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»

Der er tale
om en markant etisk
udfordring
for enhver
forsker, hvis
man tilbydes
økonomisk
støtte fra den
type virksomheder,
der står for
de miljøpåvirkninger,
forskningen
skal afdække
Hans Jørn
Kolmos, forskningsleder i klinisk mikrobiologi
ved Syddansk
Universitet i
Odense

ligens. I gennemsnit drejer det sig
om et tab på mellem 1 og 2 IQ-point
for hver eneste fødsel i Danmark. På
EU-niveau har vi beregnet prisen til
op mod 150 mia. euro, i Danmark
nok i størrelsesordenen 10 mia. kr.
om året«. Trods disse enorme omkostninger og de åbenlyse risici for
kræft- og fosterskader har Kræftens
Bekæmpelse indgået en økonomisk
støtteaftale, der tillader, at Lammefjordens Grøntsagslaug benytter
foreningens kendte logo på sine emballager.

Kender ikke sprøjtningen
Foreningens pressechef, journalist
Claus Fahrendorff, skriver i en mail:
»Med hensyn til anvendelsen af
pesticider i den konkrete situation
må jeg venligst bede dig om at finde
svar ved de enkelte fødevareproducenter. Dem har Kræftens Bekæmpelse ikke.«
Dette svar er overraskende, da
Kræftens Bekæmpelse skal — ifølge sine etiske retningslinjer for gaver og faste bidrag — ’altid vurdere
en virksomhed, som er potentiel
samarbejdspartner, i forhold til om
virksomhedens produktion og/eller produkter indebærer væsentlig
kræftrisiko, og om virksomheden
understøtter eller skader Kræftens
Bekæmpelses omdømme og værdier’.
Et enkelt tjek af det foretrukne ukrudtsmiddel — Fenix — som
Grøntsagslaugets planteavlskonsulent angiver som hovedmidlet, ville
have afsløret det som ’muligt kræftfremkaldende’. Det samme gælder to
af de anbefalede insektmidler, mens
yderligere to skimmelmidler kan
være ’årsag til fosterskader’. Disse

risici fremgår klart af Miljøstyrelsens godkendelser.
Adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse, Leif Vestergaard Pedersen,
forklarer, at man ikke har tjekket
produktionen for kræftrisiko, fordi
man ikke ønsker at skræmme befolkningen fra at spise grøntsager.
Vestergaard Pedersen siger i en mail:
»Når det drejer sig om fødevarer,
har vi valgt at kræve, at de som udgangspunkt skal leve op til nøglehuls- og fuldkornsmærkninger ved
virksomhedssamarbejder. Det er en
af Kræftens Bekæmpelses helt store
opgaver at hjælpe danskerne med
at undgå at få kræft. Og vi har solid evidens for, at personer, som spiser mange grøntsager, er mere sunde
og sjældnere får kræft end dem, der
spiser få grøntsager. Hvis man spiser
mange grøntsager, reducerer man
altså risikoen for at få kræft. Forskning på området viser, at denne
sundhed kan opnås med såvel økologisk som konventionelt dyrkede afgrøder.«
Denne vurdering deles ikke af professor, dr.med. Hans Jørn Kolmos,
der er forskningsleder i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet
i Odense.
Kolmos mener tværtimod, at »der
er tale om en markant etisk udfordring for enhver forsker, hvis man
tilbydes økonomisk støtte fra den
type virksomheder, der står for de
miljøpåvirkninger, forskningen skal
afdække. Med samme begrundelse afviser Kræftens Bekæmpelse jo
selv at modtage bidrag fra tobaksindustrien. Risikoen er åbenlys for at
bidrage til en blåstempling af den
virksomhed, som betaler.«
■

Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Kom til foredrag og hør om dine muligheder i Grønland!
Nu har du igen muligheden for at møde repræsentanter fra Det Grønlandske Sundhedsvæsen. Chefsygeplejerske Ella Skifte, cheflæge Anne-Marie Ulrik og HR Peqqik
vil være vært for en række aftensarrangementer i fire danske byer i november.
Udover at høre om dine muligheder i Grønland kan du høre om Det Grønlandske
Sundhedsvæsen, dets visioner og de udfordringer sundhedsvæsenet står overfor.
Arrangementerne kommer til at foregå i:
AALBORG
16. november 18.30–21.00
Scandic
Hadsundvej 200
9220 Aalborg Ø

ODENSE
18. november 18.30–21.00
Det Grønlandske Hus og Nordatlantisk Hus
Promenade 1
5000 Odense C

AARHUS
17. november 18.30–21.00
Scandic
Østergade10
8000 Aarhus C

KØBENHAVNS SYDHAVN
19. november 18.30–21.00
Scandic
Sydhavns Plads 15
2450 København SV

Arrangementerne er gratis men kræver tilmelding. Tilmeld dig og få flere oplysninger om program på www.gjob.dk ved at trykke på banneret ”Info møde
om Det Grønlandske Sundhedsvæsen”.

gjob.dk

»

Hvis man
spiser mange
grøntsager,
reducerer
man altså
risikoen for
at få kræft.
Forskning på
området viser, at denne
sundhed kan
opnås med
såvel økologisk som
konventionelt dyrkede
afgrøder
Leif Vestergaard
Pedersen, adm.
direktør i Kræftens Bekæmpelse

Nu dækker Dagens Medicin
kræftområdet endnu tættere
Dagens Medicin dækker kræftbehandling og -forskning massivt,
og nu går vi et skridt længere.
Nu udsender vi hver onsdag et
nyhedsbrev, der beskriver de
vigtigste politiske, økonomiske
og medicinske begivenheder på
kræftområdet.
Der er nok at tage fat på —
kræftplan 4, høje udgifter til
ny medicin, diskussionerne om
prioritering, specialeplanlægning,
strålekanoner og meget andet.
Og Dagens Medicin vil være der.
Nyhedsbrevet lægger også op til debat med et nyt hold
af bloggere. Læs f.eks. professor Michael Borre, Aarhus
Universitetshospital, og professor Torben Plesner, Vejle
Sygehus.
Nyhedsbrevet supplerer Dagens Medicins mange øvrige
aktiviteter på kræftområdet:
•

Vi dækker de store kongresser ESMO, ASCO og ASH,
hvor vores udsendte videnskabsjournalister i daglige
nyhedsbreve beskriver de store forskningsgennembrud og de danske reaktioner.

•

I november er Dagens Medicins Kræftrejsehold på
sporet af, hvordan vi bliver bedre til tidlig opsporing
af kræft — og hvordan den fremtidige kvalitetsmodel
bør se ud.

•

I december kårer vi landets bedste kræftbehandlere,
baseret på alle tilgængelige databasetal.

Mere information og tilmelding på dagensmedicin.dk/
nyhedsbrev

