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Lystgass til barn er OK

Bedøvelse med lystgass til barn gir in-
gen alvorlige bivirkninger for barnet. 
Lystgass har også kortere restitusjons-
tid enn andre bedøvelsesformer. Det vi-
ser en fullstendig metodevurdering fra 
Folkehelseinstituttet.

Metodevurderingen er gjort på opp-
drag fra Bestillerforum RHF (Nye Meto-
der). Oppdraget var å vurdere klinisk 
effekt og sikkerhet for både pasient og 
behandler, ved bruk av lystgass for 
bedøvelse av barn ved små og smerte-
fulle sykehusprosedyrer. Forskerne 
inkluderte flere randomiserte, kontrol-
lerte studier i metodevurderingen.

– Resultatene fra vår analyse viser at 
lystgass som bedøvelse til barn ikke gir 
alvorlige bivirkninger ved mindre syke-
husprosedyrer, sier seniorforsker og 
prosjektleder Torunn Tjelle ved Folke-
helseinstituttet.

I tillegg er restitusjonstiden ved bruk 
av lystgass kortere enn ved bruk av 
andre former for bedøvelse.

– Dette gjør at hele prosedyren tar 
kortere tid og kan effektivisere syke-
husprosedyrer på barn, noe som er bra 
for både barnet og helsetjenesten, for-
setter hun.

Sikkerhet for helsepersonell som blir 
eksponert for overskuddsgass har lenge 
vært et spørsmål. Det er gjort mange 
studier på dette, men ikke på lystgass 
spesielt. Lystgass er antatt til å ha tok-
sisk (giftig) effekt på reproduksjon i til-
legg til risikoen for hodepine, fatigue 
(utmattelse) og irritabilitet. Dette har 

i mange tilfeller redusert bruken av 
lystgass.

– Vår metodevurdering viser at jord-
mødre og tannlegepersonell som blir 
utsatt for lystgass ikke hadde økt risiko 
for spontanabort sammenlignet med 
dem som ikke blir det. Heller ikke frukt-
barheten blir redusert ved innånding av 
små mengder lystgass, sammenlignet 
med kontrollgruppen, forklarer Tjelle.

Der man har avdekket negative kon-
sekvenser av lystgass, har helseperso-
nellet vært utsatt for større mengder 
gass over lengre tid. Tilliten til disse 
studiene er lav på grunn av studiedes-
ignene og usikkerheten rundt hvor 
store mengder lystgass de ble utsatt for.

Eldre drikker oftere enn unge

20-åringer i Norge oppgir at de i snitt 
drikker alkohol 33 ganger i året. 60-
åringer sier de drikker 53 ganger, men 
de drikker mindre om gangen, skriver 
NTB.

Det viser ferske tall rapporten «Alko-
hol i Norge» fra Folkehelseinstituttet 
(FHI). Tallene er basert på egenrapporte-
ring i spørreundersøkelser i befolknin-
gen i 2017. De nye tallene skiller seg noe 
fra tidligere år, der 60-åringene i 2016 
oppga at de drakk i snitt 57 ganger 
i året, mens 20-åringene sa 28 ganger. 
Dette har altså gått ned til 53 ganger for 
de eldre og opp til 34 ganger for de unge.

– Eldre drikker oftere enn yngre, men 
de drikker mindre om gangen, og de har 
et mindre risikofylt drikkemønster, sier 
Elin K. Bye, forsker ved Folkehelseinsti-
tuttet.

Yngre drikker seg oftere fulle i hel-
gene, et drikkemønster som er forbun-
det med mer alkoholrelaterte skader. 
Samtidig er også jevnt alkoholinntak 
over tid skadelig.

Alkoholbruk er en av de viktigste 
risikofaktorene for helsetap i befolk-

ningen, og risikoen øker med totalkon-
sumet. Bye påpeker overfor NTB at det 
trengs mer oppmerksomhet rundt eldre 
og alkohol.

Eldre drikker i større grad på ukeda-
ger, og de drikker hovedsakelig vin. De 
siste tiårene har det utviklet seg en 
drikkekultur i et samfunn med god 
økonomi, der alkoholen framstilles som 
en naturlig del av svært mange anled-
ninger. Et glass vin før maten, til 
maten, etter maten, i ferier, til hverdags 
og fest. For personer som ikke lenger 
skal på jobb dagen etter kan det bli lett 
å ta seg et ekstra glass fra pappkarton-
gen.

– Det å drikke er blitt veldig liberali-
sert gjennom mediene, der å kose seg 
med litt vin framstilles som sosialt og til 
og med sunt. Men i sum blir det mye 
å drikke to glass vin hver dag, særlig 
hvis man er eldre, sier Bye.

Hun tror mange ikke er klar over vik-
tige faktorer som at eldre tåler alkohol 
dårligere, og at mange står på én eller 
flere medisiner som ikke bør kombine-
res med alkohol.

– Med alderen får man for eksempel 
nedsatt lever- og nyrefunksjon, og 
noen kan få dårligere balanse. Mange 
eldre står på opptil flere reseptbelagte 
medisiner daglig, sier Bye.

Spørsmålet er om helsepersonell og 
fastleger tar opp med eldre deres alko-
holvaner eller om det føles som om man 
potensielt krenker noens privatliv hvis 
man stiller spørsmål om alkoholinntak.

– Når vi kjenner til risikoen og nå ser 
at mange drikker nærmest på daglig 
basis, er dette noe vi bør ha økt opp-
merksomhet rundt, sier Bye.

Rapporten viser generelt at det ikke 
er de store endringene i norske drikke-
vaner fra år til år. Det gjennomsnittlige 
forbruket blant menn er fremdeles jevnt 
over mer enn dobbelt så høyt som blant 
kvinner. Totalforbruket i Norge er gan-
ske lavt sammenlignet med resten av 
Europa, men noen drikker veldig mye 
mer enn andre.

Typisk for Norge er at det er stor for-
skjell på hvor mye folk drikker når de 
først er såkalt aktive alkoholdrikkere. 
Forskerne anslår at 10 prosent av 
befolkningen står for rundt halvparten 
av det totale alkoholkonsumet. Dette 
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