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FAKTA
1. Fettstammecellebehandlingen
går ut på at det suges ut fett av
kreftpasienten.
2. Dette fettet brukes til å høste
ut fettstamceller gjennom en så-
kalt celleseparator. Innhøstingen
tar 60-90 minutter.
3. De nyinnhøstede fettstamcelle-
ne settes så inn i det ødelagte 
vevet. 
4. Alt skjer under en og samme
operasjonsprosedyre.
Kilde: Gunnar Kvalheim og Hans
Petter Gullestad, Radiumhospita-
let i Oslo. 

Strålingssår
kureres

med fett

Av SHAZIA SARWAR 
og FRODE HANSEN (foto)

Kreftpasienter med
kroniske senskader
etter strålebehand-
ling, kan for første
gang i Norge be-
handles med stam-
celler fra eget fett. 
Det er verdens kreftdag i dag,
og norske kreftforskere kan
komme med lovende nyheter
til kreftpasienter:

– Å tilføre pasientens egne
fettstamceller tilbake til det
kroniske såret har vist seg å gi
en helt unik og rask tilhelning.
Dette har vi ikke sett før, sier
Gunnar Kvalheim, seksjons-
leder ved Seksjon for Celle-
terapi ved Radiumhospitalet.
Han er også gruppeleder på
Nasjonalt Senter for Stamcel-
leforskning.

Fettstamceller
Behandlingen brukes til kro-
niske sår etter strålebehand-
ling, fordi de ikke gror grun-
net dødt og ødelagt vev. 

Seksjonsoverlege ved plas-
tikk-kirurgisk avdeling ved
Radiumhospitalet, Hans Pet-
ter Gullestad, er prosjektle-
der for behandlingen og har
fått en såkalt celleseparator i
gave fra Radiumhospitalets
legater.

– Denne maskinen har i ut-

landet blitt brukt til kosme-
tisk behandling. Vi bruker den
for første gang til å separere
og høste fettstamceller, som
så settes inn igjen i pasientens
stråleskadde vev. Vi har be-
gynt å bruke det på pasienter,
sier Gullestad.

Vil dette nå bli standard-
metoden for behandling av
kroniske stråleskader?

– Det er vårt håp at
dette etter hvert skal
kunne bli hovedmeto-
den. Dette vil komme
gradvis, men relativt raskt,
tror vi, sier Gullestad.

– Helt i front
Forskningsrådet deler årlig
ut 100 millioner til kreftforsk-
ning. Dette prosjektet har de
ikke finansiert, men mener
prosjektet er lovende.

– Her er norske forskere
helt i front, og det betyr mye
for norske pasienter, sier Ar-
vid hallén, administrerende
direktør i Norges forsknings-
råd.

Å bruke fett til å regenerere
og hele ødelagt vev, er en tek-
nikk tidligere brukt i plastikk-

kirurgien. I Norge er nå tek-
nikken effektivisert, slik at
den kan brukes på kreftpasi-
enter.

– Vi har lenge visst at fett
regenerer vev, men vi har
ikke visst hvilke av cellene

som fungerer og hvorfor. Vi
er først i verden til å starte
forskning på akkurat dette, si-
er Kvalheim.

Kroniske
stråleskader

Og forskningen er lovende, og-
så for diabetespasienter:

– Vår forskning kan hjelpe å
utvikle teknikken videre. Vi
vet at disse cellene kan dyr-
kes videre, og er fremtidens
behandling for kroniske sår.
Også diabetessår, sier stam-
celleforskeren.

Norske kreftpasienter som

er blitt utsatt for kraftig høy-
dose strålebehandling har of-
te fått akutte eller kroniske
stråleskader.

22 prosent av de som er blitt
behandlet har fått slike ska-
der. Tallet er betydelig høyere

for pasienter som har fått
cellegift sammen med
strålebehandling.

– Hittil har de blitt be-
handlet med vakuumbe-
handling eller
trykktank-be-
handling. Begge

behandlingsmeto-
dene er smertefulle,
langvarige, kostba-
re og har ofte man-
ge komplikasjoner,
sier Kvalheim.

Den nye metoden
er godt nytt også for
kvinner med bryst-
kreft.

– Metoden kan
brukes på kvinner
hvor brystet er be-
strålt og har fått
stygge arr og defek-
ter ved tilhelingen.
Vi tror teknikken
også kan brukes til

FAKTA
● Stamcellene er ansvarlige for reparasjon av
skade og vedlikehold av vev i kroppen vår.
● For ti år siden fremsto stamcelleforskningens
muligheter, ikke minst å kunne dyrke frem vev
og organer, som fascinerende, men uvirkelige.
● Hvert sekund dør flere tusen celler i kroppen
vår. I en frisk kropp blir disse umiddelbart erstat-
tet med nye celler. Det er stamceller som pro-
duserer alle de nye cellene.
● Stamcellene er opphavet til spesialiserte
kroppsceller, som muskel-, blod-, hud-, tarm- og
nerveceller, og er ansvarlige for å reparere ska-
der i kroppen og for å vedlikeholde vevene
våre.
● De stamcellene vi vet mest om, befinner seg i
beinmargen og lager blodceller.
Kilde: Bioteknologinemnda, Universitetet i
Tromsø

Banebrytende norsk
stamcelleforskning

rekonstruksjon av brystet, si-
er Hans Petter Gullestad.

De første pasientene har al-
lerede fått den smertefrie og
forholdsvis enkle behandlin-
gen.

– De første resultatene vir-
ker veldig lovende, sier Kval-
heim.

Dette er behandlingen
Stamceller

E-post: shazia.sarwar@vg.no

KURERER SÅR: Med
denne celleseparatoren vil
seksjonsoverlege, Hans
Petter Gullestad (til venst-
re) og seksjonssjef Gun-
nar Kvalheim ved Radi-
umhospitalet i Oslo, hele
sår som ikke lar seg gro
etter kreftbehandling.
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Redde for å bli vraket
Derfor søker så få topp-

jobber som dommere
Av TERJE HELSINGENG

I frykt for å bli vraket eller «avslørt» dropper
dyktige jurister å søke toppjobber som dom-
mere dersom de ikke er garantert å få den.
Det er ofte årsaken
til at så få, ofte bare
to-tre, søker seg til
Høyesterett og and-
re lederstillinger i
domstolene hvor det
er forbudt å holde
søkerlistene hem-
melige.

I by- og lagmanns-
retten derimot, er an-
tall søkere vesentlig
høyere. Men der kan
søkere be om ikke å
stå på den offisielle
listen.

Ikke overprøvd
– Vi skulle gjerne sett flere søkere,
men på den annen side synes jeg
vi har rekruttert godt de siste åre-
ne. Men det er også søkere vi gjer-
ne skulle ha sett hos oss, sier høy-
esterettsjustitiarius Tore Schei.

Siden har tok over i 2002 har
han vært med på å utnevne 13
høyesterettsdommere. Han har til
gode å bli overprøvd av sine tre
justisministre – Dørum, Storberget
og Faremo.

Den nestsiste ansatte domme-
ren i Høyesterett, Knut Kallerud
som kom fra riksadvokatens kon-
tor, erkjenner at enkelte nok kan la

være å søke dommer-
jobber, i alle fall flere
ganger hvis de tidligere
ikke har nådd opp.

Leder av innstillings-
rådet for dommere, so-
renskriver Yngve
Svendsen, sier at sø-
kerlistene skal innehol-
de navnene på absolutt
alle søkere.

– Men for andre
dommerstillinger enn i
Høyesterett og dom-
stolledere kan det gjø-
res unntak fra å stå på
søkerlisten dersom

søker ber om det og det forelig-
ger gode saklige grunner. Bak-
grunnen for dette er at en annen
løsning kan ha negative konse-
kvenser for rekrutteringen til
dommeryrket.

For eksempel vil praktiserende
advokater i mange tilfeller oppleve
det som meget problematisk i for-
hold til klienter og kolleger dersom
det blir offentlig kjent at de søker
seg bort fra advokatyrket.

Trekker søknad
Dette gjelder ikke minst dyktige og
velfungerende advokater, som er
meget interessante for dommer-

stillinger. Han sier at tidligere høy-
esterettsjustitiarius Carsten Smith
ville ha adgang til unntak fra å stå
på offentlige søkerlister, men det
sa Stortinget nei til.

– Innstillingsrådet innstiller tre

søkere i rangert rekkefølge til et
dommerembete, såfremt det er tre
kvalifiserte. En søker som har
vært unntatt fra å stå på den of-
fentlige søkerlisten, får sitt navn of-
fentliggjort også om han innstilles

OFFENTLIG: - Som utgangspunkt er søkerlistene offentlige, sier Yngve Svendsen.
Foto: TORE ANDRE BAARDSEN

som nr. to eller tre.
Noen privatpraktiserende advo-

kater har gitt beskjed om at de
trekker sin søknad dersom han/
hun ikke blir innstilt som første-
mann, sier Yngve Svendsen.

VEGRER SEG: Knut
Kallerud utelukker ikke
at noen lar være å sø-
ke hvis de ikke får job-
ben.

Foto: BJØRN SIGUDSØN


