaktøren minst like 
opptatt av moderen elektroniske løsninger. 
DoCumentum Navale har i flere år kun utkommet 
elektronisk. Nu sender vi også faktura ut elektronisk. 
Det betyr at Norsk Forening for Maritim Medisin har 
blitt fullt ut elektronisk.  
Du skal ikke få noe fra oss på papir fremover, det kan 
vi love.  

Videreutdannelse 
Fagområdet maritim medisin er snevert, sært og 
nisjepreget. Fagområdet er likeså meget krevende, 
utfordrende, interessant og givende.  
Det er mange hundrede autoriserte sjømannsleger i 
Norge - og ikke minst i utlandet. Det er åpenbart et 
påtrengende behov for faglig fellesskap, faglige 
diskusjonsfora og arenaer for gjensidig faglig utvikling. 
Sjømannsleger bedriver samfunnsmedisin og 
seleksjonsmedisin og skal ivareta fellesskapets behov 
og krav – sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Fagområdet 
er undervurdert og utilstrekkelig vektlagt, men vi - i 
foreningen – jobber sammen med alle gode krefter for 
å legge forholdene til rette for forsvarlig faglig 
virksomhet og utvikling.  
Den 25. oktober arrangerer vi årets fagseminar for 
etter og videreutdannelse i maritim medisin. I år er vi 
så heldig å få Sjøfartsdirektøren til å åpne seminaret. I 
tillegg er det mange andre tema og eksperter som 
kommer. Meld deg på i dag til vår kasserer Vilhelm 
Koefoed på v@koefoed.no  

Nok en president 
Vi gratulerer Alf Magne Horneland med valget som 
president i vår internasjonale moderorganisasjon – 
International Association of Maritime Health (IMHA). 
Det er en stor begivenhet at vi har formannskapet og 
det åpner for store muligheter fremover.  
Foreningen ble etablert i Oslo for mange år siden, men 
det betyr ikke at alt er på stell. Det er betydelige 
utfordringer fremover innen maritim medisin 
internasjonalt. På den annen side er fagfeltet stadig 
mer internasjonalt i sin karakter og IMHA sitter på 
svært mange områder med nøkkelen til fremtiden.  
Vil du være med i denne fremtiden, bør du melde deg 
inn i IMHA (rabatt får alle våre medlemmer).   

Sommerønsker 
Presidenten ønsker dere alle en vel overstått sommer.  
Hvis noen av leserne – mot formodning – fortsatt ikke 
har meldt seg inn er det bare å gå inn på vår nettside – 
www.nfmm.no – og gjøre et i dag.  

President 
 Jan Knudtzon Sommerfelt-Pettersen 

jan@sommerfelt-pettersen.no 
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