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Foreningen passerte 
de 50 
Den 9. mars 2019 feiret vi Norsk Forening for Maritim 
Medisins 50-årsdag i Bergen Skipperforening med et 
fagseminar etterfulgt av en bedre middag i maritime 
omgivelser.  

Presidenten innledet og ønsket alle velkommen til 
fagseminaret med hovedvekt på foreningens og fagets 
historie.  

Dr Dag Offer Ohlsen innledet seminaret med sitt 
foredrag om sjøfartsmedisin på 80-tallet. Dag er noe 
så sjelden som operativ marineoffiser og lege 
samtidig. Hans første jobb efter medisinstudiet var i  
prosjektet System for Sikkert Skip (3S) hvor hans unike 
kompetanse kom til stor nytte.  I 1981 ble han 
intervjuet i Aftenposten og konkluderte med at vi 
trengte et norsk senter i sjøfartsmedisin. Resten av 
karrieren jobbet han i offshore, blant annet som 
sikkerhetssjef og bedriftslege i en rekke virksomheter. 
Dag var formann i foreningen fra 1981 til 1984.  

 

Jan Sommerfelt-Pettersen gav en forelesning om 
Norsk maritim medisinsk historie. Fagets historie er 
meget lengre enn foreningens og han innledet med 
arbeidet for sjøfolks og fiskeres helse som begynte på 
1800-tallet. Så fulgte en serie av viktige hendelser og 
historier som har bragt faget fremover inntil vi kom til 
foreningens etablering i 1969 og omstendighetene 

rundt denne. Erfaringen fra historien er at det ofte er 
uønskede hendelser og kriser som foranledninger 
forbedringer og utvikling. Forebyggelse er mye bedre 
og mer fornuftig, men har vist seg mer krevende å få 
til. Forelesningen var basert på boken om maritim 
medisins historie i Norge som er under skriving og skal 
utgis senere i år.  

Arne Johan Ulven, forskningssjef og 
nestkommanderende ved Norsk Senter for Maritim og 
Dykkemedisin gjennom tolv år fortalte om senterets 
historie. Senteret er en svært viktig og sentral 
institusjon i faget i Norge og har hatt en betydelig 
innflytelse på fagets utvikling og kvalitet. Det er svært 
mye positivt som har skjedd på de første tolv årene og 
vi ser frem til fortsettelsen. Før og efter senteret er et 
vannskille i norsk maritim medisin.  

Agnar Tveten, som leder Radio Medico, foreleste om 
Radio Medicos virksomhet fra starten og fremover. Få 
av de tilstedeværende var klar over at man begynte 
med å gi systematiske råd til skip fra Haukeland via 
Bergen Radio allerede i 1923.  Radio Medico er således 
96 år gammel i år.  

Fagseminaret ble avsluttet av president Jan 
Sommerfelt-Pettersen med en kort oppsummering 
hvoretter alle ble ønsket velkommen til festmiddag.  

Festmiddagen startet med en musserende vin før 
bordsete. Det ble servert en nydelig hummersuppe til 
forrett, selvfølgelig biff til hovedrett og en utsøkt 
tallerken med oster til dessert.   

Etter middagen ble det hvit dame og kaffe avec i 
skipperforeningens bar. Hvit dame er en tradisjonell 
bergensk bløtkake med marsipanlokk og mandelbunn. 
Den hvite damen er det gjeveste man kan få servert. 
Keiser Vilhelm var en stor Norgesvenn og besøkte 
Vestlandet hver eneste sommer i en årrekke. Med slikt 
storfint besøk fikk han mange hvite damer, for mange. 
Efter å ha fått denne elleve dager på rad utbrøt han 
- ”akk, nok en gang en hvit dame”. For hjemme på 
slottet sitt i Tyskland hadde keiserfamilien et 
husspøkelse som ble kalt for den hvite dame. Navnet 
ble sittende, men ingen i Bergen plages av hvit dame, 
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heller tvert imot. Den hvite damen satte en spiss på 
50-årsdagen til Norsk forening for maritim medisin.  

 

 

President 
Jan Sommerfelt-Pettersen 

jan@sommerfelt-pettersen.no  

 Fra  
Radio Medico  
I denne spalten får du regelmessig oversikt over 
status i vår Radio Medico   

Bladfyken  
og viktig melding fra  
Radio Medico 
Her før sommeren satt jeg intetanende og dypt 
konsentrert da bladfyken (eller redaktøren som noen 
kaller ham) kom stormende inn på kontoret mitt og 
stolt utbasunerte at Documentum Navale fra nå av 
skulle være forum for både Norsk forening for maritim 
medisin og Saniteten i Sjøforsvaret. I en like begeistret 
tone, meddelte han at jeg var tildelt det ærefulle 
oppdraget med å bidra med en fast spalte fra Radio 
Medico. 

Jeg skal innrømme at min første tanke var; hvor 
mange utgivelser er det nå igjen hvert år? Før jeg fikk 
stilt spørsmålet, hadde bladfyken konkludert med at 
det var jo bare to utgivelser i året. Han fortsatte 
umiddelbart med hvor viktig det er at andre innenfor 

 

1 Norges rederiforbund (2018) 

maritim medisin får del i erfaringer fra Radio Medico. 
Det siste hadde han jo unektelig mye rett i, så her er 
altså den første artikkelen i vår fra nå av faste spalte 
om nytt og nyttig fra Norges legevakt for sjøfarende. 

Etter bladfykens besøk åpenbarte det seg en 
utfordring. Siden dette er så viktig, og dette var den 
første artikkelen, burde en vel enkelt og greit begynne 
med det som er det viktigste budskapet fra Radio 
Medico. Men hva er det?  

Kanskje er det at Radio Medico er til for alle som ikke 
har en tamp i land. Når Radio Medico Norway ble 
opprettet for snart 100 år siden, var det allerede klart 
at tjenesten skulle være tilgjengelig for alle skip i 
sjøen. Dette var uavhengig av fartøyets posisjon eller 
hvilket flagg en hadde på hekken. Etter hvert har dette 
blitt forankret i internasjonale avtaler. 

Ser vi utenfor Norges grenser er det mange tilsvarende 
tjenester som enten avgrenser seg til eget geografisk 
område, til fartøy fra egen nasjon, eller til pasienter 
hvor det er behov for en evakuering. Blir en syk 
ombord er det neppe kjekt å måtte vente på at 
problemet vokser til det blir ille nok så det kan 
evakueres, eller til fartøyet ditt har kommet til farvann 
hvor noen tar telefonen. Det hadde nok heller ikke 
vært kjekt å få vite at fordi du er på et av de 989 norsk 
kontrollerte, men utenlandsregistrerte skipene, i 
stedet for et av de 799 norskregistrerte1, må du ringe 
det Liberiske offentlige helsevesenet? Og hvis du er på 
et marinefartøy kan det kanskje være greit å vite at 
uansett hvor du seiler i verden er du uansett dekket av 
«host nation support» på samme måte som alle sivile 
skip, gjennom et system som initierer og støtter 100 
evakueringer til land utenfor Norge hvert år? 

I norsk ansvarsområde gjelder selvfølgelig det samme. 
Vi tar telefonen uansett, når noen ringer. I Norge er vi 
privilegert med et godt helsevesen, så i Radio Medico 
har vi som prinsipp at en bør oppsøke lege i land ved 
kailigge. En telekonsultasjon vil alltid ha begrensninger 
i forhold til å oppsøke en fagperson. Er en på sjøen, er 
vi også så heldige at det finnes flere tjenester. I tillegg 
til Radio Medico finnes det en egen dykkerlegevakt, 
legevaktstjenester som leveres til oljeselskapene, samt 
at Sjøforsvaret har sin egen legevakt. I Radio Medico 
har vi likevel jevnlig telefoner fra både dykkerfartøy, 
oljeplattformer og militære fartøy.  

Noen ganger ringer plattformer oss fordi vi uansett har 
ansvaret når de er i transitt og oljeselskapenes egen 
lokale beredskap ikke har noe ansvar. Eller militære 
fartøy på besøk ringer fordi vi er Norges 24/7 «host 
nation support». Kanskje ringer de oss i stedet for 
andre, fordi vi er integrert med hovedrednings-
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sentralene (HRS) og redningstjenesten. Når telefonen 
ringer hos oss deles nødvendig informasjon mellom 
vaktlegen og operatøren på HRS umiddelbart og i 
samme datasystem, slik at det ikke går tid tapt når det 
virkelig haster. Eller kanskje ringer de fordi vi er en del 
av et universitetssykehus med mer enn 30 
legespesialister på vakt 24/7, med direkte 
kommunikasjon inn på avdelingene disse spesialistene 
er. Bistand til Radio Medico er en definert oppgave for 
alle vaktfunksjonene på Haukeland 
universitetssykehus. Uansett, bestemmelsen for å be 
oss om hjelp skal ligge ombord. Det er de som best vet 
når de trenger vår hjelp. Mener en ombord at man har 
behov for råd fra oss, tar vi telefonen uansett hvem 
som ringer. 

Kanskje er budskapet bladfyken fremførte like viktig. 
Radio Medico har hvert år opp mot 1500 pasienter, 
med alle slags utfordringer som oppstår ombord. 
Radio Medico og vaktlegene er derfor kanskje de som 
best ser utfordringene sjøfolk får når en er på havet. 
Det gir oss et ansvar for å formidle disse 
utfordringene, og bidra til å løse dem. Det gjør vi på 
flere måter. 

Radio Medico Norway er en del av Norsk senter for 
maritim- og dykkemedisin (NSMDM) på Haukeland 
universitetssykehus. Gjennom kursvirksomheten ved 
sentret bidrar vaktlegene til at sjømannsleger og leger 
på førstereis i Sjøforsvaret får tilgang til erfaringene 
fra Radio Medico.  

For personell ombord holder vi «remote practitioner» 
kurs, for at de skal få praktisk trening i å arbeide mot 
en lege på land og bli best mulig til å kommunisere 
effektivt i forhold til ulike tilstander. Når anledningen 

byr seg, reiser vi også ut og underviser og forteller om 
Radio Medico og organisering av den medisinske 
redningstjenesten til maritime skoler, høgskoler og 
kurssentre. 

Vi må også ta vår del av ansvaret for å formidle hva vi 
ser og å komme med innspill. Erfaringene fra Radio 
Medico er derfor viktige for opplæring av sjøfolk, 
hvilket utsyr som skal være ombord, for hvordan og 
hvilke regler som bør gjelde. Alt dette handler om at 
maritim medisin blir bedre når kunnskapen er på flere 
hender. Så derfor må dere fortsette å invitere oss til 
arenaene hvor medisin ombord diskuteres, og 
utfordre oss gjerne på hvordan vi kan bidra til utvikling 
av faget! 

Men var nå dette det viktigste? Det er et faktum at en 
tjeneste som Radio Medico aldri kan bli bedre enn de 
vi samarbeider med. Vi er helt avhengige av den som 
står ombord, og at de har fått en god, grundig 
opplæring og har prosedyrer og rett materiell å hjelpe 
seg med. Det hjelper ikke med all verdens gode 
intensjoner og ekspertkunnskap på land, når den som 
står ombord ikke kan gi oss grunnleggende 
informasjon om pasientens tilstand eller mangler 
medikamenter. Noen undersøkelser og prosedyrer kan 
en veilede og snakke folk gjennom, men dette har sin 
begrensning. Vaktlegens store utfordring er å vurdere 
om en kan stole på de opplysningene som blir gitt. Det 
blir heller ikke god medisin når infeksjonen det ringes 
om er på god vei til å bli en sepsis. Det burde vært 
ringt om denne dagen før. 

Vi er derfor helt avhengige av at de ombord har fått 
god og rett opplæring, og at kompetansen holdes 
vedlike. Vi er avhengige av at utstyr og prosedyrer er 
på plass, både om bord og i redningstjenesten, samt 
hos dem som kan hjelpe på stedet. Grunnlaget for 
dette legges av helsepersonell over hele Norge, i 
mange organisasjoner og roller. Tusen takk, dere gjør 
en viktig jobb! 

Like viktig er det med alle henvendelsene vi ikke får, 
fordi en klok sjømannslege har valgt å holde noen 
igjen på land. Det er ikke slik at alle skal kunne seile 
over hele verden når det passer en. Å utsette seg selv 
for fare er en ting, men dårlig helse kan også utsette 
andre for fare. Enten fordi en ikke kan gjøre jobben på 
en trygg måte, fordi en ikke kan håndtere en 
krisesituasjon, eller rett og slett fordi en må evakueres 
og setter redningspersonellet i fare. Vi får riktignok fra 
tid til annen henvendelser om folk som ikke burde 
vært ombord, men oftest er dette passasjerer, så takk 
for alle dere sørger for å holde igjen så de ikke 
kommer i en vanskelig situasjon på havet! 

Om du er kokk ombord, sjømannslege i land, 
underviser sjøfolk på sikkerhetskurs, er paramedic, 

Figur 1 Bilde fra undervisning av medisinerstudenter hos 
Radio Medico 
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pille, helsepersonell eller navigatør med ansvar for de 
ombord; de som har sitt arbeid på sjøen er avhengig 
av oss alle, og ditt bidrag er viktig for å sammen sette 
oss i stand til å hjelpe best mulig. 

Det er vanskelig å vite hvilke av disse faktorene som er 
viktigst. Antagelig er det aller viktigste det jeg ikke har 
tenkt på ennå. Men det får jeg jo rikelig anledning til å 
skrive om neste gang bladfyken kommer inn døren og 
minner meg på at det snart er deadline igjen. Til da, 
gjør en strålende innsats for sjøfarendes helse!  

 

 
Angar Tveten  

Leder Radio Medico  

agnar.tveten@helse-bergen.no  
 

 

 

Fra  
Senteret 
I denne spalten får vi de siste tanker og nyheter 
fra Norsk senter for maritim og dykkermedisin 

Kunnskap er helse 
Mye er på rett kjøl innen maritim medisin. Men det er 
fortsatt mye vi ikke vet. 

Seleksjonsmedisinen er på rett kjøl. Gode 
risikovurderinger sørger for at syke sjøfolk holder seg 
på land og for at friske sjøfolk med akseptabel risiko 
ikke stoppes fra å dra til sjøs. Den telemedisinske 
legevaktsordningen for sjøfolk, Radio Medico, er på 
rett kjøl. Tjenesten hadde i fjor mer enn 3000 
pasienthenvendelser og ga råd om mer enn 200 
evakueringer. Kystvakten er på rett kjøl. Kystvakten 
gjennomførte i fjor rundt 200 operasjoner innen søk, 
redning og medisinsk assistanse. 
Hovedredningssentralene, Redningsselskapet og 
Sysselmannen er på rett kjøl. Redningsoperasjoner til 
sjøs ledes av Hovedredningssentralene. Øvrige aktører 
bidrar til å gjennomføre redningsarbeidet. 

Er vi i så mål? Svaret er nei. 

Det er så mye vi ikke vet. Hvorfor dør sjøfolk 20 år 
tidligere enn arbeidstakere på land? Hvorfor er 
risikoen for skade blant sjøfolk så høy? Er 
sammenhengen mellom den seleksjonsmedisinske 
vurderingen hos sjømannslegen og risiko for hendelser 
på sjøen tilfredsstillende? Inneholder medisinkisten 
ombord alt som trengs? Er beredskapen på havet 
tilstrekkelig? 

Tiltak forutsetter kunnskap. Kunnskap bygger på 
systematisert erfaring. Norsk senter for maritim 
medisin og dykkemedisin har lenge arbeidet med å få 
etablert et maritimt helseregister. I dette registeret 
skal alle vurderinger gjort av sjømannsleger i Norge 
systematiseres, og kobles opp mot øvrige helseregistre 
i Norge, samt data fra Radio Medico. Målet er å få 
bedre forståelse av hva som påvirker helsen til sjøfolk. 
Og kunnskap om effektive tiltak. 

Kunnskap er makt. Og helse. 

 Leder Jon Magnus Haga  
jon.magnus.haga@helse-bergen.no 

Norsk senter for maritim- og 
dykkemedisin  

 

Referater 

I denne spalten presenterer vi referater fra 
konferanser og møter av interesse.  

Jon Magnus Hagas disputas 
Den 11. april forsvarte Jon Magnus Haga sin 
doktorgrad ved Universitetet i Oslo.  «Post-disaster 
healthcare for parents – a longitudal study of the 
mothers and farthers of the Utøya survivors» 

 

Figur 2 Jon Magnus Haga under prøveforelesningen. Foto 
Roar Størksen 

mailto:jon.magnus.haga@helse-bergen.no
http://www.nsmm.no/
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DoCumentum Navale 24. Årgang. Nr 1. Side 5 

 

 

Opponenter var professor Jonathan Bisson fra 
Universitetet i Cardiff, professor Stefanie 
Vandentorren fra «Sante Publique» i Frankrike under 
ledelse av professor Arne Stray-Pedersen fra 
Universitetet i Oslo. Forsvarer var professor Berit 
Grøholt, Universitetet i Oslo 

Hovedveileder for doktorgradsarbeidet har vært 
professor Grete Dyb, Universitetet i Oslo. 

Tema for prøveforelesningen var “Providing an 
Optimal Psychosocial Response for Survivors and 
Bereaved Families of Terror Attacks”.  

Jon Magnus Haga har vært del av en forskningsgruppe 
ved «Nasjonalt kunnskapssenter om vold og 
traumatisk stress», som har sett på virkningene hos 
pårørende og overlevende etter hendelsene på Utøya 
22. juli 2011. I doktorgradsarbeidet har han vurdert 
pårørendes bruk av helsetjenester etter hendelsen. 
Han har sett på data fra primær- og 
spesialisthelsetjenesten, før og etter, samt 
kriseintervenering i lokalsamfunn og kommune i 
forbindelse med 22. juli hendelsen. Dette er så 
kontrollert opp mot selvrapportering, og strukturerte 
intervjuer gjennomført i flere omganger; tre-fem 

 

 

Figur 3 Doktorgradens forside.  Foto Roar Størksen 

 

Måneder og tre år etter hendelsen. Avhandlingen 
baserer seg på tre artikler som er publisert som 
resultat av dette arbeidet.  

Hovedfunnet er at den lokale kriseinterveneringen 
klarte å nå ut til alle pårørende. Videre viste funnene 
at ikke-etnisk norske familier og familier med 
samlivsbrudd var sårbar i forhold til å falle utenfor den 
lokale kriseinterveneringen. Nesten alle foreldre søkte 
støtte hos fastlege i ettertid av hendelsen. De som var 
mest preget av hendelsen hadde høyere legesøkning 

enn de andre foreldrene. Ett mindretall av disse 
trengte viderehenvisning til psykisk 
spesialisthelsevesen. Haga konkluderer med at 
foreldre som opplever at deres barn blir utsatt for 
terror, vil trenge ett vidt spekter av støtte fra 
helsevesen og lokalsamfunn. Han foreslår at fastlegen 
får en viktig rolle i dette arbeidet. Både som behandler 
for den enkelte, men også som medlem i den lokale 
krisehåndteringen. Videre påpeker Haga at en ved 
kriseintervenering, må tilstrebe å nå ut til alle 
involverte. 

Det var en særdeles godt forberedt og et interessant 
forsvar av doktorgradsarbeidet. Spørsmål fra 
opponentene ble besvart grundig og med stor faglig 
tyngde. BZ til Jon Magnus Haga for vel gjennomført 
disputas. 

 

Kommandørkaptein 
Roar Størksen 

roar.storksen@gmail.com  
 

 

NATO Maritime Medical 
Conference, Cork, Irland  
NATO Maritime Medical Conference, elver, vikinger, 
whisky og sånt. 

Heldigvis behøvde jeg ikke å lære meg «elver i 
Europa» når jeg gikk på skolen. Forvirringen var derfor 
komplett når jeg skulle forsøke å finne ut hvor «River 
Lee» kom fra. Siden jeg var i Cork, forstod jeg at det 
ikke helt kunne stemme som Google påstod at Lee 
endte i Vechte, som er en sjø i Sachsen. Google sendte 
meg deretter sporenstreks til Sommerseth, 
Massachusetts. Når jeg endelig fant Lea River i England 
var jeg egentlig fornøyd, men kunne skuffet 
konstatere at den endte i Themsen. 

Til hjelp for dere som heller ikke er gode på elver i 
Europa; den rette elven befinner seg altså i Irland. Her 
renner den Sørover fra et dovent ås landskap, som 
irene kaller fjell, gjennom Cork County og ut i Cork 
Harbour. Cork Harbour påberoper seg å være verdens 
nest største naturlige havn, en tittel de konkurrer med 
blant annet Halifax om. 

For sjøfolk og offiserer blir regnestykket ganske enkelt. 
Med en stor vannvei som gir tilgang til Sør-Irland og 
med en stor naturlig beskyttet havn, må det 
selvfølgelig straks lages et handelssentrum og en 
marinebase, noe det også har vært lenge. 

mailto:roar.storksen@gmail.com
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Når Cork skal skryte av sin ikke altfor fjerne historie, er 
det også slik de markedsfører seg. «Imagine the 
comings and goings when Cork was the final 
provisioning port for European explorers to the 
Americas. And for the British Navy in the Atlantic.”  

 

For oss nordmenn er det mer interessant at Cork fra 
600 tallet var et kloster. Dette var nok også noe av 
grunnen til at de i en periode på noen hundre år fikk 
hyppige besøk av flotte norske skip. Når Cork etter 
hvert ble det vi kan kalle et bysamfunn rundt 920, var 
det også fordi vikingene etablerte en «Longphort» der. 

Ellers er byen stolt av sitt ikke ukjente bybarn John 
Jameson og en rekke av hans mer ukjente kollegaer 
(mer om det senere). I dag er Cork Irlands nest største 
by med litt over 200 000 innbyggere. Fortsatt er Cork 
harbour en av de viktigste havnene i Irland, og den 
irske marinen har sin hovedbase her. Dette var 
omgivelsene for NATO Maritime Medical Conference 
2019, med den irske marinen som vertskap.  

Programmet for denne årlige konferansen er delt 
mellom fagkonferansen, med NATOS maritime 
hovedkvarter Northwood som ansvarlige for 
programmet, og NATO Medical Naval Panel. MEDNP er 
NATOS organ for å lage felles rutiner og policy innen 
navalmedisin. 

På konferansen var ikke bare NATO medlemmer 
tilstede. Det kom også representanter fra blant annet 
Kina, Thailand, Ukraina, Israel, Australia og mindre 
eksotiske ikke-NATO land som Sverige. Deler av 
programmet var «National updates» fra mange av 
medlemslandene med informasjon om nye fartøy og 
medisinske konsepter. 

Det mest spennende foredraget på konferansen var 
utvilsomt Thailands bidrag. Vi fikk høre historien om 

fotballaget og treneren deres som ble reddet fra en 
grotte i Thailand i fjor. Fra legen som ledet det ene av 
de tre medisinske teamene som reddet dem ut, fikk vi 
beskrevet operasjonen og den medisinske innsatsen i 
detalj.  

Noe av det mest medisinsk interessante var 
vurderingene rundt det å gi guttene beroligende 
midler og avgjørelsen med etter hvert å legge en av 
dem i narkose, i forbindelse med at han skulle dykke 
for å komme ut av grotten. For de som ikke husker 
aksjonen, var dette altså ikke begrunnet med guttens 
medisinske tilstand, men for å muliggjøre 
dykkeoperasjonen som fulgte.  

Et tilleggspoeng her som ikke var kjent fra før var at 
legen som la gutten i narkose ikke var en Thailands 
lege, men en australier uten lisens i Thailand. På 
spørsmål om det var vanskelig å få ordnet dette på 
kort varsel, var svaret at det var helt uproblematisk 
fordi kongen hadde gitt sin tillatelse.  

På Medical Naval Panel delen som er et formelt NATO 
organ var det kun NATO nasjoner tilstede. Her ble det 
presentert status på de pågående arbeider. 
Undertegnede presenterte status fra arbeidsgruppen 
som arbeider for å få en naval tilpasning av TCCC, en 
oppgave som er panelets hovedfokus i 2017-20. Her er 
status at TCCC-komiteen er såpass positive til arbeidet, 
at det ser ut som om de vil endre sine egne 
retningslinjer og utgi en versjon som også egner seg til 
bruk ombord på marinefartøy etter innspill gitt fra 
panelet. 

Etter 17 år med norsk formannskap var det også valg 
av ny formann. Da Norge overtok panelet i 2002 var 
det et møte med fire nasjoner tilstede og liten 
interesse for arbeidet i gruppen. Diskusjonen gikk mer 
på om man skulle fortsette å møtes en hva man skulle 
gjøre. Norsk formannskap med hhv. Sommerfelt-
Pettersen og Budal har gjort MedNP til et av de best 
fungerende fagpanelene i NATO med jevn produksjon 
av felles rutiner for alliansen.  Med 
formannskandidater fra USA og Italia, ble det 
amerikaneren som fikk jobben med å lede panelet 

Figur 4 Map of Cork Harbour from Samuel Thornton, ca. 
1702 
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videre. Med dette takket også undertegnede for seg, 
som fasilitator for fem doktrinepublikasjoner og som 
gruppens sekretær gjennom tolv år. 

Som på alle konferanser bør det også være et sosialt 
program. Foruten festmiddag, arrangerte vertskapet 
en utflukt til Jameson destilleriet. Det er ikke bare 
skotter som kan kunsten med å brygge brunt. Det som 

var nytt for mange, var at Jamesons lange historie som  
et trademark bygget på mange ulike 
whiskyprodusenter og lokale bryggeri- og 
håndverkstradisjoner, som etter hvert har blitt 
oppkjøpt og gått sammen. Med omvisning på det 
gamle bryggeriet som egentlig ble etablert av en av 
Jamesons konkurrenter, ble det også tid til 
prøvesmaking av edle dråper i bryggeriets egne 
lokaler. 

Neste NATO Maritime Medical Conference arrangeres 
om ett år i Lisboa, med den portugisiske marinen som 
vertskap. 

 

 
Angar Tveten  

Leder Radio Medico  

agnar.tveten@helse-bergen.no  

 

 

  

International Symphosium 
for Maritime Health 15, 
Hamburg 
Det femtende International Symposium for Maritime 
Health ble arrangert i Hamburg fra 12 til 15 juni 2019. 
Seminaret ble arrangert av Deutsche Gesellschaft für 
Maritime Medizin.  

 

Figur 6 Gruppebilde fra symposiet 

Symposiet hadde over 300 deltagere fra 47 land og i 
løpet av fire dager fikk vi både faglige og sosiale 
opplevelser. Symposiet foregikk i lokalene til HafenCity 

Figur 5 Et av mange gamle flotte og store produksjons-
bygninger hos Jameson. Her møllen som ga kraft til 
produksjonen i et halvt århundre. I dag foregår produksjonen 
i store moderne fabrikklokaler rett ved siden av. 
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Universität Hamburg fornuftig plassert i det gamle 
havneområdet som nå er oppgradert og modernisert.  

Det var både hovedforelesninger og en rekke parallelle 
sesjoner.   

 

Figur 7 Symposiets leder Volker Harth takker av to av de 
viktige personene i nyere tysk maritim medisin, Klaus 
Seidenstücker og Bernd Fred Schepers. 

I tillegg til mottagelse i rådhuset var det - selvfølgelig - 
båttur i havnen, tur gjennom havnekanalen Elbtunnel  
som er verdens eldste undervannskanal og en 
dykkermedisinsk interessant konstruksjon, middag på 
Seamen's Club Duckdalben og middag på  Ruderclub 
Favorite Hammonia - det meste passende maritimt.  

Frederich Vongehr hadde introduksjonsforedraget, 
som etter min mening, var konferansens best, både i 
form og innhold: From Cholera to Thriving Sciences 
and Economy - The Ontogenesis of the Hamburg Port 
Health Center. 

Forbedringspunkter er bedre og flere gode faglige 
foredrag og abstrakt. Videre var det uventet lite orden 
på det datatekniske og et par andre sider ved 
arrangementet - spesielt gitt forventninger til tysk 
orden.  

ISMH15 har i ettertid utgitt en Book of Abstracs på 
hele 117 sider, det var bra og gjenoppretter min tro på 
tysk kvalitet.  

Ikke en del av programmet, men likevel viktig var at 
International Maritimes Museum var like ved. Dette er 
et av verdens beste, største og mest interessante 
maritime museer som alle som er interessert i maritim 
medisin bør besøke.  

 

 

2 Role 2 er et militært NATO konsept som beskriver nivået på den 
medisinske kapasiteten. Role 2 er første nivå pasienten vil møte 
kirurgisk kapasitet.  

President 
Jan Sommerfelt-Pettersen 

jan@sommerfelt-pettersen.no  

 

 

Fra  
SANSJØ 
I denne spalten får du regelmessig oversikt over 
status i saniteten i Sjøforsvaret. 

KNM Maud 
Fredag 29. mars ankom KNM Maud, Sjøforsvarets nye 
logistikk og støttefartøy, Haakonsvern. Fartøyet er 
med sine 183 meter og 28000 tonn det største 
fartøyet i marinen, også historisk sett. Hovedoppgaven 
er å gi støtte til andre fartøy, både nasjonalt og i 
NATO. Støtten kan være i form av drivstoff, 
forsyninger, ammunisjon eller sanitet slik at 
kampenhetene kan operere langt fra land. KNM Maud 
er også egnet til å gi støtte til det sivile samfunn ved 
katastrofer eller humanitære operasjoner. Det er 
planlagt å sette fartøyet i operativ drift i løpet av 2020. 

KNM Maud er utstyrt med fasiliteter som er klargjorte 
for å sette ombord forsvarets Role 22 sykehus, og 
utprøving og integrering av medisinsk utstyr er 
allerede igangsatt. Arbeidet vil fortsette utover høsten 
2019 og målet er å ferdigstille integreringen med en 
større øvelse. Fartøyet er utrustet med en 
operasjonssal med plass til to pasienter, akuttmottak, 
oppvåknings- og intensivavdeling, brannskadeisolat, 
smitteisolat, sengeposter og trykkammer. I tillegg er 
det installert anlegg for produksjon av medisinsk 
oksygen og et rom er forberedt for installasjon av CT-
skanner. Dersom sanitetsinstallasjonen utstyres og 
bemannes fult ut vil det være kapasitet til å behandle 
opp mot 50 pasienter.   

Maud er bygget for å kunne romme det som i en 
maritim NATO setting er et mellomstort sykehus og er 
designet blant annet med inspirasjon fra andre lands 
fartøyer med tilsvarende eller lignende roller.3 

3 Berlin-klasse, RFA Argus og Rotterdam-klasse. 

mailto:jsp@isf.uib.no
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Figur 8 Fra akuttmottaket. Her foregår stabiliserende 
behandling for 3-5 pasienter før kirurgi eller 
intensivbehandling. Rommet fungerer også som primær 
sanitetsstasjon ved havari. Foto Jon Helge Vasbø. 

Et skalerbart konsept 
Et Role 2 sykehus er hovedsakelig ment å stabilisere og 
behandle skadd personell (Damage Control Surgery) 
før videre evakuering til høyere behandlingsnivå 
(Primary eller Definitive Surgery). Maritime 
operasjoners natur innebærer ofte lange 
evakueringsakser og dermed økt behov for 
postoperativ behandling og gjerne også re-kirurgi. 
Konsekvensen av dette for Mauds vedkommende er 
blant annet økt kapasitet på intensiv og postoperativ 
avdeling, samt den fremtidige muligheten for 
installasjon av CT.  

En annen særegenhet med skader som følge av 
kamphandlinger er mottak av et stort antall skadde 
samtidig. Fartøyet er derfor utrustet med et triage-
rom i nær tilslutning til hangar hvor pasientene tas 
imot og de hardest skadde identifiseres og 
umiddelbart bringes til selve sykehuset. 

Kapasiteten på sykehuset kan skaleres opp etter 
behov. Fartøyet vil til enhver tid seile med Role 1 
(lege, to sykepleiere og sanitetsassistenter). Dersom 
oppdraget tilsier behov for kirurgi, vil et eller flere 
kirurgiske team fra Forsvaret kunne tas om bord. 
Sjøforsvaret har per i dag to slike kirurgiske team og 
FSAN har flere team. Etter hvert som antall kirurgiske 
team økes, vil behovet for støttepersonell gjøre seg 
gjeldende. Viktig støttepersonell vil blant annet være 
intensivsykepleiere samt laboratorie- og 
blodbankpersonell. Selve installasjonen er også gjort 
skalerbar med en fast kjerne (operasjon, mottak, 
intensiv) og sengeposter som omkonfigureres fra 
andre funksjoner. 

Ved maksimal oppskalering vil personellet på 
sykehuset utgjøre rundt 40-50 personer. 

 

Figur 9 Fra postoperativ og intensivavdelingen. Består av totalt 
åtte sengeplasser, hvorav to i et beskyttende 
brannskadeisolat. Foto Jon Helge Vasbø. 

Trykkammer 
Fartøyet er utstyrt med trykkammer for behandling av 
dykkerskader. Kammeret er et moderne kammer med 
avanserte muligheter for overvåkning av pasienten, og 
er av samme type som nylig ble installert ved Dykker- 
og froskemannsskolen. Kammeret ble installert tidlig i 
byggefasen og rommet det står i ble bygget rundt 
kammeret. 

Utvikling av design og 
bygging 
Skipet er bygget i Sør-Korea ved verftet Daewoo 
Shipbuilding and Marine Engineering (DSME). 
Byggestart i Korea var i mai 2015 etter at den initiale 
utviklingsfasen var gjennomført ved designfirmaet 
British Maritime Technology (BMT) i Bath i 
Storbritannia. DSME er et av verdens største verft, og 
produserer hovedsakelig container- og tankskip for det 
sivile markedet.  

 

Figur 10 Bildet er tatt fra prosjektkontoret på DSME verftet. 
Verftet sies å være verdens tredje største verft. Foto Jon Helge 
Vasbø. 
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SANSJØ har helt fra starten bidratt i kravskriving, valg 
av leverandør, aksept av løsninger og 
byggeoppfølging. Nær involvering av brukermiljøet er 
viktig for å få god tilpasning av løsninger som både 
fungerer i et klinisk og i et maritimt miljø. På teknisk 
side har man hatt assistanse fra sivile konsulenter 
innen bygging av sykehus. Der det har vært 
hensiktsmessig, og så langt det har latt seg gjøre, har 
man lagt sivile standarder til grunn design av den 
sykehustekniske infrastrukturen, slik som 
strømforsyning, oksygenproduksjon og ventilasjon. 

  

 

Figur 11 KNM Maud under ferdigstilling i Korea. Foto Jon 
Helge Vasbø. 

Overtakelse og seilas til 
Norge  
Den 16. november 2018 ble fartøyet overlevert fra 
verftet til Forsvarsmateriell og Forsvaret etter to år 
med forsinkelser som i stor grad har vært betinget i en 
vanskelig økonomisk situasjon for verftet. Seilasen 
hjem på nyåret 2019 ble en ny milepæl for 
Sjøforsvaret, 14598 nautiske mil seilt distanse over 
Stillehavet og Atlanterhavet og KNM Maud ble første 
norske marinefartøy som krysset den internasjonale 
datolinjen.  

Fartøyet ble døpt den 21. mai 2019 i Bergen Havn og 
er oppkalt etter dronning Maud, Norges første 
dronning i nyere tid. 

 
Kommandørkaptein Jon Helge Vasbø 

Stabslege, Saniteten i Sjøforsvaret  
jon.h.vasbo@gmail.com    

 

 

4 Fasiten finner du på nest siste side.  

 Fra  
Dykkerlegen 
I denne spalten får du regelmessig oversikt over 
status i dykkermedisinen i Forsvaret.   

Hva kan du om 
drukning og 
immersjons-
hypotermi? 
Redaktøren av DN inviterer meg raust til å bidra med 
et faglig innlegg til hver utgivelse. Det er ikke alle gitt å 
ha hans arbeidskapasitet og artiklene her må 
konkurrere mot andre arbeidsoppgaver.   Dette 
forholdet – sammen med det jeg mistenker om at et 
tungt faglig innlegg i sommervarmen muligens vil bli 
bladd forbi – gjør at jeg tar en vri og denne gangen 
heller serverer en navalmedisinsk relevant 
sommerquiz. Hva husker du om drukning og 
nedkjøling? Prøv deg selv på quiz’en under og finn 
svaret et annet sted i tidsskriftet! Les alle spørsmålene 
først og gjør deg opp en mening om riktig svar. Vent 
med å slå opp på fasiten til du har besvart siste 
spørsmål (svarene kommer rett etter hverandre og du 
vil vanskelig unngå å lese svaret på det etterfølgende 
spørsmålet når du først har åpnet fasiten.)4 

 

1. Hva er forskjellen på drukning og nær-drukning? 

2. Hva er «tørr» og «våt» drukning og hvilken klinisk 
konsekvens har det om man har det ene eller andre av 
disse tilstandene? 

3. Hvis man faller i sjøen så er det en rekke 
patofysiologiske mekanismer som kan forårsake død. 
Generelt – hvilken av de tre etterfølgende 
mekanismene er vanligst? A. Arytmi  B. Asfyksi  C. 
Hypotermi 

4. Hva er den viktigste årsaken til at alkohol øker 
dødelighet ved opphold i kaldt vann? 

5. Du har reddet en druknet person opp fra sjøen. Han 
puster selv, men er bevisstløs. Du setter på standard 
overvåkings-elektroder og leser av et EKG med 
sinusbradykardi HR 40 og påfallende lav-amplityde 
komplekser. Hvordan tolker du dette EKG-funnet? 

mailto:jon.h.vasbo@gmail.com
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6. Det har nå kommet mye kunnskap som tyder på at 
for mye oksygen (hyperoksi) kan være uheldig ved en 
rekke akuttmedisinske tilstander. Hvilke konsekvenser 
har dette fått for prehospital behandling av 
drukningsulykker? 

7. Det finnes varmereflekterende redningsduker 
(tynne, metalliserte poser) som kan brukes på 
pasienter som har druknet. Hva er den/de viktigste 
årsaken(e) til at disse begrenser varmetapet? 

8. Ved rapportering av hypotermi anbefaler vi at den 
«nye» sveitsiske graderingen benyttes.  
Hypotermigraderingen går fra O til IV og baserer seg 
på status av tre kliniske observasjoner. Hvilke tre 
observasjoner/funn danner grunnlag for 
hypotermigraderingen? 

9. Du har hentet opp en druknet person som har ligget 
i sjøen i en time. Han puster sakte, har bløt og langsom 
puls i håndleddet, svarer med avverge på smerte.  Du 
måler rektaltemperaturen til 35 grader umiddelbart 
etter å ha fått ham opp, men 40 min senere har 
temperaturen falt til 34,4 på tross av at han er godt 
innpakket i ulltepper. Hva er årsaken? 

10. Samme pasient som i spørsmål 9. Du har 1-2 
timers reise med båt før du ankommer sykehus.  Skal 
du varme opp denne pasienten aktivt (tilføre varme)? 
Hva kan du bruke? 

 

Kommandørkaptein Lege Jan Risberg  
Sjef UVB-Dykkerlegens Kontor  

Forsvarets Sanitet  
jri@nui.no  

 

 

 

Faglitteratur 

I denne spalten ønsker redaktøren å 
henlede oppmerksomheten på interessant 
faglitteratur. Leserne bes sende innspill til 

spalten pr e-post til redaktøren.  

Dødelighet i marinen 
Leif Aage Stranda, Jan Ivar Martinsen, Inger Rudvin, Elin Anita 
Fadum, Einar Kristian Borud. 2018. Cancer incidence and all-cause 
mortality among civilian men and women employed by the Royal 
Norwegian Navy between 1950 and 2005. Cancer Epidemiology. 57; 
1–6. 

Objective: We aimed to investigate cancer incidence 
and all-cause mortality in a cohort of 8358 civilians 
(5134 men and 3224 women) employed by the Royal 
Norwegian Navy at any time between 1950 and 2005. 

Methods: The cohort was followed for cancer 
incidence and all-cause mortality from 1960 through 
2015. Standardised incidence ratios (SIR) and mortality 
ratios (SMR) were calculated from national rates. 
Separate SIRs were calculated for a subgroup of male 
workshop workers and another of female cleaners. 
Results: Overall cancer incidence among men was 
similar to the reference rate; male breast cancer was 
more frequent (SIR=3.23). Male workshop workers 
showed a SIR of 1.77 for stomach cancer, while their 
incidence of lympho-haematopoietic cancers was half 
that of the reference rates. Women had increased 
risks of overall cancer (SIR=1.11), lung cancer  
(SIR=1.35), and ovarian cancer (SIR=1.39). Female 
cleaners showed a SIR of 2.33 for bladder cancer and a 
lowered incidence of brain cancer (SIR=0.18). In the 
overall cohort, all-cause mortality was lower than 
expected for men (SMR=0.92) and closer to the 
reference rate for women (SMR=0.95). Conclusion: In 
men, we observed a lowered all-cause mortality and 
an excess of stomach cancer in workshop workers. In 
women, increased risks of overall cancer, lung cancer 
and ovarian cancer was seen. An increased risk of 
bladder cancer and a lowered incidence of brain 
cancer was observed among female cleaners. 

Stress ombord 
Oldenburg, M. Et al. 2019. Stress and Strain among Seafarers 
Related to the Occupational Groups. International Journal of 
Environmental Research and Public Health. 16; 1153.  
doi:10.3390/ijerph16071153www.mdpi.com/journal/ijerph  
 

The present study analyses whether the stress and 
strain experienced by seafarers differbetween  the  
various  occupational  groups  on  board  container  
ships.   In  a  maritime  field  study, 323 sailors on 22 
container ships were asked to complete a 
questionnaire and were biometricallysurveyed.   In 
addition,  a survey of energy expenditure and heart 
rate (variability) was carriedout with the 
SenseWear®armband monitor and the Polar RS800 
watch, respectively.  The activitydata objectively 
collected by the armband monitor showed an average 
sleep duration of 5.0 h perday,  with  particularly  
short sleep  episodes  amongst nautical  officers.   This  
occupational groupalso significantly more frequently 
reported sleep deficits (67%).  The highest work-
related energyexpenditure per day was among the 
deck ratings (801 kcal), followed by the engine room 
personnel (777 kcal), and finally the nautical officers 
(568 kcal).  The last-mentioned group, who were 
alsothe most likely to experience mental stress in the 
workplace, had the lowest heart rate 
variabilitycompared to the other occupational groups. 

mailto:jan@sommerfelt-pettersen.no
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The average working time was the only stress 
parameterthat correlated significantly negatively with 
the heart rate variability (r=−0.387;p= 0.002). 
Overall,job-related stressors of seafarers on board 
should be objectified in further studies and 
occupationalgroup-specific health promotion 
programmes should be developed.  

 

Figur 12 A man walking. Collotype after Eadweard Muybridge, 
1887. Credit Wellcome Collection. CC BY 

 
Oldenburg, M. Et al. 2019. Maritime welfare facilities - Utilization 
and relevance for the compensation of shipboard stress. Journal of 
Occupational Medicine and Toxicology 14, 1. DOI: 10.1186/s12995-
019-0231-3 
 

Background Maritime welfare institutions enable crew 
members of ships to use different recreation facilities 
ashore during their work assignments aboard. This 
study analyses the shipcrew members’ need and their 
usage behavior of maritime welfare facilities that can 
be visited free of charge while their ship is in port. 
Methods A medically trained scientist interviewed 316 
seafarers during 22 ship voyages. In addition, 
interviews were performed in 8 stations of the 
German Seamen’s Missions. Results Port stay of the 
vessels accounted for 43.6% of the entire voyage 
duration. 279 seafarers (88.3%) stated having had 
opportunities for shore leave in order to visit maritime 
welfare facilities. Officers less often stated possibilities 
for shore leave than ratings (OR 0.40; 95%CI 0.24–
0.67). The main reasons for shore leave were to 
contact family and friends and distraction from the 
everyday work on board. Short stays in port, a high 
workload and limited opportunities for reaching the 
welfare facilities were main obstacles to shore leave. 
Furthermore, several seafarers complained about poor 
information on board about the facilities. Among the 
various welfare institutions, a “very high importance” 
was attributed to Seamen’s Missions and religious 
facilities (40% of the non-European seafarers - 
especially from Asia - and approx. 10% of the 
Europeans). Conclusion This study reveals sufficient 

time periods for seafarers to leave the vessel in port, 
mainly depending on the number of terminals to be 
called at. During the vessels’ port stay, a reduced 
workload for the shipping crew can be achieved by 
transferring several routine tasks to shoreside 
personnel. Furthermore, more attention should be 
paid to the accessibility of the welfare facilities and to 
better information about their offers. Measures 
should be taken to facilitate visits to maritime welfare 
facilities as an important refuge for seafarers. 

Støy til sjøs 
Vi bringer her sammendrag av tre viktige 
artikler om støy ombord.  

Schaal, N. Et al. 2018. Noise at sea. Characterization of extended 
shift noise exposures among U.S. Navy aircraft carrier support 
personnel. J Occup Environ Hyg; 1-11. 
 

The purpose of this investigation was to characterize 
12-hr on-duty, 12-hr off-duty, and 24-hr noise 
exposures among U.S. Navy aircraft carrier support 
personnel. Noise dosimetry samples were collected for 
47 aircraft carrier support personnel while at sea 
during airwing carrier qualifications. Leq 
measurements during 12-hr on-duty, 12-hr off-duty, 
and over 24-hr periods were compared to Threshold 
Limit Values. Four similar exposure groups (SEGs) were 
created based upon departmental assignment and 
similarity of work tasks: (1) Administration/Religious 
Ministries/Legal/Training, (2) Combat 
systems/Operations, (3) Medical/Dental, and (4) 
Supply. Equivalent sound level (Leq) measurements in 
decibels “A” weighted (dBA) were compared to 
determine significant differences between each group 
according to 12-hr on-duty, 12-hr offduty, and 24-hr 
periods. Mean 24-hr noise levels ranged from 69–88 
dBA with 22% exceeding the 80 dBA Threshold Limit 
Value. Twelve-hr on-duty noise levels ranged from 71–
90 dBA with 17% exceeding the 83 dBA 12-hr on-duty 
Threshold Limit Value. Twelve-hr off-duty noise 
exposure ranged from 68–84 dBA with 95% exceeding 
the 70 dBA American Conference of Governmental 
Industrial Hygienists threshold classified as effective 
quiet to allow for temporary threshold shift recovery. 
Welch Analysis of Variance and Dunnett T3 post hoc 
tests revealed SEG 2 had significantly higher 24-hr 
noise exposures than SEG 3 (p¼0.019) and SEG 4 
(p¼0.045). SEG 2 had significantly higher 12-hr on-duty 
noise exposure than SEG 3 (p¼0.030). One Way 
Analysis of Variance revealed no significant differences 
between 12-hr off-duty noise exposures according to 
SEG (p ¼ .096). Some aircraft carrier support 
personnel had 12-hr onduty and 24-hr noise exposures 
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exceeding Threshold Limit Values with a large 
proportion exceeding the 70 dBA effective quiet limit 
during 12-hr off-duty periods. Results suggest 
personnel that are typically considered low risk for 
hazardous noise exposure (<85 dBA) during 8-hr shifts 
may have a greater risk of noise exposure when 
considering full 12-hr and 24-hr shifts when working 
and living in close proximity. 

 

 
 
Schaal, N. Et al. 2019. Living at Work 24-hour Noise Exposure 
Aboard US Navy Aircraft Carriers. Annals of Work Exposures and 
Health, 63, 3; 316–327. 
 

Background: Personnel assigned to aircraft carriers are 
exposed to a variety of noise sources from equipment 
and flight deck operations for durations >12 h. 
Personnel work and live in environments where 
hazardous noise areas and hearing recovery spaces 
such as sleeping and relaxation areas are in proximity 
to one another which provides little recovery time 
from hazardous noise. This investigation describes 
noise levels measured over a 24-h period on a US Navy 
aircraft carrier during flight operations for different 
populations of aircraft carrier personnel. 

Methods: Personal noise monitoring occurred from 23 
to 28 January 2014 aboard a US Navy Nimitzclass 
aircraft carrier during a routine at-sea period. Fifty-
nine study volunteers were assigned to similar 
exposure groups (SEGs). The SEGs were compared to 
determine which groups were at greatest risk of 
hazardous noise exposure. Statistical analysis was 
conducted with SPSS version 24 using an alpha level of 
0.05. 

Results: Mean 24-h equivalent continuous sound 
levels Leq(24-h) and on-duty time weighted averages 
(TWA(on-duty)) ranged from 71 to 127 decibels A weighted 
(dBA). The 80 dBA American Conference of 
Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) threshold 
limit value (TLV) for 24-h noise exposure was exceeded 
by 93% of the study volunteers. The 85 dBA ACGIH TLV 
and Department of Defense Occupational exposure 
limit for 8-h noise exposures was exceeded by 68% of 
the population. Leq(offduty) ranged from 38 to 102 dBA 
with 61% of the population exceeding the 70 dBA 
ACGIH TLV classified as effective quiet to allow for 

temporary threshold shift recovery. SEG 2 Flight Deck 
Launch and Recovery had significantly higher 24-h 
noise exposures than SEG 3 Damage Control 
Maintenance and Repair (P = 0.01), SEG 5 Supply (P = 
0.01), and SEG 7 Administrative / Professional (P = 
0.009). Similar results were found for TWA(on-duty) noise 
exposures. Median TWA(on-duty) and Leq(24-h) for SEG 2 were 
16–21 dB higher than SEG 3, 5, and 7. There were no 
significant differences between off-duty Leq noise 
exposures according to SEG.  

Discussion/Conclusions: SEGs located on the flight 
deck (SEGs 1 and 2) and SEGs responsible for 
maintenance and repair activities (SEGs 3 and 4) 
supporting flight operations had the highest TWA(onduty) 

and Leq(24-h). These findings raise serious concerns 
because high noise exposures both on- and off-duty 
may result in immediate acoustic trauma and 
development of temporary threshold shifts, which, if 
unresolved with auditory rest, may lead to permanent 
hearing loss. 

 
Schaal, NC. Et al. 2019. Noise characterization of “effective quiet” 
areas on a U.S. Navy aircraft carrier. Journal of Occupational and 
Environmental Hygiene; 3, 1-7. 
 

The purpose of this investigation was to characterize 
noise levels in spaces designated as "effective quiet" 
areas on a U.S. Navy aircraft carrier. Noise dosimetry 
samples were collected in 15 designated spaces, 
representing 15 noise measurements, while at-sea 
during airwing carrier qualifications. Equivalent sound 
level (L eq) measurements were collected during flight 
operations (L eq (flt ops)), non-flight operations (L eq 
(non-flt ops)), and over 24-hr periods (L eq (24-hr)). 
These data were compared to the 70 dBA American 
Conference of Governmental Industrial Hygienists 
(ACGIH) Threshold Limit Value (TLV) for "effective 
quiet" areas intended for temporary threshold shift 
recovery when personnel live and work in a potentially 
noise hazardous environment for periods greater than 
24 hr. The monitored areas were selected based on 
personnel occupancy/use during off-duty time 
periods. Areas were classified by either (1) leisure 
areas that included mess (eating areas), gyms, 
lounges, an internet cafe, and the fantail social area or 
(2) berthing (sleeping) areas. The L eq measurements 
in decibels "A" weighted (dBA) were compared to 
determine significant differences between L eq (flt 
ops) , L eq (non-flt ops) , and L eq (24-hr) and were 
compared between leisure area and berthing area. 
Measured noise levels according to time period 
ranged as follows: (1) L eq (24-hr) : 70.8-105.4 dBA; (2) 
L eq (flt ops) : 70-101.2 dBA; and (3) L eq (non-flt ops) : 
39.4-104.6 dBA. All area measurements over the 24-hr 
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period and during flight operations and 46.7% of the 
areas during the non-flight operation time period 
exceeded the "effective quiet" 70 dBA ACGIH TLV. 
Mean L eqs were 15 dBA higher during flight 
operations compared to non-flight operations in 
"effective quiet" areas (p 0.001). The L eqs in leisure 
areas were significantly higher than berthing areas by 
approximately 21 dBA during non-flight operation 
periods (p 0.001). Results suggest noise levels in 
"effective quiet" areas frequented by aircraft carrier 
personnel during off-duty hours when at-sea may 
inhibit auditory recovery from occupational noise 
exposures that occur on-duty. 

Stress hos sjøfolk 
McVeigh, J. Et al. 2019. Identifying Predictors of Stress and Job 
Satisfaction in a Sample of Merchant Seafarers Using Structural 
Equation Modeling. Frontiers in Psychology. 10. DOI: 
10.3389/fpsyg.2019.00070 

 

Seafarers are amongst occupational groups with the 
highest risk for stress, a factor known to impact on 
mental health. Psychological issues such as 
depression, anxiety, suicide, and alcohol or drug 
dependence are recognized health problems within 
the maritime sector. The primary aim of this study was 
to identify which individual and occupational factors, 
known to impact on psychological functioning across 
the maritime industry and other sectors, best predict 
perceived stress and job satisfaction among a sample 
of merchant seafarers. Methods: Secondary data 
analysis was conducted using a work experiences and 
attitudes questionnaire administered by a large 
shipping company to seafarers within their 
organization. Structural equation modeling was 
conducted using a proposed theoretical model of 
perceived stress and job satisfaction in a sample of 
merchant seafarers. Results: While the structural 
equation model produced acceptable fit to the sample 
data according to numerous goodness-of-fit statistics, 
the comparative fit index and Tucker-Lewis index 
results indicated less than satisfactory model fit. The 
model explained 23.8% of variance in the criterion 
variable of perceived stress, and the strongest 
predictive effect was for dispositional resilience. The 
model explained 70.6% of variance in the criterion 
variable of job satisfaction, and the strongest 
predictive effect was for instrumental work support. 
Conclusion: When addressing the psychosocial well-
being of merchant seafarers, findings of this study 
suggest that dispositional resilience may be a 
particularly important factor with regards to perceived 
stress, while instrumental work support appears to be 
a critical factor in relation to job satisfaction. 

Importantly, however, an overall work environment 
that is perceived by employees as supportive, equal 
and just is a cornerstone for the psychosocial well-
being of seafarers. 

Er det mulig å predikere 
psykisk lidelse?  
Jones, E. Et al. 2003. Screening for vulnerability to psychological 
disorders in the military. J Med Screen. 10, 1; 40-6. 
 

Objectives: To evaluate attempts in the military to 
screen for vulnerability to psychological disorders 
from World War I to the present. Methods: An 
extensive literature review was conducted by hand-
searching leading medical and psychological journals 
relating to World Wars I and II. Recent publications 
were surveyed electronically, and UK archives 
investigated for British applications. Results: Despite 
the optimism shown in World War I and the concerted 
efforts of World War II, follow-up studies showed that 
screening programmes did not succeed in reducing the 
incidence of psychological casualties. Furthermore, 
they had a counter-productive effect on manpower, 
often rejecting men who would have made good 
soldiers. Continued experimentation with screening 
methods for psychiatric vulnerability failed to yield 
convincing results during the post-war period. 
Conclusions: Although well-measured variables, such 
as intelligence, have been shown to predict success in 
training and aptitude, no instrument has yet been 
identified which can accurately assess psychological 
vulnerability. Previous attempts have failed because of 
false-positives, false-negatives and reluctance in the 
target population because of stigma. Early findings 
suggest that psychological surveillance, if not 
screening, may yield valuable results when applied to 
military populations exposed to stress. 
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Figur 13 Fish 'Chanda', no. 9. Credit Wellcome Collection 

Fiskerihelse 
Sandsund, M. Et al. 2019. Musculoskeletal symptoms among 
workers in the commercial fishing fleet of Norway. Int Marit Health, 
70, 2; 100-106. DOI: 10.5603/IMH.2019.0016 

 

Background: Fishers exposed to unfavourable 
environmental conditions may suffer negative health 
effects. This study aimed to identify musculoskeletal 
symptoms in professional fishers in Norway using data 
from several sources; register data, telephone survey 
and questionnaire.  

Materials and methods: Professional fishers (n = 
25,971) registered in the period 2008–2013 were 
selected by Statistics Norway (SSB). An age- and 
gender-matched control population (n = 77,913) was 
also selected. Outpatient consultation and 
hospitalisation data were received from the 
Norwegian Patient Registry (NPR). To obtain 
information about self-reported symptoms, 832 
registered fishers on board Norwegian fishing vessels 
were interviewed by telephone, and a questionnaire 
was distributed to the crews of 5 trawlers (n = 153). 

Results: Data from NPR showed that fishers, compared 
to the control population, suffered significantly more 
acute incidents related to musculoskeletal disorders 

(5.4% vs. 4.8%, respectively), injuries to arms (11.3% 
vs. 9.8%), feet (8.4% vs. 8%), and back (0.9% vs. 0.7%). 
In the telephone survey, 61% and 43% reported that 
they performed monotonous work operations and 
heavy lifting often or very often, respectively. Thirty-
three per cent had experienced pain in 
neck/shoulders/arms often or very often during the 
previous 12 months, and 93% believed this was fully or 
partly due to their work situation. The questionnaire 
among trawler crew members showed that 57% and 
60% had experienced stiffness and/or pain in 
neck/shoulders and lower back/small of the back 
respectively during the previous 12 months. 

Conclusions: Data from the register study, telephone 
survey and questionnaire all confirmed that 
musculoskeletal problems are common among fishers 
and related to their work situation. However, 77% of 
the fishers in all vessel groups and on board the 5 
trawlers reported their own health as being very good 
or good. 

 

Øren, A. Et al. 2019. Sickness Absence and Hospitalization among 
Workers on Board Norwegian Fishing Vessels. Journal of 
Agromedicine.  https://doi.org/10.1080/1059924X.2019.1640150 

 

Background: All over the world, commercial fishing is 
known to be a hazardous occupation. Although several 
causal analyses of occupational accidents have been 
published in recent years, knowledge of the 
prevalence of sick leave, diagnosis and hospitalization 
among workers on board Norwegian fishing vessels is 
still sparse. 

Objective: The objective of this study is to provide new 
knowledge about the prevalence of doctor-certified 
sick leave among Norwegian fishers compared to an 
age- and gender-matched control population. A 
comparison of diagnoses and hospitalizations between 
these groups is also presented. 

Methods: A sample of fishers (n = 25,971) was 
selected by Statistics Norway (SSB), based on 
occupation as fishers in 2008–2013. An age- and 
gender-matched control population (n = 77,913) was 
also selected. Outpatient consultation and 
hospitalization data were received from the 
Norwegian Patient Registry (NPR). 

Results: Fishers have significantly lower rates of sick 
leave than the general working population as a whole, 
but a significantly higher rate sick leave than an age- 
and gender-matched control population. The most 
common cause of sick leave in both fishers and 
controls was musculoskeletal problems. Fishers had a 
higher number of hospital stays than the control 
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group; the stays were more often unscheduled and 
lasted longer than those of the control group. 

Conclusion: The results emphasize the continued need 
for preventive occupational health strategies in the 
fishing industry. 

 

President 
Jan Sommerfelt-Pettersen 

jan@sommerfelt-pettersen.no  

 

 

 

Historiske glimt 

 

Havet, skipet, faget 
og sjøfolkene  
- en maritimmedisinsk vandring 
mellom sjø og helse 
Utgangspunktet for denne artikkelen er mitt 
synspunkt om at kunnskap om den maritime 
medisinens historie kan sette våre utfordringer inn i et 
perspektiv som kan gi øket forståelse av faget i 
alminnelighet og dagens utfordringer i særdeleshet.   

Innledning og definisjon 
Hva skiller maritim medisin ut fra annen medisin? Det 
er ikke lett å gi en presis definisjon av maritim medisin, 
men faget kan karakteriseres:  

Den mest på fallende forskjellen er hvor den 
medisinske virksomheten foregår. Helsehjelpen ytes 
ombord på et skip på havet. Maritim medisin er en 
medisin som praktiseres utenfor en helseinstitusjon. 
Helsearbeidet utføres ombord på et skip. Skipet som 
arbeidsplass er særegent da det ikke er i ro. Ikke bare 
gynger et skip, men det kan bevege seg langt fysisk, 
klimatisk, kulturelt og på mange andre vis.  Skipet er 
også mer enn en arbeidsplass i uro, det er et hjem og 
et sted for fritid. Skipet er et 24 timers samfunn, ofte 
med mange kulturer ombord, og i lange perioder 
isolert og distansert fra kjære, familie, venner og det 

meste andre. Skipet er isolert også i den forstand at 
det man ikke har ombord, det har man ikke 
tilgjengelig. Et annet særegent karakteristikum ved 
maritim medisin er at det ikke er medisinere som 
utfører faget, som regel er det ikke helsepersonell i 
det hele tatt. Helsehjelpen ytes av andre faggrupper 
hvor alle har fått utdannelse til dette, noen 
førstehjelpsutdannelse og noen utdannelse i 
medisinsk behandling. Pasientene er som regel 
arbeidskolleger og behandlingen er som regel både 
annerledes og mer enn førstehjelp. Pasienten blir også 
ofte værende ombord lenge. Evakuering er vanskelig 
og ofte langt borte i tid og rom. Støtte er lett 
tilgjengelig telemedisinsk, men når man kan få tak i 
profesjonell hjelp er den ofte utenlandsk. Juridisk er 
skipets verden kompleks og globalisert. Internasjonale 
rammer og konvensjoner gir et felles minimum, men 
forskjellige nasjonale legale systemer kan skape uante 
og foranderlige utfordringer.  

Oppsummert kan vi si følgende om maritim medisin: 
Faget er uvanlig. Åstedet er uvanlig. Utøverne er 
uvanlige. Pasientene er uvanlige. Støtteapparatet er 
uvanlig. … og det faglig ankerfeste er uvanlig tynt. 
Maritim medisin er i sin natur global og historisk sett 
starten på internasjonal medisin. Jeg vil våge 
påstanden at maritim medisin er en form for 
ekstremmedisin. Ekstrem medisin under ekstreme 
forhold.  

På de fleste universitetssykehus finner man 
avdelinger, overleger og professorer som dekker de 
fleste medisinske spesialiteter – og det er bra. Maritim 
medisin finnes nesten ikke på noen sykehus og hvem 
skal da ta ansvaret for å utvikle og fornye faget?  

Faget er - som skisser ovenfor - så spesielt at det 
kanskje best kan kalles ekstremt. På denne bakgrunn 
er det nødvendig å reflektere over forholdet mellom 
helse og sikkerhet (risikotagning). Alle ombord er 
avhengig av skipet og sikkerhet blir således overordnet 
alt, av og til også helse. Vi må spørre hvor det gir størst 
effekt å satse; et snevert behandlingsfokus eller bredt 
forebyggelsesfokus med samfunnsmedisinsk 
inspirasjon? 

Innretning og avgrensning 
Denne artikkelen gir en  innledning til maritim helse og 
fagets historie. Fokus er internasjonalt på samme 
måte som næringen er internasjonal. Jeg tar 
utgangspunkt i de historiene som fremstår som viktige 
fra et norsk perspektiv, et lite land med en 
uforholdsmessig stor maritim virksomhet. Dog har 
maritim medisin lenge hatt et internasjonalt preg. 
Fagets historie er lang og jeg har derfor valgt ikke å gå 
kronologisk til verks, men heller tematisk. Kapittelet er 
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preget av streiftog og enkelte eksempler og har ingen 
ambisjon om helhet. Fokus i kapittelet er dog 
samfunnsmedisinsk helhetlig og ikke snevert 
medisinskfaglig.  

Organisering av artikkelen 
«To put it on the edge, the sea was what held 
together the dual kingdoms of Norway and 
Denmark» Bo Poulsen.5  

La oss begynne med begynnelsen og først se på 
fremveksten av de medisinske utfordringer ombord. 
Det var de særegne maritime medisinske utfordringer 
som la fundamentet for et særegent fagfelt. I det 
påfølgende avsnittet er det åstedet som er mitt 
anliggende – skipet. Jeg vil deretter sette søkelyset på 
selve faget og spesielt vektlegge det særegne og 
spesielle med maritim medisin. Vi må videre se 
nærmere på sjømannen før jeg avrunder med en 
konklusjon om fagets ankerfeste – de 
kunnskapsbærende institusjoner.  

Havet  
Et gammelt uttrykk er at havet gir og havet tar.6 Havet 
er farlig og mange har funnet seg en vår grav. På den 
annen side lever vi av havet – spesielt i Norge hvor det 
inntil vel 100 år siden var vanskelig å komme noe sted 
uten å gå ombord i en båt.7 

Fisken 
Havet åpner også en verden med utfordringer og 
muligheter. Tørrfisk har vært en viktig næring i Norge 
siden vikingtiden. Tørrfisk var tørket torsk8 og den 
foretrukne konserveringsmetode før rimelig salt fra 
Syd-Europa ble tilgjengelig på 1700-tallet og 
klippfisken ble et alternativ. I Egils saga omtales 
høvedsmannen Torolv Kveldulvssons eksport av 
tørrfisk nordfra. I år 875 seilte han med torsk fra 
Lofoten til England «for å kjøpe klede og andre ting 
som han trengte». 9 På 1000-tallet var tørrfisken vår 
viktigste eksportartikkel. På 1100-tallet la den 
grunnlaget for Bergens voksende kjøpmannstand og 
dominans som handelssted.10 

 

5 Poulsen, B. 2002. The Renaissance Sea - Perceptions in Danish and 
Norwegian Topography. International Journal of Maritime History. 
14, 2; 284. 
6 The sea gives and the sea takes away. 
7 Maleri av sjøfolk som speider. 
8 Kurlansky, M. 1997. Cod. A Biography of the Fish That Changed the 
World.  
9 https://no.wikipedia.org/wiki/T%C3%B8rrfisk#Historie. Anvendt: 
2018-10-15. 
10 Kong Håkon Håkonsson (1217–1263) ga bergenserne monopol på 
Nordlandshandelen, et monopol som varet til 1715. Tørrfisken 

Tidlig oppdagelsesreise 

 

Figur 14 Immersion in water. Credit Wellcome Collection. CC 
BY 

Rundt år 1000 seilte Leif Eriksson11 mot vest og var 
den første europeer som satte sin fot på land i Nord-
Amerika. Seilasen var kystnær og ingen av kildene 
tyder på helsemessige utfordringer. Opplysningene i 
sagaene12 var lenge omdiskutert, men det endelige 
bevist kom med arkeologiske funn i L'Anse aux 
Meadows på nordspissen av New Foundland i 1960.13 

Demarkasjonslinjen i havet  
Pave Alexander VI (1431-1503) trakk i 1493 en 
demarkasjonslinje 550 km vest av Kapp Verde øyene 
hvor Spania fikk juridisk overherredømme vest for 
linjen og Portugal øst for linjen. Portugal var uenig og 
efter forhandlinger med Spania ble linjen flyttet til 
2055 km vest av Kapp Verde øyene ved Tordesillas-
avtalen i 1494. Portugal påberopte seg denne avtalen 
da Pedro Álvares Cabral (1467-1520) oppdaget Brasil i 

gjorde Bergen til et av Nord-Europas største handelssentre på den 
tiden. 
11 Den 9. oktober ble gjort til Leif Erikson Day etter vedtak i 
Kongressen i 1964. Datoen ble valgt etter den datoen i 1825 da 
skipet «Restauration» fra Stavanger anløp New York City med 52 
norske immigranter, noe som betegnes som den første organiserte 
norske emigrasjonen til Nord-Amerika. 
12 Seilasen er omtalt i både Eirik Raudes saga og Grønlendingenes 
saga. 
13 Ingstad, Helge; Ingstad, Anne Stine. 2001. The Viking Discovery of 
America: The Excavation of a Norse Settlement in L'Anse Aux 
Meadows, Newfoundland. Checkmark Books. 

https://no.wikipedia.org/wiki/T%C3%B8rrfisk#Historie
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1500. Ingen andre aksepterte denne avtalen, men 
mange land begynte å gjøre krav på det åpen hav og 
Danmark-Norge gjorde krav på «Nordhavet», Kattegat 
og Østersjøen.14 Den hollandske juristen Hugo Grotius 
(1583-1645) argumenterte i boken Mare liberum 
(1609) for at havet var fritt for alle. Argumentasjonen 
passet godt med Nederlands økonomiske interesser og 
arbeidet for å skaffe seg en viktig plass i den 
internasjonale handel. Vereenigde Oost-Indische 
Compagnie (VOC)15 var deres meget vellykkede 
verktøy i så henseende. Engelskmennene var uenige 
og krevde suverenitet i havområdene rundt sin øy.  
John Selden argumenterte i Mare clausum (1635) for 
at hav kunne okkuperes slik som land. Cornelius 
Bynkershoek hevdet i De dominio maris (1702) at et 
land skulle ha suverenitet så langt ut fra land som en 
kanon kunne skyte. Dette ble til prinsippet om tremils 
grense til havs.16 

Fritt hav ble efterhvert alminnelig akseptert som en 
del av folkeretten. I dag er reglene nedfelt i FNs 
havrettskonvensjon fra 1982.17 For skip på det åpne 
hav gjelder prinsippet om flaggstatsjurisdiksjon.  

Navigasjon 
En av de største farer for liv og helse var forlis. Den 22 
oktober 1707 havarerte fire orlogsfartøyer ved Scilli 
øyene helt mot vest på den engelske sydkyst utenfor 
Cornwall. Flåtestyrken på 21 skip var under 
kommando av admiral Sir Cloudesley Shovell (1650–
1707) og han omkom sammen med hele mannskapet 
på flaggskipet – til sammen 800 mann. Ulykken var en 
av de største i den britiske marinens historie og opp 
mot 2000 sjømenn omkom.18 Årsaken var 
feilnavigasjon da de hadde ikke klart å beregne 
lengdegraden riktig.   

 

14 https://snl.no/%C3%85pne_hav Anvendt: 2018-10-15. 
15 Det nederlandske ostindiske kompani var et 
nederlandskhandelsselskap stiftet 20. mars 1602 og nedlagt i 1799. 
VOC var et av de første multinasjonale korporasjonene i verden, og 
var det første selskapet som utstedte aksjer og obligasjoner som var 
tilgjengelig for kjøp for hele befolkningen. 
(https://no.wikipedia.org/wiki/Det_nederlandske_ostindiske_komp
ani Anvendt: 2018-10-15).    
Mange nordmenn søkte hyre i VOC (Sogner, S. 1994. Ung i Europa. 
Norsk ungdom over Nordsjøen til Nederland i tidlig nytid). 
16 Territorialgrensen er I dag 12 nautiske mil (hjemlet i UNCLOS). I 
tillegg kommer en økonomisk sone på 200 nautiske mil. Før 1982 var 
det en rekke disputter om grenser og spesielt fiskeri som medførte 
fare for overfisking og konflikter. Et eksempel på sistnevnte er de tre 

 

Figur 15 Ships with large sails cross the sea, with small rowing 
boats alongside. Wood engraving. Credit Wellcome Collection. 
CC BY 

I 1714 vedtok det britiske parlamentet 
Lengdegradsloven19 og Lengdegradskommisjonen20 ble 
opprettet. Kommisjonen utlovet en belønning på 
20 000 £21 til den som kunne finne en enkelt og 
pålitelig metode for å beregne lengdegraden. 

Det var mange som konkurrerte om løsningen. En 
metode for å beregne lengdegrad var astronomisk, 
men vanskelig å utføre. Urmakeren John Harrison 
(1693-1776) løste problemet med å utvikle en 
nøyaktig klokke, et skipskronometer, som kunne 
brukes til å beregne lengdegraden. 
Lengdegradskommisjonen betalte aldri ut belønningen 
- hverken til Harrison eller til noen andre. Det var mye 
diskusjon og uenighet i saken og da Harrison var 80 år 
bevilget parlamentet 8 750 £ til ham som en belønning 
for arbeidet.22  

Harrisons kronometer løste problemet og medførte en 
meget stor forbedring i navigasjonssikkerheten og 
hans oppfinnelse har reddet utallige sjøfolks liv.  

Lengdegradskommisjonen ble oppløst i 1828 da man 
mente problemet var løst.23  

Værvarslingen 
En av de store farer med å ferdes på sjøen er dårlig 
vær. Sjøvante vet bedre enn å våge seg ut på havet i 
dårlig vær, men uvær kan også komme overraskende 

torskekrigene (1958-1961, 1972-1973 og 1975-1976) mellom 
Storbritannia og Island. (https://en.wikipedia.org/wiki/Cod_War 
Anvendt: 2018-10-15). 
17 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). 
18 https://en.wikipedia.org/wiki/Scilly_naval_disaster_of_1707 
Anvendt: 2018-10-29. 
19 Logitude Act.  
20 Board of Longitude. 
21 «(equivalent to £2.89 million in 2018)». 
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Harrison  Anvendt: 2018-10-29. 
22 https://en.wikipedia.org/wiki/John_Harrison  Anvendt: 2018-10-
29. 
23 https://no.wikipedia.org/wiki/Lengdegradskommisjonen Anvendt: 
2018-10-29. 

https://snl.no/%C3%85pne_hav
https://no.wikipedia.org/wiki/Det_nederlandske_ostindiske_kompani
https://no.wikipedia.org/wiki/Det_nederlandske_ostindiske_kompani
https://en.wikipedia.org/wiki/Cod_War
https://en.wikipedia.org/wiki/Scilly_naval_disaster_of_1707
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Harrison
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Harrison
https://no.wikipedia.org/wiki/Lengdegradskommisjonen
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på de som allerede er ute på havet. Værvarsling er en 
meteorologisk prognose om det kommende været.  

Den eldste beskrivelsen av en værvarslingsmetode er 
fra Kina 3000 år fvt. Efter at telegrafen var oppfunnet 
av Samuel Morse (1791-1872)24 i 1837 ble det mulig å 
samle mange samtidige opplysninger om vær i et 
større område og dette fremmet kvaliteten på 
værvarslingen. Den irske hydrograf og admiral i Den 
Engelske Marinen Francis Beaufort (1774-1857) 
oppfant en skala som standardiserte vindmålinger.25 I 
Slaget ved Sevastopol i 1854 slo en overraskende 
vinterstorm store deler av de franske og engelske 
skipene til pinneved.26 Hendelsen styrket admiralens 
fokus på behovet for værvarsling og han organiserte 
det første vellykkede bakkeobservasjonsnettet på 
midten av 1800-tallet.27 Beaufort lærte opp Robert 
FitzRoy (1805-1865)28 som var engelsk viseadmiral, 
hydrograf og meteorolog.29 Han utviklet spesielle 
typer barometer30 og fikk disse distribuert til mange 
havner. I 1862 organiserte FitzRoy den første 
stormvarslingstjenesten basert på telegrafiske 
værmeldinger.  

Den norske fysikeren Vilhelm Bjerknes (1862-1951)31 
utviklet en syklonmodell tidlig på 1900-tallet oppdaget 
fysikken bak polarfronten og innførte begrepene 

 

24 Morse tok patent på elektrisk telegrafi over en ledning den 28. 
september 1837. Han er mest kjent for å ha gitt navn til 
morsealfabet som han utviklet. 
(https://no.wikipedia.org/wiki/Samuel_Morse Anvendt: 2018-10-
15).   
25 https://no.wikipedia.org/wiki/Beauforts_skala Anvendt: 2018-10-
15. 
26 Et stormvær ved Krim de 14. november 1854 rammet de allierte 
meget hardt med store ødeleggelser av deres forsyningsflåter. 
(https://no.wikipedia.org/wiki/Krimkrigen#1854 Anvendt: 2018-10-
15).  
27 https://no.wikipedia.org/wiki/V%C3%A6rvarsling. Anvendt: 2018-
10-15.  
28 «In 1854 he established what would later be called the Met Office 
and created systems to get weather information to sailors and 
fishermen for their safety.” 
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_FitzRoy. Anvendt: 2018-10-15.  
29 Robert FitzRoy var skipssjef på HMS «Beagle», som Charles Darwin 
brukte til Sør-Amerika i 1833. 
30 Det første barometer ble oppfunnet av Evangelista Torricelli 
(1608-1647) i 1643. “Fitzroy barometers combine the standard 
mercury barometer with a thermometer, as well as a guide of how 
to interpret pressure changes.” 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Barometer Anvendt: 2018-10-15). 
31 «I 1917 kom han tilbake til Norge, for å lede det spesielt 
opprettede Geofysisk institutt ved Bergen Museum. Med 
assistentene Halvor Solberg og sønnen Jakob etablerte han derfra et 
nettverk av værobservasjonsstasjoner i skjærgården, og sammen 
utviklet de en teori om polarfronter. Frontbegrepet var inspirert av 
de samtidige krigshandlingene. Lavtrykkene som ble observert, 
forklarte Bjerknes som bølger langs soner med skarpe 
temperaturskiller. Jakob Bjerknes fremla i 1919 sin syklonmodell der 
han ga navnet polarfronten til skillet mellom de kalde, polare 
luftmassene og de varme luftmassene fra subtropiske områder.» 

varmfront og kaldfront. 32 Forskergruppen ble kalt 
Bergensskolen og deres modeller er i dag akseptert og 
i bruk over alt. Bjerknes regnes som den moderne 
værvarslings far.33  

Jeg tillater meg å gjengi Aksel Schreiner (1933-2014)- 
professor og mangeårig sjef for Radio Medico34 i 
Bergen – sin formaning til meg som ung marinelege: 
Legene har gjort mye for sjømennenes helse, men 
antall liv reddet kan ikke måle seg med værvarslingene 
som Bjerkens og Bergensskolen utviklet.  

D-dagen - Operasjon "Overlord" – 
utsatt en dag 
Den allierte invasjonen i Normandie var planlagt til 5 
juni 1944. Meteorologen Sverre Petterssen (1898-
1974)35 skulle melde været og konkluderte etter bruk 
av metodene til Bergensskolen at været ville bli for 
dårlig for en amfibisk operasjon.36  

«Petterssen klarte å trekka i naudbremsen 4. 
juni: Vêret ville vera for dårleg. Og han fekk 
rett: Den femte juni var det ein skikkeleg 
vinterstorm over Den britiske kanal.»37  

(https://no.wikipedia.org/wiki/Vilhelm_Bjerknes Anvendt: 2018-10-
16). 
32 «Fitzroy var klar over at værforløpet på våre breddegrader i stor 
grad er bestemt av den vekslende innflytelse av luft fra tropiske og 
fra polare strøk, og forklarte de vandrende lavtrykkene som virvler 
dannet langs grensen mellom kalde og varme luftstrømmer. Han 
hadde også en forestilling om disse lavtrykkenes struktur som lå nær 
opp til den som Bergensskolen kom frem til 60 år senere.» 
(https://snl.no/Robert_Fitzroy Anvendt: 2018-10-15). 
33 Njåstad, M. 2016. Slik blei norsk meteorologi verdsleiande. 
Bergen, På Høyden. http://pahoyden.no/2016/10/slik-blei-norsk-
meteorologi-verdsleiande Anvendt: 2018-10-16. Nilsen, Y. Et al. 
2016. Vinden dreier - Meteorologiens historie i Norge. Oslo, 
Spartacus Forlag.   
34 
https://no.wikipedia.org/wiki/Norsk_senter_for_maritim_medisin#
Radio_Medico_Norway Anvendt: 2018-10-16. 
35 Sverre Petterssen var fra 1939 til 1941 professor ved 
Massachusetts Institute og Technology (MIT). I 1941 ble han bedt 
om å komme til England, for å styrke det engelske meteorologiske 
instituttet med værvarsling for Royal Airforce. Han var 
oberstløytnant i Forsvarets Overkommandos Tekniske Utvalg (FOTU, 
1942-45). Hans prognoser var viktige bidrag i aksjonen mot Tirpitz, 
ved Operasjon Shingle i Italia. Før krigen hadde han vært værvarsler 
både i Bergen og Tromsø, blant annet som sjef for Vervarslinga på 
Vestlandet. Pettersen, S. 1974. Kuling fra Nord. En Værvarslers 
Erindringer. Selvbiografi. Oslo, Aschehoug. Petterssen, S. 2000. 
Weathering the Storm. The D-Day Forecast and the Rise of Modern 
Meteorology. American Meteorological Society.  
36 Haaland, JD. 2016. Visste du at en nordmann fikk D-dagen utsatt? 
https://www.uib.no/ahkr/101078/visste-du-en-nordmann-fikk-d-
dagen-utsatt Anvendt: 2018-10-16. 
37 Njåstad, 2016. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Samuel_Morse
https://no.wikipedia.org/wiki/Beauforts_skala
https://no.wikipedia.org/wiki/Krimkrigen#1854
https://no.wikipedia.org/wiki/V%C3%A6rvarsling
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_FitzRoy
https://en.wikipedia.org/wiki/Barometer
https://no.wikipedia.org/wiki/Vilhelm_Bjerknes
https://snl.no/Robert_Fitzroy
http://pahoyden.no/2016/10/slik-blei-norsk-meteorologi-verdsleiande
http://pahoyden.no/2016/10/slik-blei-norsk-meteorologi-verdsleiande
https://no.wikipedia.org/wiki/Norsk_senter_for_maritim_medisin#Radio_Medico_Norway
https://no.wikipedia.org/wiki/Norsk_senter_for_maritim_medisin#Radio_Medico_Norway
https://www.uib.no/ahkr/101078/visste-du-en-nordmann-fikk-d-dagen-utsatt
https://www.uib.no/ahkr/101078/visste-du-en-nordmann-fikk-d-dagen-utsatt
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Figur 16 A rescue boat with many oarsmen is out on a stormy 
sea to help a ship in distress. Wood engraving. Credit 
Wellcome Collection. CC BY 

Tyskerne trodde været var for dårlig for angrep og  

«… hadde dårlig beredskap. Petterssen bidro 
til å finne ut at det var to lavtrykk som kom 
inn over Normandie, og mellom disse  
lavtrykkene ville været bli bedre.»38  

Han overbeviste general Dwight D. Eisenhower (1890-
1969) og operasjonen ble utsatt til den 6 juni – og ble 
en suksess.  

«John F. Kennedy skal  ha spurt Eisenhower 
om hvorfor Normandie-invasjonen hadde 
lykkes. Eisenhowers svar: «Fordi vi hadde 
bedre metereloger enn tyskerne!»» 39 

Invasjonen – kalt Operasjon Overlord - er en av de 
største militære operasjoner som er gjennomført. 
Noen tall: 24 000 fallskjermsoldater ble sluppet over 
området, 156 000 soldater ble fraktet med om lag 
7000 skip og 5400 jagerfly og 3000 bombefly fløy 
14 000 turer den første dagen.40  

Hendelsen understreker professors Schreiners 
formaning.  

Til ettertanke   
Havet gir og havet tar. Havet utgjør litt over 70 % av 
jordens overflate. Den alt overveiende del av norsk 
import og eksport skjer på kjøl. Skipsfart, fiske og 
utvinning av ressurser på havbunnene er de fleste 
avhengig av. Havet gir oss rammer som påvirker liv og 
helse og derfor er sentrale i maritim medisin.   

 

38 https://www.dagbladet.no/nyheter/norske-meteorologer-
avgjorende-for-d-dagen/61395392. Anvendt: 2018-10-16. 
39 https://www.dagbladet.no/nyheter/norske-meteorologer-
avgjorende-for-d-dagen/61395392. Anvendt: 2018-10-16. 
40 D-Dagen. Store Norske Leksikon. https://snl.no/D-dagen Anvendt: 
2018-10-31. 
41 «Å segle er naudsynt, å leve er ikkje naudsynt». 
42 Dietrichs, ES. 2017. På livets grense. Oslo, Humanist forlag; 75-ff. 

Skipet 
Navigare necesse est, vivere non est 
necesse.41 Pompeius 56 f.Kr 

For sjøfolk er skipet deres verden. For 
oppdragsgiveren er oppdraget viktigst. For begge 
parter er skipets sikkerhet sentralt.  

Titanics forlis, 1912-04-15 
RMS “Titanic” kolliderte med et isfjell den 15 april 
1912 og sank knappe tre timer senere. “Titanic” var 
verdens største skip og på sin jomfrutur fra 
Southampton i England og New York i USA. De 20 
livbåtene ble fylt med 705 mennesker og tre kjæledyr 
(hvorav 675 kvinner og barn). Det var ikke nok livbåter 
til alle passasjerene, men det var nok livvester så det 
er ikke usannsynlig at de øvrige to tredjedeler av de 
ombordværende lå i sjøen da skipet sank og bivånte 
det hele. Det var stille, men rundt null grader. Rundt 
1500 personer døde og de fleste sannsynligvis av 
hypotermi. Ikke en eneste av de som endte i vannet 
overlevde.42  

The International Convention for 
the Safety of Life at Sea (SOLAS), 
1914 
En konsekvens av forliset var den første Safety of Life 
At Sea (SOLAS) konvensjonen som ble underskrevet 
den 20 januar 1914.43 SOLAS Stiller krav om 
tilstrekkelig antall plasser i livbåtene, annet 
redningsutstyr og plikt til å lytte på radio.44  

Røde Kors’ Initiativ for sjømenns 
helse 
På 1920-tallet rettet Røde Kors stor oppmerksomhet 
mot hygiene i handelsflåten. På anmodning fra Norges 
Røde Kors sa sanitetskaptein Harald Engelsen (1883-
1954), den gang leder av Marinens Hygieniske 
Laboratorium, seg villig til å lede dette arbeidet. 

Ligaenes generalforsamling vedtok i 1924 en 
resolusjon som fastslo Norges Røde Kors ledende 

43 
http://www.archive.org/stream/textofconvention00inte#page/n5/
mode/2up Anvendt: 2018-08-30. 
44 Gjeldende versjon er fra 1974 og har en rekke oppdateringer. 
http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pag
es/International-Convention-for-the-Safety-of-Life-at-Sea-(SOLAS),-
1974.aspx Anvendt: 2018-08-30. 

Figur 17 Flagg for "w" 
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stilling på dette området og anmodet om at man 
utarbeidet en internasjonal legebok for sjømenn og en 
standardisert medisinkiste til bruk ombord i alle 
fartøy. Hvis alle skip fikk slikt utstyr ville legeråd per 
telegraf bli meget enklere for alle parter.45  

Røde Kors og Dr Harald Engelsens, 
1926 
Arbeidet ble fremlagt på den internasjonale 
konferanse om sjøfolks helse i 1926 i Oslo, Bergen og 
Trondhjem som Røde Kors tok initiativ til. Engelsen 
foreslo på konferansen en legebok for sjømenn, en 
særlig medisinsk kode for bruk over radio og 
standardiserte obligatoriske medisinkister. En norsk 
utgave av legeboken ble utarbeidet og den ble efter 
initiativ fra bankier T. E. Steen i Paris oversatt til 
fransk. Å få den internasjonalt vedtatt bød på 
problemer, men den fikk stor utbredelse. I 1927 ble 
det autorisert til bruk på alle norske skip. Samme år 
bevilget Stortinget 200.000 til fortsatt arbeide for 
sjøfolks helse.   

“N. R. K. Har oprettet oplysningskontorer for 
sjømenn i de viktigste norske havnebyer og 
utgitt en lægebok for sjømenn. Denne 
lægebok har tjent som grunnlag for Røde 
Kors’ internasjonale lægebok for sjømenn som 
på Tokio-konteransen i 1934 blev anbefalt 
innført i alle sjøfarende land.”46 

International Code of Signals 

The International Code of Signals (ICS) har til hensikt å  

 

45 Engelsen, Harald. Red. 1926. Legebok for sjømenn. Oslo, Norges 
Røde Kors; ix. 
46 Storsteen, E. Red. 1937. Social håndbok for Norge. Oslo, Norsk 
Forening for Socialt Arbeide; 798. 
47 International Code of Signals for Visual, Sound, and Radio 
Communications, United States Edition, 1969. 
48 «The first International Code was drafted in 1855 by a Committee 
set up by the British Board of Trade. It contained 70,000 signals, it 
used eighteen flags and it was published by the British Board of 

"…  provide ways and means of 
communication in situations related 
essentially to safety of navigation and 
persons, especially when language difficulties 
arise."47 

ICS har en histories om strekkes seg langt tilbake.48 
Signalene kan sendes på forskjellig vis – fra lys og flagg 
til radio.  Koden w, for whiskey, betyr «I require 
medical assistance». 

Medical Section av International 
Code of Signals 
En ny utgave av den internasjonale signalkoden ble 
utarbeidet i 1930 og vedtatt av International 
Radiotelegraph Conference i Madrid i 1932. Det 
medisinske avsnittet var godkjent av Office 
International d'Hygiène Publique og et resultat av 
Engelsens initiativ for å bedre sjømenns helsekår på 
Røde Kors Konferansen i Bergen i 1927.  

Ettertanke 
Forebyggelse er bedre enn behandling er et medisinsk 
paradigme. Det samme er innlysende ved uønskede 
hendelser. Det internasjonale samfunnet lærte av 
«Titanic’s» forlis. Spørsmålet er hvorledes vi skal få til 
forbedringer før ulykken er ute og ikke etterpå.  

Faget 
Maritim medisin representerer i utgangspunktet alt 
det medisinske som er særegent for personer som har 
sitt arbeide på skip. Å praktisere maritim medisin 
ombord er krevende.  

Trade in 1857 in two parts; the first containing universal and 
international signals and the second British signals only. The book 
was adopted by most seafaring nations.» (The Naval Marine 
Archive. The Canadian Collection. 2012-03-21, 
http://navalmarinearchive.com/research/history_international_cod
e_signals.html Anvendt: 2018-10-30). Før midten av 1800-tallet 
fantes det også en rekke signalsystemer, men disse var enten 
private eller knyttet opp mot marinene.  

http://navalmarinearchive.com/research/history_international_code_signals.html
http://navalmarinearchive.com/research/history_international_code_signals.html
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Figur 18 Apothecary bottle used for scurvy-grass water. Credit 
Wellcome Collection. CC BY 

Skjørbuk  
Admiralen Sir Richard Hawkins (c. 1562-1622) kalte 
skjørbuken «the plague of the sea»49 og det er 
sannsynlig at skjørbuken er den sykdom som har tatt 
livet av flest sjøfolk gjennom tidene.50 Hva er så denne 
skjørbuken?  

I dag har nesten ingen leger sett en pasient med 
skjørbuk. Skjørbuk karakteriseres med  

«prominent cutaneous signs (petechiae, 
perifollicular hemorrhage, and bruising), 

 

49 Carpenter, Kenneth J. 1986. The History of Scurvy & Vitamin C. 
Cambridge, Massachusetts, Cambridge University Press; 29.  
50 C. P. McCord beregnet at skjørbukens herjinger i seilskips-
perioden 1500 til 1800 - fra oppdagelsesreisene begynte til 
dampskipene ble introdusert - kostet to millioner sjøfolk livet. 
(McCord i Carpenter, 1986; 253). 
51 https://www.uptodate.com Anvendt: 2018-10-16. 
52 I hvilken grad skjørbuken var erkjent i antikken er omdiskutert. Å 
søke efter diagnosen skjørbuk, vil være feil. I gamle dager ble ikke 
symptomer systematisk satt sammen til diagnoser eller sykdommer. 
Klassifisering dukket opp som “verktøy” gjennem svensken Carl von 
Linnés (1707-1778) arbeide. For øvrig var Linné også svensk 
admiralitetsmedicus i den svenske marine. Det var briten Thomas 
Sydenham (1624-1689) som videreførte Linnés store 

gingivitis, arthralgias, and impaired wound 
healing, appearing within a few months of a 
vitamin C-deficient diet.»51 

Skjørbuken ble vanlig og problematisk i forbindelse 
med de langvarige oppdagelsesreisene på 1400-
tallet.52 Med unntak av vikingene 4-500 år tidligere var 
det portugiserne som først møtte dette problemet.  

Den 8. juli 1497 forlot portugiseren Vasco da Gama (c 
1460-1524) Lisboa med en flåte på fire skip og 160 
mann. Formålet var å finne sjøveien til Østen. Han 
oppdaget sjøveien til India og er en av de mest 
berømte oppdagelsesreisende. Efter noen måneder 
fikk de skjørbuk ombord og mange døde. Vasco da 
Gama mistet 100 av sine 160 menn til skjørbuken.  

Allerede i 1500 beskrev ble en effektiv behandling 
nedtegnet i en reisebeskrivelse - Pedro Alvares Cabral 
skrev at i Mombasa fikk de skjørbuksyke appelsiner og 
«the oranges made them well again».53 

Alle land som gjennomførte lange sjøreiser hadde 
store problemer med skjørbuk. Effektiv behandling ble 
funnet, nedtegnet, og glemt gang efter gang.  

George Ansons verdensomseiling 
I 1740 seilte kommandør George Anson (1697-1762) 
fra England med en flåte på syv skip. Da han vendte 
hjem i 1744 var det kun 145 av det opprinnelige 
mannskapet på 1955 som var i live. Om lag 1300 av 
1810 dødsfall var av skjørbuk.54 Toktet ble ansett som 
en av tidens største medisinske katastrofer55 og heftig 
diskutert i samtiden. Det var første gang skjørbuk kom 
til alminnelig offentlig interesse.56 Skipslegen mente 
salt kjøtt og latskap var årsaken. College of Physicians 
anbefalte eddik og Admiralitetet bestemte dette.  
Anson utgav en beretning om toktet - Voyage Round 
the World in the Years 1740-44 – ble utgitt i 1748 og 
måtte trykkes opp fire ganger bare i utgivelsesåret.  

Under Syvårskrigen (1756-1763) mistet Royal Navy 
1512 (0,8 %) mann i kamp og 133 708 (72 %) til 

klassifiseringsprosjekt til medisinen. Hvis vi skal søke efter 
skjørbuken i antikk litteratur, må vi lete efter symptomer, men alle 
de feilkilder som er forbundet med en slik virksomhet. I hvilken grad 
man kjente til skjørbuk i antikken vil derfor forbli omdiskutert. 
53 Carpenter, 1986; 3. 
54 Lauring, Kåre. 1999. Skørbug og dens helbredelse - et spørgsmål 
om teori eller praksis. Helsingør, Handels- og Søfartsmuseets Årbog. 
58; 76. 
55 Bown, Stephen. 2003. Scurvy. How a Surgeon, a Mariner and a 
Gentleman Solved the Greatest Medical Mystery of the Age of Sail. 
London, Summersdale Publishers; 84.  
56 Robertson, Dunckan. 2017. Metropolitan Scurvy in the Shadow of 
the Cook Voyages. The Journal of Pacific History. 52, 1; 16.  

https://www.uptodate.com/
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sykdommer - av et samlet antall på 184 899 mann57 - 
hvor skjørbuken var den viktigste dødsårsak.58 

Det manglet således ikke på gode grunner og interesse 
for å få løst problemet skjørbuk, men skjørbukens gåte 
lot seg ikke løse fordi skjørbuken ikke kunne forstås.59 

Verdens første medisinske 
eksperiment, 1747-05-20 
I 1746 mønstret James Lind60 på som skipskirurg på 
HMS “Salisbury”. Skipet hadde et mannskap på 350 
mann. Det var et stort utbrudd av skjørbuk det året 
med 80 syke. Neste år ble de igjen angrepet av 
skjørbuk.  James Lind gjennomførte da et forsøk 
ombord. Lind isolerte 12 sjøfolk med skjørbuk og gav 
dem alle samme kost: Havresuppe med sukker til 
frokost, kjøttsuppe (laget av ferskt fårekjøtt) eller 
pudding til middag og bygg, rosiner, ris og bær til 
kvelds. Deretter delte han pasientene inn i grupper på 
to og gav de forskjellig kost i fjorten dager. De seks 
behandlingene var: 

1,1 liter eplecider (eplevin).  

25 dråper vitriol (svovelsyredråper) tre ganger daglig.  

18 ml eddik tre ganger daglig før måltidene.  

0,3 liter sjøvann.  

To appelsiner og en sitron daglig i seks dager (da var 
det tomt). Efter dette fikk de vitriol som gruglevann.  

4 ml medisinsk pasta (efter en annens skipskirurgs 
oppskrift) bestående av hvitløk, sennepsfrø, Peru 
balsam (kvae fra treet Myroylon peveirae), tørket 
reddik og myrra.  

 

57 Bown, 2003; 36. 
58 Lauring, 1999; 77. 
59 “Scurvy could not be cured because it could not be understood” 
(Bown, 2003; 11). 
60 Lind, James. (4. okt. 1716-1794). I 1739 - samme år som krigen 
mellem England og Spania hadde brudt ut - mønstret han på som 
assistent til skipskirurgen (surgeons mate). Han tjenestegjorde i 
Vestindien, ved Afrika, i Middelhavet og i hjemmefarvann. Lind tok 
del i slaget ved Minorca i 1739. Han jobbet som surgeons mate i syv 
år. 1746 Eksamen som marinekirurg. 1746 HMS “Salisbury”. 1748 
Avsluttet sin skipstjeneste med halv lønn. Returnerte til Edinburgh 
hvor han tok sin medisinske avhandling De morbis venereis 
localibus. Samme år åpnet han sin praksis i Edinburgh. 1750 Valgt 
inn i Royal College of  Physicians of Edinburgh. 1758-94 Læge ved 

 

Figur 19 A naval physician in uniform studying books at a large 
table. Coloured lithograph, 1829. Credit Wellcome Collection. 
CC BY 

  

I tillegg hadde Lind en kontrollgruppe som ikke fikk 
noen behandling utover smertestillende, 
avføringsmiddel og hostemedisin. 

Alle fikk de byggvann surgjort med tamarinde og tre 
eller fire ganger cremor tartare (natriumhydrogen 
tartrat) som avføringsmiddel. 

Lind forteller at de som fikk appelsiner og sitroner var 
meget bedre efter seks dager og var i stand til å pleie 
de andre. De som fikk cider var nest best og efter to 
uker 

Haslar Hospital for men of the Royal Navy, Gosport. I denne tiden 
observerte Lind tusenvis tilfeller av dysenteri, tyfus og  skjørbuk. 
Han hadde også kjennskap til forholdene ombord som lå bak disse 
sykdommene. Han utgav Treatise of Scuvy (1753), An Essay on the 
Most Effectual Means of Preserving the Health of Seamen in the 
Royal Navy (1757) og Essay on Diseases Incidental to Europeans in 
Hot Climates (1768). Boken kom i seks utgaver. I denne boken 
anbefalte han endringer i skipskosten med tillegg av lime. For øvrig 
anbefalte Lind avlusningsprosedyrere for å bekjempe tyfus (som er 
like dagens metoder), bruk av hospitalsskip for syke sjømenn i 
tropisk egne og ordnet i 1761 med destillasjon av sjøvann til 
drikkevann ombord (Encyclopaedia Britannica, Micropaedia, Vol. VI; 
234). 
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“the putrefaction of their gums, but especially 
their lassitude and weakness were somewhat 
abated ... As to the elexir of vitriol, the mouths 
of those who had used it by way of gargarism 
[as a gargle] were in much cleaner and better 
condition than many of the rest, especially 
those who had used vinegar; but I perceived 
otherwise no good effects of its internal use 
upon the other symptoms ... There was no 
remarkable alteration upon those who took 
the electuary and tamarind decoction, the 
sea-water, or vinegar, upon comparing their 
condition, at the end of the forthright, with 
others who had taken nothing but a little 
lenitive [pain-killing] electuary and cremor 
tartare, at times, in order to keep their belly 
open; or a gentle pectoral [cough syrup] in the 
evening, for relief of their breast.”61 

Lind konkluderte med at  

“oranges and lemons were the most effectual 
remedies for this distemper at sea”. 

James Lind startet sitt forsøk den 20 mai 1747. 
Professor Dag S. Thelle hevder at Linds forsøk var det 
første kontrollerte kostholdseksperiment med placebo 
og målbart resultat.62 James Lind har fått æren av å bli 
kalt «navalmedisinens far»63 og den 20 mai har blitt 
International Clinical Trials Day.64 

I 1748 forlot Lind marinen og flyttet hjem til 
Edinburgh. Han begynte på en avhandling om skjørbuk 
for Edinburghs Royal College of Physicians. Arbeidet 
vokste til en bok på 400 sider. Fem år senere utgav 
han A Treatise on Scurvy. Containing an inquiry into 
the Nature, Causes and Cure of that Disease. Together 
with a Critical and Chronological View of what has 
been published on the subject (1753).65 I boken 
beskrev han verdens første kontrollerte eksperiment I 
detalj.  

Spisetaksten endret 

 

61 Carpenter, 1986; 52. 
62 Thelle, Dag S. 1993. Språk i Norden. Om skjørbuk, øl og 
sitrusfrukter. Oslo, Tidsskrift for den Norske Lægeforening. 113; 638. 
63 White, Marcus. 2016-10-04. James Lind. The man who helped to 
cure scurvy with lemons. BBC News. 
https://www.bbc.com/news/uk-england-37320399 Anvendt. 2018-
10-31.  
64 https://www.cochrane.org/news/international-clinical-trials-day-
2018 Anvendt: 2018-10-31. 
65 Boken er den første som gir en helhetlig oversikt over skjørbukens 
historie fra de eldste tider til nåtiden.  Det var uvanlig, men boken 
ble skrevet på engelsk og ikke latin (Robertson, 2017; 18). 
66 I den dansk-norske flåte ble det i 1789 fastsatt i Instrux for de paa 
den kongelige Flaade antagne Oberskibschirurgi at når skipet ligger 
til ankers skal lokale forfriskninger anskaffes. Hvis skjørbuk viser seg, 
skal både syke og friske gies “en overflødighed af friske grøntsager 

Citrusfrukter som en del av den daglige kosten for alle 
ble ikke innført i Royal Navy før i 179566 og det var 
marinelegen Gilbert Blane (1749-1834) som lykkes å 
overbevise admiralene om å endre spisetaksten. Da 
First Lord of the Admiralty, admiral George John 
Spencer (1758-1834), i 1797 besøkte Marinens 
Hospital i Haslar, var det ikke en eneste pasient med 
skjørbuk innlagt. Sjørbuksproblemet var overvunnet, 
blokaden av Napoleon var mulig å gjennomføre og 
engelske sjøfolk fikk kallenavnet «limeys». 

Oppdagelsen av 
ernæringssykdommer 
Skjørbuken dukket likevel opp igjen og var en fryktet 
sykdom på de arktiske ekspedisjoner – et område 
nordmenn var spesielt aktive.  

På begynnelsen av 1900-talet ble det to legene Axel 
Holst (1860-1931) og Theodor Frølich (1870-1947)67 
interessert i skipsberiberi, en sykdom som hadde noen 
likhetspunkter med skjørbuk. Sykdommen var spesielt 
hyppig på norske skip. De mistenkte at sykdommen 
kunne ha noe med kosten å gjøre og etablerte en 
marsvinmodell som tillot systematiske studier av 
kostens betydning.  Marsvinene fikk symptomer på 
skjørbuk dersom dietten bestod av kornprodukter, 
men ikke dersom kosten også inneholdt kjente 
skjørbuksmidler som ferske kålblader eller sitronsaft. 
De viste også at skjørbukssyke dyr ble kurert av de 
samme midlene. Holst og Frölich konkluderte at 
skjørbuk var en ernæringssykdom. På dette 
tidspunktet var forestillingen om spesielle 
ernæringssykdommer ikke erkjent.    

Holst og Frølichs publiserte sine funn internasjonalt i 
Journal of Hygiene68 i 1907. De møtte sterk motstand i 
vitenskapelige kretser hvor begrepet 
ernæringsrelaterte mangelsykdommer var ukjent og 
forgiftning og infeksjon var mer populære hypoteser. 

og citroner” (Søkrigscancelliets kgl. resolut. SK 205, d. 10/7/1789.) 
James Lind var kjent i Danmark og hans bok ble oversatt og utgitt i 
København – først på tysk i 1766- Versuch über anserlesene Mittel, 
die Schiffleute auf der Köönigl. Flotte gesnnd zu erhalten. Aus dem 
Englischen üübers. n. m. einer Vorrede, m. Anmerkungen u. einem 
Anhange vermehrt von Joh. Chr. Lange.  -  og så på dansk i 1768 - 
Forsøg om de allerkraftigste Midler at bevare Søe-Folkenes Helbred i 
den Kongelige Flaade.  
67 Norum, Kaare R. Et. al. 2002. Axel Holst og Theordor Frölich - 
pionerer i bekjempelsen av skjørbuk. Oslo. Tidsskrift for den Norske 
Lægeforening. 122; 1686-7. 
68 Holst, Axel. Et. al. 1907. Experimental Studies relating to Ship-beri-
beri. I. Introduction. On Polyneuritis of Poultry (polynenritis 
gallinarum Eijkman) II. On the Etiology of Scurvy. The Joumal of 
Hygiene. 7; 619-671. 

https://www.bbc.com/news/uk-england-37320399
https://www.cochrane.org/news/international-clinical-trials-day-2018
https://www.cochrane.org/news/international-clinical-trials-day-2018
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De fikk ingen pris for sin forskning og vendte sin 
oppmerksomhet i andre retninger enn skjørbuk. 69 

 
Figur 20 James Lind. Stipple engraving by J. Wright after Sir 
G. Chalmers, 1783. Credit Wellcome Collection. CC BY 

Vitaminer 
I 1912 kom en polsk kjemiker, Casimir Funk (1884-
1967), som forsket ved Lister Institute i London, med 
en oppsiktsvekkende hypotese. Han hevdet at 
skjørbuk, pellagra, ricket og beriberi, alle var 
mangelsykdommer. Hver av disse sykdommene var 
forårsaket av mangel på bestemte 
nitorgenforbindelser av “amin” struktur. Han kalte 
disse vitaminer (forkortelse for vitale aminer). Hans 
teori var delvis feil, men navnefar ble han likevel.70 

Ascorbinsyren 
 

69 Asdal, K. 2014. Contesting the Animal Model- Axel Holst and the 
Controversy over Scurvy and Beriberi. Social History of Medicine. 27, 
3; 577–593. 
70 Funk, Casimir. 1912. The etiology of the deficiency diseases. Beri-
beri, polyneuritis in birds, epidemic dropsy, scurvy, experimental 
scurvy in animals, infantile scurvy, ship beri-beri, pellagra. Journal of 
State Medicine. 20; 341–68. 
71 Ranek, M. J. Et. Al. 2011. Albert Szent-Györgyi, MD, PhD. 
Discoverer of Vitamin C and a Pioneer of Cellular Respiration, 
Muscle Physiology, and Cancer Development. Labmedicine. 42, 11; 
694-698. 
72 Rothblum, AM. 2000. Human Error and Marine Safety.  U.S. Coast 
Guard Research & Development Center. http://www.bowles-

Ungareren Albert von Szent-Györgyi Nagyrápolt (1893-
1986) lykkes i å påvise og isolere ascorbinsyre som c-
vitamin. Han ble tildelt Nobelprisen i 1937 for sitt 
arbeide.71 

Kampen mot sjøens pest var endelig vunnet.  

SS “Torrey Canyon” grunnstøting, 
1967  
Den 18 mars 1967 grunnstøtte SS “Torrey Canyon” på 
et skjær utenfor Lands End ved Cornwall i England. 
Værforholdene var gode. Årsaken ble vurdert til å 
være en navigasjonsfeil – den menneskelige faktor.72 
Skipet på 120 000 tonn var det største fartøy som 
noen gang hadde forlist.73 Gjentatt forsøk på å berge 
henne ble gjennomført, men måtte oppgis den 27 
mars da været ble for dårlig.74 Efter 8 dager brakk 
fartøyet. For å begrense forurensningen ble fartøyet 
bombet og senket av fly Royal Navy 28 til 30 mars. 
Lasten var råolje som rant ut i sjøen og forurenset 
store områder i Syd-England, Kanaløyene og Bretagne.  

MARPOL, 1973 
Ulykken var den verste oljekatastrofen til havs og 
medvirket til at det ble vedtatt internasjonale 
konvensjoner om oljesøl og oljevernberedskap. En 
International Convention for the Prevention of 
Pollution from Ships (MARPOL) ble utarbeidet i 1973.  

Utfordringen med dødsfall efter 
redning fra sjøen 
Under bergingsarbeidet var det en eksplosjon ombord 
og flere av bergingsmannskapene endte i vannet. 
Marinelege og daværende sanitetsløytnant Frank 
Golden hadde vakt på Naval Air Station nærmest 
grunnstøtingen til «Torrey Canyon». Han rykket ut 
med redningshelikopter. Personell ble heist fra sjøen. 
Kaptein HB Stal døde efter at han var reddet opp fra 
sjøen. Golden ble frustrert over mangelen på 
kunnskap om hva som skjer ved sjøredning75 og hva 
som er den beste behandlingen ved immersjon i kaldt 

langley.com/wp-
content/files_mf/humanerrorandmarinesafety26.pdf Anvendt. 
2018-09-17. 
73 https://en.wikipedia.org/wiki/SS_Torrey_Canyon Anvendt: 2018-
09-17. 
74 The "Torrey Canyon" Salvage Attempt. 
http://www.zeesleepvaart.com/torreycanyon.eng.htm Anvendt: 
2018-09-17. 
75 “Sudden loss of consciousness or death during, or following, the 
rescue of immersion victims came into prominence during the 
Second World War because of the frequency with which it was 
encountered, but there are many earlier recorded instances of 
"circum-rescue collapse" and death. James Lind (1762) first 

http://www.bowles-langley.com/wp-content/files_mf/humanerrorandmarinesafety26.pdf
http://www.bowles-langley.com/wp-content/files_mf/humanerrorandmarinesafety26.pdf
http://www.bowles-langley.com/wp-content/files_mf/humanerrorandmarinesafety26.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/SS_Torrey_Canyon
http://www.zeesleepvaart.com/torreycanyon.eng.htm
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vann. Golden meldte seg på et PhD76 program ved 
Universitetet i Leeds og tema for hans avhandling var 
effekten av kulde immersjon. Hans livslange arbeide 
med førte en rekke endringer i prosedyrer for å redde 
folk fra sjøen og utvikling og testing av 
beskyttelsesutstyr.77 Spesielt viktig var Goldens 
arbeide for å skape forståelse for faren ved heising av 
personell vertikalt fra sjøen. Forulykkede i sjøen må 
heises horisontalt for å unngå dødsfall forårsaket av 
post-immersion collaps. Dødsfall i forbindelse med 
redning var nevnt allerede av James Lind78 og fokusert 
på under andre verdenskrig,79 men det var først med 
Goldens arbeider at prosedyrer ble endret.80 81  

Sjøfolk 
En forslitt frase er at «personellet er vår viktigste 
ressurs». Dog ligger det svært mye sannhet i en slik 
frase. Sjøfolks kompetanse er spesiell og historisk vist 
seg å være svært viktig. Rekruttering er viktig, men 
minst like viktig er kompetansen for mannskapets og 
skipets sikkerhet. De fleste skipsulykker ser ut til å 
være en følge av den menneskelige faktor. En viktig 
faktor er å sikre at de som tjenestegjør ombord er 
skikket til tjenesten og seleksjon er et sentralt verktøy 
for å sikre dette.  

 

highlighted the danger of collapse in the post-immersion period, 
and James Currie (1798) also observed the deterioration of the 
condition of his experimental subjects’ post-immersion. Sir John 
Richardsen appears to have been well aware of the dangers that 
faced him after rescue (Franklin, 1868), and Varigny (1889) also 
recorded the death after rescue of many of Reinke's patients who 
were seamen rescued from Hamburg harbour. During the American 
Inquiry into the sinking of the Titanic one witness, Fifth Officer H. G. 
Lowe, described how the crew of his boat rescued four men from 
the water, one of whom subsequently died. Another witness at the 
same inquiry, but in a different lifeboat, Mrs E. B. Reynolds, 
described how two immersion survivors died in the stern other 
lifeboat shortly after rescue. The Lusitania sinking (1916) contains 
several accounts of survivors rescued alive and subsequently dying 
onboard the rescuing fishing boats (Hoehling & Hoehling, 1957). 
Also, in the First World War, during the battle of the Falkland 
Islands, it was reported that most of the 200 survivors of the 
German battle cruiser Gneisenau died on board one of the rescue 

 

Figur 21 Snell, A practical guide to the examination. Credit 
Wellcome Collection. CC BY 

Seleksjon 
Seleksjon er et medisinsk verktøy for å velge ut riktig 
person til riktig jobb. Forutsetningen for å lykkes med 
seleksjon er at den undersøkende lege kjenner til 
arbeidsplassens krav (arbeidsmedisin), kjenner til 
hvilke konsekvenser sykdommer, skader og lyte har for 
den enkeltes funksjonsevne og kan se arbeidets krav 
og personenes skikkethet under ett og vurdere 
helsetilstanden i forhold til risiko for skipets sikkerhet, 
andres og egen sikkerhet og helse. Seleksjon skiller seg 
vesentlig fra ordinær medisinsk behandling da 
perspektivet er annerledes.  

Tradisjonelt har seleksjon vært preget av negativ 

seleksjon hvor man fjerner personell som ikke er helt 

normale. Positiv seleksjon, hvor man vektlegger 

funksjonsevne og at personellet er velegnet for jobben, 

fremstår som mer velegnet, men er mer utfordrende.  

Helsekrav til artillerister 

ships (Scott Daniel, 1965).” Golden, F. Et al. 1997. Review of rescue 
and post immersion problems - a medical/ergonomic viewpoint; 3.  
76 Golden, FStC. 1979. Physiological changes in immersion 
hypothermia, with special reference to factors which may be 
responsible for death in the early rewarm phase. University of 
Leeds, PhD. 
77 Anon 2014 Surgeon Rear-Admiral Frank Golden - obituary - 2014-
04-03 The Telegraph.  
78 Lind, J. 1762. An essay on the most effective way of preserving the 
health of seamen in the Royal Navy.  
79 Critchley, M. 1943. Shipwreck Survivors. A Medical Study. London, 
J. and A. Churchill. Anon. 1943. A Guide to the Preservation of Life at 
Sea after Shipwreck. Medical Research Council war memorandum. 
London, H.M. Stationery Office.  
80 Golden, F. Et al. 1997. Review of rescue and post immersion 
problems - a medical ergonomic viewpoint. Guildford, Robens 
Institute, University of Surrey. 41 pp. 
81 IMO har også utarbeidet en veiledning for overlevelse i kalt vann 
(IMO. 2012. Guide for cold water survival). 
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De første helsekrav kom i marinen. På 1600-tallet ble 
det stillet krav til at artilleristene i den dansk-norske 
flåten skulle være sjødyktige:  

«Tøjhusets Karakter som et Arsenal for 
Flaaden fremgaar ogsaa af en kongelig 
Forordning, hvori bestemmes, at ingen maa 
tages i Tjeneste som Bosseskytte ved 
Tøjhuset, uden at han er i Stand til at kunne 
taale Søen.»82 

Kadettene må være ved god helse 
Vår første sjøkrigsskole ble etablert i København i 
1701.83 Efter adskillelsen fra Danmark etablerte vi en 
egen sjøkrigsskole84 i Fredriksvern. Ved kongelig 
resolusjon av 1816-12-23 ble reglementet approbert.85 
I §8, punkt b. stilles det krav til sunnhet og spesielt 
tale, hørsel og syn:  

«Foruden de ved Antagelsen i det 
Foregaaende paabudte Attester, skal den 
Antagne ved Intrædelsen undersøges av 
Corpsets Læge, der afgiver Attest om hans 
Sundhed og Førlighedt Beskaffenhed, samt 
om hvorvidt han har Taleevner, Hørelse og 
Syn. Ved befindende hinderlig Mangel i noget 
av dissse Egenskaber maa han ikke intræde 
ved Corpset, men hjemsendes med en 
verificeret Gjenpart af Lægens Attest, forsynet 
med Corps-Commandeurens Paategning. 
Denne indgiver tillige Forslag til Kongelig 
Resolution om Ynglingens Afskedigelse fra 
Corpset.»86 

Krav til handelsmarinen 
Sivil maritim seleksjon begynte med krav til syn, hørsel 
samt at man ikke skulle ha smittsomme sykdommer. 
Kravene har gradvis blitt utvidet til å inkludere en 
risikovurdering av fare for innsykning og eller behov 
for hjemsendelse på grunn av sykdom.  

Dr Fredrik Mellbye (1917-1999) påpekte at  

«Den første særlige legetjeneste for sjømenn 
ble etablert i mer faste former i Norge i årene 
like før siste verdenskrig. Hovedformålet for 
denne tjeneste var å sikre at det fra Norge ble 
utmønstret sjømenn som i medisinsk 

 

82 Andersen, P. 1913. Bidrag til søartilleriets historie. København; 8.  
83 Søe Cadet Compagniet. 
https://da.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8v%C3%A6rnets_Officersskol
e Anvendt: 2016-12-30 
84 Søkadetinstituttet. 
https://no.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%B8krigsskolen Anvendt. 2018-
10-31.   
85 Reglement for et institut til at danne officierer for den norske 
søetat. Approbert ved Kgl. Res. Av 1816-12-23. 

henseende var skikket for sjømannsyrket. 
Initiativet til den utgikk fra 
Assuranceforeningen Skuld87 som også 
administrerte den.»88  

I juni 1946 vedtok Det Internasjonale Arbeidsbyrå (ILO) 
sin sjøfartskonferanse i Seattle en konvensjon om 
legeundersøkelse av sjømenn. 89 Konvensjonen stiller 
krav om legeattest før påmønstring og stiller krav til 
syn, hørsel og fravær av smittsom sykdom.  

 
Figur 22 Wounded sailors listening to music onboard ship. 
Credit Wellcome Collection. CC BY 

 

Krigsseilersyndromet 
«Et sted forude skal en slagmark blodig væltes 
op af dybet 
De kan kun vente på den, på deres våbenløse 
vagt, 
de som står mod styrehusets nøgne 
fængselsgrå betonmur, 
eller arbejder, indestængte, i maskinens dybe 
skakt» 

Nordahl Grieg, det ufuldendte digt Sjøfolk 
(1943) 

Under Den Andre Verdenskrig var den norske 
handelsflåten en av verdens større, spesielt var det 
mange tankskip i den norske handelsflåten. Alle skip 
fikk ordre fra de lovlige norske myndigheter om å gå til 

86 Askim, Per. 1917. Beretning om Sjøkrigsskolens virksomhet 1817-
1917. Kristiania, Oscar Andersens Boktrykkeri; 36.  
87 Skuldordningen ble vedtatt i sin endelige form den 10 juni 1938. 
88 Mellbye, F. 1964. Utbygging av helsevesenet for sjømenn. Oslo, 
Tidsskriftet for den norske Lægeforening. 84; 1275-1277. 
89 ILO. 1946. Convention No 73 On Medical Examination (Seafarers) 
Convention. 

https://da.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8v%C3%A6rnets_Officersskole
https://da.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8v%C3%A6rnets_Officersskole
https://no.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%B8krigsskolen
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alliert kontrollert havn. Vidkun Qisling, som 
gjennomførte statskupp i Norge i forbindelse med den 
tyske okkupasjonen, beordret skipene hjem, men ikke 
et eneste skip fulgte Quislings ordre. Alle norske skip 
utenriks ble under krigen underlagt et statlig rederi, 
NORTRASHIP,90 og seilte til støtte for den allierte 
krigsinnsatsen under hele krigen. De norske 
sjøfolkene, som talte 35 000 menn og noen kvinner, 
ble plutselig krigsdeltagere helt fremme på alle 
krigsfronter uten å ha vært hverken selektert, 
forberedt eller utdannet til dette. På den annen side 
gjorde handelsflåten den viktigste og største innsatsen 
for den allierte krigsinnsatsen. Den britiske admiralen 
Gerald Charles Dickens sa i BBC i 1941:  

«Hvis det ikke hadde vært for den norske 
handelsflåte kunne vi like godt be Hitler om 
hans betingelser.»91 

Handelsflåten tjente penger og sikret den norske 
eksilregjerings økonomiske handlefrihet under krigen 
og la et solid grunnlag for oppbygningen efter krigen.   

Behandlingen av de krigsseilerne som slet efter krigen 
var derimot en samfunnsmedisinsk katastrofe.  

Hver tiende mann måtte dø 
Hver tiende mann måtte dø (1967) var en 
dokumentarbok92 om de norske krigsseilerne av 
journalisten Per Hansson. Han hadde tidligere skrevet 
mange artikler for å sette fokus på våre krigsseilere. 
Fokus på krigsseilernes situasjon sent etter krigen, 
men Hansson lykkes med sitt forsett. Hans hovedkilde 
var krigsseileren Leif Heimstad (1920-2010).93   

En utfordring var manglende annerkjennelse. Et annet 
var problemene med å få innvilget krigspensjon.94 Og 
selvfølgelig trengte man dokumentasjon fra legene. … 

Den første undersøkelsen, 1945 
En av de tidligste undersøkelser av sjømenns 
helseplager forårsaket av krigen var Hoffmanns95 

 

90 The Norwegian Shipping and Trade Mission (Nortraship). 
91 https://www.aftenposten.no/norge/i/avLL/Krigsseiler-Ingvald-
Wahl-95-og-hans-kamerater-nekter-a-bli-glemt Anvendt: 2018-10-
30. 
92 Hansson, Per. 1968. Hver tiende mann måtte dø. Fra konvoifarten 
under siste krig. Oslo, Gyldendal.  
93 Leif Heimstad var krigsseiler og velferdsarbeider fra Risør. Han er 
særlig kjent for sitt arbeid for krigsseilernes kår og har var bestyrer 
for Konvoibyen i Risør. Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden «for 
hans innsats for krigsseilerne og konvoibyen». I 1973 mottok han 
Kongens fortjenstmedalje i gull. 
(https://no.wikipedia.org/wiki/Leif_Heimstad Anvendt: 2018-09-09). 
94 Loven om krigspensjon av 1946 satte krav om overveiende 
sannsynlig (dvs minst 50 %) årsakssammenheng mellom krigsskade 
og uførhet.  Gjeseth, Gullow: «Norsk veteranpolitikk etter 1945. 
Noen hovedtrekk i utviklingen». Oslo Files on defence and security, 
august 2012; 37. Utgitt av Institutt for forsvarsstudier.  

undersøkelse fra 1945 av 155 sjømenn som ble lagt 
inn på rekonvalesenthjem i Amerika.96 Hoffmann 
finner at 61 tilfelle ble ansett å ha sin bakgrunn i 
krigsopplevelsene. Vanlige symptomer var 
søvnforstyrrelser, skvettenhet, tremor, vegetativ 
dysfunksjon og depresjon. Hysteriske reaksjoner var 
stort sett fraværende. Videre viser Hoffmann at de 
fleste sjømennene fikk sine nevroser etter 
akkumulerte traumer og ikke efter enkelthendelser.97 

Hoffmann påpeker to grupper blant sjøfolkene. Den 
ene gruppen hadde bakgrunn fra sjøen (handelsflåte 
eller fiskeri) og var erfarne. Den andre gruppen hadde 
gått til sjøs av personlige grunner. I den første gruppen 
var det mange familiefedre - i den andre få. Han fant 
ingen forskjell mellom disse to gruppene mhp utvikling 
av krigsnevroser.  

Krigsfanger, 1952 
Allerede kort tid efter krigen hadde en dansk 
forskergruppe under ledelse av legen Per Helweg-
Larsen98 påvist at overlevende fra 
konsentrasjonsleirene frembød et ensartet 
symptombillede som de kalte KZ-syndrom.99 Gruppen 
hadde oversykelighet. Plagene var karakterisert med 
«konsentrasjonsvansker, irritabilitet og nervøsitet, 
nedtrykthet, søvnforstyrrelser, hodepine». Noen 
hadde plager som debuterte straks, mens en gruppe 
fikk plager først efter en latensperiode – senskader.  

Sjøfolk 11 år etter, Bergen, 1954 
I Bergen startet stadsfysikus Einar Øxnevad (1893-
1978) og lærer Lars Gjendemsjø et arbeide for 
krigsseilerne så tidlig som i 1954. Forskjellige 
krigsdeltakerorganisasjoner sendte et brev til Øxnevad 
den 6. februar 1954 og uttrykte sine bekymringer om 
krigsseilerens situasjon. Dette ble grunnlaget for en 
legekommisjon bestående av psykiaterne professor 
Finn Rud (1907-1987) og Salve Solheim (1901-2000), 
indremedisiner professor Ole Jacob Broch (1907-

https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/99791/OF_
3_2012_nett.pdf?sequence=1 Anvendt. 2018-09-09.  
95 Hoffmann, WC. 1945. Krigsnevroser i vår handelsflåte under den 
2. verdenskrig. Oslo, Tidsskrift for den norske Lægeforening. 65; 
419-421. 
96 Rekonvalesenthjemmet Kongshaug ved Halifax og 
Rekonvalesenthjemmet Eidsvoll ved New York 
97 Hoffmann fant lite publisert om krigsnevroser hos sjømenn i 
handelsflåten. Det eneste var en studie på 40 torpederte sjømenn. 
Margolin, S. Et. Al. 1943. Acute Emotional Disturbances in 
Torpedoed Seamen of the Merchant Marine, who are continuing at 
sea. War Medicine. 3; 393-408. Se også Carter, 2014; 150.  
98 Studien ble påbegynt allerede i 1947.  
99 Helweg-Larsen, P. Et. al. 1952. Famine Disease in German 
Concentration Camps. Acta Psychiatr Neurol Scand Suppl. 83; 1-460. 

https://www.aftenposten.no/norge/i/avLL/Krigsseiler-Ingvald-Wahl-95-og-hans-kamerater-nekter-a-bli-glemt
https://www.aftenposten.no/norge/i/avLL/Krigsseiler-Ingvald-Wahl-95-og-hans-kamerater-nekter-a-bli-glemt
https://no.wikipedia.org/wiki/Leif_Heimstad
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/99791/OF_3_2012_nett.pdf?sequence=1
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/99791/OF_3_2012_nett.pdf?sequence=1
https://www.cabdirect.org/cabdirect/search/?q=au%3a%22HELWEG-LARSEN%2c+P.%22
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1995) og lungespesialisten dr. F. Dahl - og med 
Øxnevad som formann. Kommisjonen undersøkte 100 
personer som Gjendemsjø hadde funnet frem til og 
som syntes å bære preg av krigen. Rapporten 11 år 
etter (1956) ble utgitt av Aktive Krigsdeltakeres 
Forening i Bergen.100  

På dette grunnlag ble det arrangert et møte i Oslo med 
bl.a. sjefen for Hærens Sanitet og professor Axel 
Strøm.  

«Litt tvilende var man kanskje ennå i Oslo på 
dette tidspunkt,» 

skriver Øxnevad.101 Dog var direktør Finn Alexander i 
Rikstrygdeverket positiv. Det ble enighet om å 
gjennomføre en større undersøkelse. Undersøkelsen 
ble sentralisert til Rikshospitalet og skulle utføres 
under professor Strøms ledelse.  

«Det man burde gjort ... var å sette i gang 
undersøkelser med det samme de kom hjem 
etter krigen, og fulgt dem hvert år fremover. 
Da kunne vel kanskje en del av de krigsskader 
som senere meldte seg vært unngått. I alle fall 
ville de snarere kunne få den nødvendige 
behandling. Men som sagt, dette var forhold 
man ikke var klar over den gangen, og man 
ville gjerne glemme krigens redsler og komme 
inn i normale forhold igjen snarest mulig,» 

sier stadfysikus Øxnevad.102 

Krigsfanger, 1957 
Legekommisjonen av 1957 gjennomførte en 
undersøkelse av 300 tidligere krigsfanger.103 Den 
norske gruppe som ble deportert til tysk 
krigsfangenskap var på rundt 8 000 personer.104 De 
påviste et syndrom bestående av en angstkomponent 
og en hjerneskadekomponent.105   

«Our conclusion must be that concentration 
camp imprisonment has permanently 
undermined the organism of the great 
majority of the 100 persons examined, that 

 

100 Anon. 1956. 11 år etter … Rapport fra legeundersøkelsen av 
krigsdeltagere i Bergen og omland i 1955-56, med kort orientering 
om syke krigsdeltageres forhold i dag. Bergen, Aktive krigsdeltageres 
Forening i Bergen. 24 ss. 
101 Anon. 1970. Vestlandske Krigsveteraner. Slik vi husker det. 
Tilbakeblikk 25 år etter. Bergen, Bergen og Omland 
Krigsveteranforening; 253. 
102 Ibid.; 254. 
103 Eitinger, L. 1961. Undersøkelse av norske tidligere 
konsentrasjonsleirfanger. Oslo, Tidsskrift for den Norske 
Lægeforening. 81; 805-808. 
104 Kommisjonen bestod av professor Axel Strøm, legene Bjørn 
Rogan, Arve Lønnum, Halvard Vislie, Leo Eitinger (1912-1996) og 
Odd Grønvik (Hjeltnes, G. Senskader. Fra Norges Krigsleksikon. 

their injuries have especially affected their 
central nervous system, and that the 
peripheral nervous system also has been 
affected.»106  

 
Figur 23 World War I. shipwrecked sailors and soldiers 
reaching land. Lithograph by Frank Brangwyn. Credit 
Wellcome Collection. CC BY 

 

Krigsseilersyndromet, 1973 
Marinelegen Adam Egede-Nissen var den første som 
anvendte begrepet krigsseilersyndromet. Han var selv 
krigsseilere og hadde mange krigsseilere i sin praksis. 
Egede-Nissen beskrev sine kliniske inntrykk av psykiske 
senfølger hos krigsseilere. Blant disse inntrykk syntes 
han å finne et mer organisert nevroseliknende 
syndrom107 som hadde store likhetspunkter med 
tilstanden som plaget mange 
konsentrasjonsleirfanger.108 Adam Egede-Nissen 
hadde selv blitt torpedert.109  

Krigsseilersyndromet, 1976 
Legen Finn Askevold (1917-2003) leverte det første 
vitenskapelige arbeid om krigsseilersyndromet i 1976. 

110 Han hadde undersøkt 62 krigsseilere som søkte 
krigspensjon. Han påpeker at 1/3 av alle norske 
krigsseilere som overlevde krigen i 1976 var uføre.  

https://web.archive.org/web/20090226001330/http://www.norgesl
exi.com/krigslex/s/s3.html Anvendt: 2018-09-05). 
105 Strøm, Axel. 1968. Norwegian concentration camp surviviors. 
Oslo, Universitetsforlaget, 185 ss. 
106 Strøm, Axel. Et. al. 1962. Examination of Norwegian ex-
concentration-camp prisoners. Journal of neuropsychiatry. 4; 53-4. 
107 Hartvig, P. 1977. Krigsseilersyndromet. En egen undersøkelse og 
diskusjon av begrepets innhold. Nordisk Psyk Tidsskrift. 29; 303. 
108 Sjaastad, O. 1986. The war sailor and KZ syndromes. Two closely 
related syndromes from a symptomatology point of view. Functional 
Neurology. 1, 1; 5-19 
109 Han beretning kan du lese i Lindbæk, Lise. 1945. Tusen norske 
skip. Oslo, Gyldendal; 46-50. 
110 Askevold, F. Et. al. 1976. Krigsseilersyndromet. Oslo, Tidsskrift for 
den Norske Lægeforening. 96; 868-872. 
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Hartvig fokuserte på krigsseilersyndromet og viste et 
betydelig slektskap mellom dette og KZ-syndromet.111 
Han understreker at over 4000 av sjøfolkene aldri kom 
tilbake og at 7 000 oppebærer pensjon som 
krigsrammede invalider [1976] - dvs ca 23 % invalider.  

“Finnes det et psykiatrisk krigsseilersyndrom? 
I overensstemmelse med Egede Nissen og 
Askevold et al. tyder denne undersøkelsen på 
at det er så. Syndromet omfatter 
symptomatisk følgende hovedkomponenter: 
Angst, asteni, søvnforstyrrelser med 
marerittpregede gjenopplevelser fra krigen, 
emosjonell labilitet, nedsatt seksualdrift og 
potens, og forskjellige somatiske plager med 
overveiende psykosomatisk preg”.112 

Unnskyldning, 2013 
Først i 2013 mottok krigsseilerne som gruppe en 
offisiell unnskyldning. Daværende forsvarsminister 
Anne-Grete Strøm-Erichsen ba på vegne av den norske 
stat gruppen om unnskyldning for den behandlingen 
de hadde fått av norske myndigheter i etterkrigstiden. 

Konklusjon 
Denne korte innledning til faget maritim medisin og 
fagets historie kan oppsummeres med at maritim 
medisin ikke er som annen medisin. Faget er 
samfunnsmedisinsk i sin bredde. Enkelte 
karakteristiske historiske streiftog innenfor 
kategoriene havet, skipet, faget og sjøfolkene er 
gjennomgått for å beskrive utfordringsbildet historisk 
og i håp om å kunne legge et fundament for moderne 
forståelse av dagens og fremtidens utfordringer.  

Maritim medisin er i sin essens internasjonal og global. 
Maritim medisin kan ikke forstås snevet medisinsk, 
men krever bred kompetanse om mange sider av 
maritim virksomhet. Det er i studiet av den maritime 
medisinen at man kan finne begynnelsen på global 
medisin ... og forståelsen for at vi ikke kan løse våre 
problemer i «splendid isolation».    

Maritim medisin står faglig svakt da antall faglige 
fyrtårn og solide ankerfester i institusjonell 
universitets- og sykehus-medisin er utilstrekkelige. 
Internasjonale løsninger er forutsetningen, men det 
hjelper lite med internasjonale initiativer hvis de ikke 
er basert på solid faglig kunnskap. Sjøfarten er en av 
de næringer med høyest dødelighet og sykelighet. 
Faget må styrkes, de kunnskapsbærende institusjoner 
må utbygges – først da kan vi vite hvor vi skal sette inn 
støtet.  

 

111 Hartvig, 1977; 303. 

 

President 
Jan Sommerfelt-Pettersen 

jan@sommerfelt-pettersen.no  

 

 

 

Personalia  

I denne spalten informerer vi om endringer i 
personell og stillinger av relevans for den 
maritime medisin. Vennligst send 
informasjon til redaktøren.  

 

Saniteten i Sjøforsvaret 
Kommandørkaptein Ole Harald Budal beskikkes til 
kommandør og utnevnes til Sjef for Saniteten i 
Sjøforsvaret fra 1. jan 2019.   

Orlogskapten Jon Helge Vasbø beskikkes til 
kommandørkaptein den 1. aug 2019 og utnevnes som 
stabslege i Sjøforsvaret.  

Norsk Senter for Maritim- og 
Dykkermedisin 
Overlege Inger Hjulstad Johansen har begynt å jobbe 
på senteret og vil arbeide med en ny utgave av 
legebok for sjømenn, denne gang i internasjonal 
utgave på engelsk og i moderne digital utgave.  

Lege Jon Magnus Haga ble tilsatt som leder for Norsk 
senter for maritim- og dykkermedisin fra 1. desember 
2018.  

Lege Alf Magne Horneland sluttet som leder for Norsk 
senter for maritim- og dykkermedisin fra 1 des 2018 
og begynte som spesialrådgiver fra samme dato.  

Andre 
Underdirektør Torbjørn Husby ble pensjonert fra 
Sjøfartsdirektoratet i 2018. Han er også æresmedlem i 
Norsk forening for maritim medisin.  

Underdirektør Leif Ove Mikkelsen ble ansatt i 
Sjøfartsdirektoratet, Avdeling for sjøfolk fra 1. mars 
2019.   

112 Hartvig, 1977; 308. 
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Eilif Dahl slutter som styremedlem i International 
Maritime Health Association og redaktør av IMHA 
Newsletter.  

Alf Magne Horneland slutter som Past President i som 
styremedlem i International Maritime Health 
Association.  

Nekrolog 
Kommandørkaptein Jan Ørner døde 15. februar i år. 
Han var født 27. april 1924. Han ble 95 år.  

Hans vitae er som følger:  

1946 Fenrik. 1948 Løytnant. 1949 Kapteinløytnant. 
1959 Orlogskaptein. 1963 Kommandørkaptein.  

1943 
Telegrafist. 
1944-1945 
Sjøtjeneste, 
den 
canadiske 
marinen. 
1947 
Sekretær, 
Forsvarets 
Psykologiske 
Avdeling. 
1949-1951 
Adjutant, 
Forsvarets 
Høyskole. 
1952-1954 
Marinens 

første psykolog. 1952-1957 Tjenestegjørende offiser, 
Sjøforsvarets Overkommando. 1952-1956 Lærer i 
psykologi, Sjøkrigsskolen. 1953 Tjenestegjørende 
offiser, HKH Prins Harald. 1954-1956 Adjutant, HKH 
Kronprins Olav. 1957-1964 Adjutant, HKH Kronprins 
Harald. 1964-1968 Overadjutant og sjef, HKH 
Kronprinsens adjutantstab.  

Psykolog. 1943 Radioskole, Göteborg. 1943-1947 
Sjøkrigsskolen. 1952 Cand. psychol., Oslo. 1954-1956 
Direktør, Kirkenes Verdensråd, Avd. for felleskirkelige 
hjelpetiltak og flyktningsspørsmål. 1960-1961 Franske 
Marines Stabsskole. 1971-1973 Stedlig representant, 
FNs Høykommisær, Macao. 1982-1986 
Forbundssekretær, Krigsinvalideforbundet. 1997-2001 
Formann, Oslo Sjømannsforening. Formann i 
Sjømannsforeningenes Landsforbund. Formann i Oslo 
Maritime Stiftelse. Formann, Marinens 
Krigsveteranforening.  

Ordener: Ridder 1 av St. Olavs orden. St. Olavsmedalje. 
Krigsmedalje. Deltagermedalje 9. april 1940 - 8. mai 
1945. Haakon VII jubileumsmedalje 1905-1955. 1939-

1945 Star. Atlantic Star med France-Germany rosett. 
Defence Medal. Victory Medal. Kommandør med 
stjerne av den belgiske Leopold II Orden. Kommandør 
med stjerne av den finske Hvite Rose Orden. 
Kommandør med stjerne av den islandske Falkeorden. 
Kommandør med stjerne av den italienske Republikks 
Orden. Den jugoslaviske Folkearmes Orden av 3. 
klasse. Nederlandske Bryllupsmedalje. greske 
Monarkiets 100-årsminnekrasjan. Kommandør av 
greske Phønix Orden. Ridder av danske Danebrogs 
orden. Ridder av den franske Æreslegionen. Ridder av 
den svenske Sverd-orden. Ridder av thailandske Hvite 
Elefant-orden. Kommandør av tunisiske Republikks 
Orden.  

Publikasjoner: Ørner, J. 1950. Problemer i krig. Militær 
Orientering, 20; 7-9, 38. 

Utover hans imponerende vita vil jeg understreke 
følgende: 

Jan var en marinesanitetsoffiser og en krigsseiler. Han 
gjorde en betydelig innsats for våre kolleger, veteraner 
og krigsseilere gjennom en lang karriere. Han var en 
personlighet med rak rygg og tydelig tilstedeværelse. 
Som ung sanitetsoffiser traff jeg ham og ble straks 
sett, inkludert og tatt med. Han var ikke bare 
inkluderende, men også en vennlig, tålmodig og 
positiv kilde som øste av sine erfaringer og sine 
kunnskaper. Hver gang jeg maste på ham og ba om 
hjelp til å finne detaljene i vår sanitetshistorie, var han 
usedvanlig positiv og imøtekommende.  

Han forstod hvor viktig det var å knytte vår historie til 
dagens utfordringer. Likeledes forstod han hvor viktig 
det var å yte våre sjøkrigere respekt og 
annerkjennelse, kanskje ikke så rart siden han både 
var krigsseiler, marineoffiser og fagmann som 
psykolog.  

Spesielt lærerikt for sanitetspersonell er historien om 
hvorfor den operative offiseren Jan Ørner ble 
marinepsykolog. Jan ble tatt opp på operativ linje på 
Sjøkrigsskolen. I løpet av hans karriere som kadett ble 
det oppdaget at han var fargeblind og skolen ville da 
kaste ham ut siden han aldri kunne bli operativ offiser 
på grunn av helsekravene. Efter noen diskusjoner ble 
det klart at han hadde blitt selektert inn til operativ 
linje ved en feil som ikke kunne lastes ham. Denne 
feilen i medisinsk seleksjon ble korrigert ved at han av 
marinen ble garantert å avansere like langt som var 
normalt for en som var bestemann i sitt kull, til 
kommandørkaptein som han ble i 1963. Videre 
forpliktet Marinen seg til å gi ham en hensiktsmessig 
utdannelse siden han ikke kunne bli operativ offiser, 
og dette ble et embedsstudium i psykologi. Han ble 
Marinens første psykolog i 1952 og gjorde en livslang 
tjeneste for å ivareta Sjøforsvarets personell i og 
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utenfor tjeneste samt våre krigsseilere på beste måte. 
Kanskje var det et lykketreff at fargesynstesten ved 
opptak til Sjøkrigsskolen var feil, konsekvensen ble 
rett.  

Siste formann i Marinens Krigsveteranforening har lagt 
ned sin sabel efter en innsats som det står respekt av. 
Han har lært oss mye og vist oss en vei og en tradisjon 
som enhver sanitetsoffiser bør bringe med seg videre. 

 

President 
Jan Sommerfelt-Pettersen 

jan@sommerfelt-pettersen.no  

  

 

Til eftertanke  

I denne spalten trekker vi frem treffende 
sitater.  

Sundhedspleien 
“Man tænke paa de Fremskridt, som vor Tid har 
oplevet i Retning af den militaire Sundhedspleie og 
sammenligne den Magt, som Sykgdomme fik under 
Krimkrigen, med Forholdene under den tydsk-franske 
Krig, eller, hvis man vil gaa længere tilbage, den 
engelske Orlogsflaade før og nu: Mange af dens Skibe 
var i forrige Aarhundrede saa gjennemtrængte af 
Smittestoffe, især exanthematisk Tyfus, at der f. Ex. i 
1778 døde 1 af 8, medens det 60 Aar efter i et Aar kun 
døde 1 af 72 Mand.” 

 

Dahl, L. 1879. Den offentlige Sundhedspleie  

med hensyn til norske forhold; 4. 

 

Fasit på quiz 
1. «Nær-drukning» er et gammelt begrep fra den tiden 
man opererte med drukning som en dødsdiagnose og 
«nær-drukning» som en sykdoms/skade diagnose. 
Mennesker som kommer under vann har druknet. 
Punktum. Ønsker du å differensiere ytterligere så kan 
prognosen presiseres: «Uten senskade», «med 
senskade» eller «død». 

2. Det har historisk vært mye oppmerksomhet mot 
«tørr drukning» (drukning hvor det ikke har kommet 

vann i lungene») og «våt drukning» (drukning hvor den 
forulykkede har aspirert vann).  Bare en liten andel – i 
størrelsesorden 15% - av drukningsofre antas å ha hatt 
«tørr drukning», og det er spørsmål om dette tallet 
kan være overestimert fordi det er vanskelig å fastslå i 
etterkant om små mengder vann har kommet i 
lungene. Uansett så har ikke dette noen praktisk 
konsekvens og å diskutere om en drukning har vært 
«våt» eller «tørr» bidrar trolig mest til å forvirre. 

3. B: Asfyksi er den definitivt viktigste dødsårsaken. 
Det skjer fordi nedkjøling kombinert med kravet til 
vedvarende fysiske prestasjoner gjør det vanskelig å 
holde luftvei fri.  Nedkjøling gjør muskelbevegelser 
klossete og energikrevende. Dette er årsaken til av 
flytemidler redder liv: De holder luftveiene frie. 
Dødsfall som følge av (immersjons-)hypotermi med fri 
luftvei tar lang tid – selv med minimal påkledning. 

4. I motsetning til en populært gjentatt påstand så er 
det ikke holdepunkt for at alkohol redistribuerer blod 
fra kjernen til periferien (hud). Alkohol gir en 
varmeopplevelse, men forhindrer ikke 
vasokonstriksjon i hud.  Alkohol i seg selv ser ikke ut til 
å øke varmetapet direkte. Men alkohol påvirker 
selvsagt adferd og gjør at man tar uhensiktsmessige 
valg. Det er altså adferdsendring og endring av 
bevissthetsnivå som er viktigste årsak til at alkohol 
bidrar til dødsfall ved drukning. 

5. Lav-amplitude EKG må forventes hos nedkjølte 
personer og skyldes øket impedans i hud. Man oppnår 
ikke høyere amplitude ved bruk av nåle-elektroder. 
Bradykardi tyder på at nedkjølingen er betydelig. Ved 
mildere grader av hypotermi dominerer tachykardi. 

6. Pasienter som har druknet skal gis oksygen hvis det 
er tilgjengelig. De kan ha en diffusjonsgradient på 
grunn av lungeødem og titrering av oksygentilførsel 
gjøres best når andre førstehjelpstiltak (inkludert 
hypotermiprofylakse) er ferdigstilt.  Når det er etablert 
pålitelig måling av SpO2 så kan oksygenflow reduseres 
eller seponeres.  Det er ikke holdepunkt for at 
hyperoksi er skadelig for drukningspasienter. 

7. Slike varmeduker forhindrer varmetap dels ved å 
fungere som en vindsperre (hindre konvektivt 
varmetap), dels ved å være en dampsperre hvis de er 
lukket helt igjen.  Derimot har de minimal effekt i 
forhold til å begrense strålingstapet. Nedkjølte 
pasienter har så lav hudtemperatur at strålingstapet 
uansett er minimalt. Og de hindrer selvsagt ikke 
konduktivt ledningstap (for eksempel til et kaldt 
underlag).  Slike redningsduker bør derfor suppleres 
med ullpledd, dyner eller lignende. 

8. Graderingen er basert på observasjon av bevissthet, 
skjelving og pust.  

mailto:jsp@isf.uib.no
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9. «After drop» - et ytterligere fall i kjernetemperatur 
etter at pasienten er fjernet fra vannet. Den viktigste 
årsaken til after-drop er at pasienten har et kaldt 
«skall» som fortsetter å nedkjøle «kjernen». Dette 
temperaturfallet kan forsterkes hvis man ukritisk 
varmer opp hele kroppen for eksempel i et badekar. 
Da kan tilførsel av kaldt blod fra periferien forsterke 
nedkjølingen en kort periode. Det viktigste er likevel å 
være klar over at temperaturfall kan fortsette en 
periode etter at man har reddet en drukning – selv om 
man gjør alt riktig. 

10. Du skal varme opp aktivt med de varmekildene du 
har – likevel ikke i badekar eller med strålingskilder 
som kan gi brannskade. Tidligere var det et mantra at 
man aldri måtte varme opp utenfor sykehus. Dette 
rådet har man forlatt nå og det er spesielt viktig å 
varme opp de pasientene som ikke skjelver (de vil 
ellers i praksis få ytterligere temperaturfall). Det er 
ingen «fasit» på bruk av varmekilder, men 
varmeflasker, varmelaken og kjemiske varmeputer er 
mye brukt. Plasser dem i lysker, armhule og 
brystkasse. Bruk et håndkle eller noe annet 
beskyttende på utsiden for å unngå lokale 
brannskader. 

 

 

Formalia 

Denne spalten gir deg fakta. 

 

DoCumentum Navale er et nyhetsbrev for Norsk 
Forening for Maritim Medisin. Nyhetsbrevet sendes ut 
to ganger i året til foreningens medlemmer og andre 
interessenter. DoCumentum Navale sendes kun ut 
elektronisk. Alle tidligere utgaver kan lastes ned på 
vårt nettsted.  

ISSN 1893-0484 

Sjefsredaktør - Kontreadmiral (p), lege Jan 
Sommerfelt-Pettersen. jan@sommerfelt-pettersen.no  

Redaktør fra Saniteten i Sjøforsvaret - Kommandør 
lege Ole Harald Budal. olebudal@gmail.com  

Redaktør fra Dansk Selskab for Maritim Medicin - 
Ingen. 

Styret 
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Norsk senter for maritim- og dykkermedisin, 

Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland 
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jan@sommerfelt-pettersen.no 

• Avdelingsdirektør, lege, spesialist i 
arbeidsmedisin Eigil Gulliksen.  Kasserer. 
egulliks@gmail.com  

• HSEQ leder, sykepleier Marta Hauge. 
Styremedlem. 

• Professor emeritus, Lege, Spesialist i 
barnekirurgi Eilif Dahl. Norsk senter for 
maritim- og dykkemedisin, Yrkesmedisinsk 
avdeling, Haukeland universitetssykehus. 
Styremedlem. 

• Overlege, Spesialist i arbeidsmedisin Hege 
Imsen, Norsk senter for maritim- og 
dykkemedisin, Yrkesmedisinsk avdeling, 
Haukeland universitetssykehus. 
Styremedlem.  

• Kommandørkaptein, Overlege, Spesialist i 
arbeidsmedisin Eirik Veum Wilhelmsen, 
Saniteten i Sjøforsvarets og Norsk senter for 
maritim- og dykkemedisin, Yrkesmedisinsk 
avdeling, Haukeland universitetssykehus. 
Varamedlem. 

• Kommandørkaptein (r), Lege Joachim Benske. 
Fastlege og sjømannslege, Fredrikstad. 
Varamedlem. Kursansvarlig. 
j.benske@me.com 

Nettsted  

På nettstedet - www.nfmm.no - kan alle medlemmer 
oppdatere sine personalia og kontaktopplysninger. 
Alternativt kan du sende en epost til presidenten. 
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 til presidenten på epost.  

Maritime 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.nfmm.no  
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Presidentens 
bakside  
I denne spalten vil presidenten dele sine 
baksidetanker med leserne.  

En  
50-åring 
Norsk Forening er 50 år i år. VI har feiret dagen på 
dagen med seminar og en bedre middag i maritime 
omgivelser. En jubileumsbok er under utarbeidelse 
hvor fokus ikke er foreningens indre liv, selv om viktige 
sider ved foreningens virksomhet vil bli omtalt, men 
det er fagets fremvekst og utvikling som er 
hovedfokus. En historie om maritim medisin i Norge er 
ikke tidligere skrevet, så dette blir en unik bok  

Samarbeide  
med  
Saniteten 
i  
Sjøforsvaret 
Fra og med dette nummer har vi etablert et 
samarbeide med Saniteten i Sjøforsvaret. De har 
tidligere utgitt et eget tidsskrift, men fra og med 2019 
vil den sjømilitære og den sivile maritime medisinen 
ha et felles tidsskrift. Vi håper dette også betyr at 
samarbeidet vil bli nærere på andre felt.  

Vel  
blåst 
Alf Magne Horneland har takket for seg som leder for 
Norsk Senter for Maritim – og Dykkemedisin efter 12 
år i stolen den 1 desember i fjor. Ikke bare har han 
jobbet som leder for vår viktigste faglige maritime 
organisasjon i mange år, men han var i realiteten den 
den første leder av virksomheten og har bygget opp en 
imponerende virksomhet i bredde og dybde. Vi som 
var med på å argumentere for etableringen på 1990-
tallet hadde selvfølgelig noen «våte drømmer» om hva 
et slikt senter kunne bli til. Da vi endelig fikk aksept for 
å etablere et slikt senter av Stortinget i 2004 var 
jubelen stor, men da stod vi på startstreken. Den som 
fikk stafettpinnen var Alf Magne og han har sammen 
med sine – efter hvert – mange gode medarbeidere 
skapt en institusjon. Begrepet «en institusjon» og Alf 
Magne som «institusjonsbygger» er et større 

komplement en mange forstår. Vi andre hadde 
forhåpninger og drømmer, men Alf Magne har skapt 
drømmer om til virkelighet gjennom de siste 12 år. 
Foreningen takker for en fenomenal innsats, du har 
virkelig staket ut riktig kurs og fått fart på skuten!  

Maritim  
medisinsk  
Fagdag 
Foreningen arrangerer sitt 22 årlige faglige 
efterutdannelseskurs i høst. Sett av den 18 oktober. VI 
har laget et meget interessant program, ta med deg en 
god kollega og kom til Oslo i oktober. Se mer 
informasjon på vår nettside www.nfmm.no  

Hva  
er  
det  
vi  
egentlig    
holder  
på  
med?  
Hele hensikten med foreningen er å fremme faget. 
Faget må fremmes fordi det er viktig for den enkelte 
sjømann spesielt og for den maritime virksomhet i sin 
alminnelighet.  

Det er viktig at akkurat du er medlem i denne 
foreningen   i foreningen for å sikre at vi har og 
utvikler et faglig nettverke og har en solid stemme for 
faget maritim medisin.  

 Oppfordringen er derfor, skriv flere artikler, skaff flere 
medlemmer og betal kontingenten i dag.  

  

President 
Jan Sommerfelt-Pettersen 

jan@sommerfelt-pettersen.no  
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Invitasjon 
Maritimmedisinsk Fagdag - efterutdannelsekurs i 
maritim medisin nr 22. 

Kurset er den 2019-10-18 fra kl 1000-1815 på Hotell 
Opera, Oslo 

Faglig  
program 
Det er et interessant faglig program:  

Åpning ved president i Norsk Forening for Maritim 
Medisin, Jan Sommerfelt-Pettersen 

Foredrag 1: Sjøfartsdirektoratets time 

Foredrag 2: NSMDMs time ved leder Jon Magnus 
Haga, Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland 
Universitetssykehus. 

Foredrag 3: Anthony Wagstaff. Risikofantasi - 
hvorledes forstå sjømannens situasjon i et 
riskoperspektiv 

Foredrag 4: MS „Viking Sky“ - en katastrofe som så vidt 
ble unngått og fort glemmes. Hva kan vi lære? Ved 
forskningssjef Arne Ulven, Norsk Senter for Maritim og 
Dykkermedsin.  

Lunch   

Foredrag 5: Gjennomgang av utfordrende 
maritimmedisinske casus ved overlege Hege Sofie 
Imsen, Norsk Senter for Maritim og Dykkermedisin, 
Haukeland Universitetssykehus og leder av 
Sjøfartdirektoratets Fagnemnd. 

Foredrag 6: Gjennomgang av utfordrende 
maritimmedisinske casus ved overlege Hege Sofie 
Imsen, Norsk Senter for Maritim og Dykkermedisin, 
Haukeland Universitetssykehus og leder av 
Sjøfartdirektoratets Fagnemnd. 

Foredrag 7: Psykologisk vekst - relevant for maritim 
medisn ved psykolog orlogskaptein Andreas Espetvedt 
Nordstrand. 

Foredrag 8: Maritim medisinsk historie sett fra Norge i 
anledning foreningens 50 års jubileum ved 
spesialrådgiver Jan Sommerfelt-Pettersen. 

Foredrag 9: Fra klinikken - lærerike casus fra Radio 
Medico ved overlege Eirik Veum Wilhelmsen, 
Saniteten i Sjøforsvaret og Norsk Senter for Maritim og 
Dykkermedisin, Haukeland Universitetssykehus. 

Foredrag 10: Fra klinikken - lærerike casus fra Radio 
Medico ved overlege Eirik Veum Wilhelmsen, 
Saniteten i Sjøforsvaret og Norsk Senter for Maritim og 
Dykkermedisin, Haukeland Universitetssykehus. 

Avslutning ved president Jan Sommerfelt-Pettersen 

Sosialt  
program  
På kvelden er et også planlagt et hyggelig sosialt 
program med en festmiddag.  

Hvis vi er heldige blir det en æresgjest under 
middagen.  

Påmelding gjør du som følger 
Gjøres per epost til egulliks@gmail.com Send en epost 
med navn, epost og mobilnummer. Velg en eller begge 
alternativer under. 

___ Ja, jeg melder meg på kurset. Alle kursdeltagere 
må betale kursavgift (Kr 2700) samt dagpakke (Kr 850) 
som inkluderer kaffe, frukt og lunch. Til sammen kr 
3550. 

___ Ja, jeg melder meg på festmiddag på fredag kveld: 
Kr 800. 

Overnatting bestilles og betales av den enkelte. Et 
antall rom er reservert til spesiell pris, kr 1 195. Rom 
bestilles ved å konmtakte hotellet direkte fortinnsvis 
via epost opera@olavthon.no eller tlf 24103030. 

Reise bestilles og betales av den enkelte. 

Påmeldingsfrist 18. september. OBS Rommene må 
bestilles før 18. september. Oppgi referansenummer 
25252004. 

Meld deg på i dag!  

 

 

 


