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ØYENE RUNDT

Lever tett
på døden
i arbeidet for
å redde liv
Den 81 år gamle medisinprofes-
soren arbeider fortsatt full ar-
beidsdag, noe som betyr en ut-
strakt pendling mellom de to
hjemmene hans, iTromsø og i Sei-
leråsen påTeie.

Den egentlig avgåtte professo-
ren, eller professor emeritus som
det heter, får ikke lønn, men han
er godt fornøyd med pensjonen
han får etter et langt yrkesliv. Og
så holder universitetet en kontor-
plass, noe teknisk hjelp og de kje-
mikaliene han trenger.

– Det som er så spennende ak-
kurat nå, er et arbeid der jeg prø-
ver å finne ut mer om krybbedød,
forteller han.

Han arbeider med lungeprøver
fra spebarn som døde plutselig og
uforklarlig i Nord-Norge i perio-
den 1992 til 2000. Disse prøvene
har vært analysert før, og alt har
tilsynelatende sett normalt ut.

– Men i elektronmikroskopet
har jeg gjort funn på cellenivå
som jeg ikke finner i kontrollma-
terialet fra spebarn som døde i
ulykker, sier han.

Og ikke nok med det – tilsva-
rende funn i lungene kan også
oppstå hos voksne som dør av uli-
ke sykdommer.

Men det er ikke nok å finne ut at
lungene til krybbedødsofre er an-
nerledes enn andre spebarns-
lunger, for akkurat dét redder
ikke liv. Nei, Leif Jørgensen må
finne ut hvorfor.

Først da kan færre foreldre
oppleve det tragiske i at et tilsyne-
latende sprellende friskt barn
bare plutselig dør mens det sover.

Ikke rart at professoren opple-
ver livskvelden som meningsfull.

Hvis du blar om til neste side, kan
du lese mer om hva den aktive se-
nioren har gjort som medisinsk
detektiv gjennom et langt liv som
patolog og rettsmedisiner.

Og det er slett ikke umulig at
nettopp du også har en grunn til å
være takk-
nemlig.

Leif Jørgensen begynner å bli en gammel mann, men
det betyr ikke at det er på tide å legge inn årene.
Snarere tvert imot – et forskerarbeid i livets tjeneste
bidrar til en spennende pensjonisttilværelse.


