
Marevan, aspirin og lignende
blodfortynnende legemid-
ler er en del av hverdagen
for mange med hjerte- og

karsykdommer, og bidrar i sterk grad
til høyere levealder. Men det svært få
av oss kjenner til, er at professor Jør-
gensen har vært med på forskningen
som har ledet til en dypere forståelse
av mekanismene bak sykdommene.
Denne forståelsen har
vært grunnlaget for
utviklingen av de livs-
viktige medisinene.

Infarktforskning
– Når vi skader oss og
blør, er det heldigvis
mekanismer i kroppen
vår som gjør at blød-
ningene stanser, sier
Jørgensen.

Men forklarer vi-
dere at de samme me-
kanismene også kan
gi blodpropp.

Dette syntes han var
så interessant at han
som ung mann viet seg
til et doktorgradsar-
beid innenfor emnet.

Professor Paul Ow-
ren som var blitt ver-
denskjent for sin opp-
dagelse av koagulasjonsfaktor 5, tok
imot Jørgensen med åpne armer ved
Universitetet i Oslo. Og da samme Ow-
ren noe senere fikk forespørsel fra en
ung kanadisk forsker innen det sam-
me emnet, og som trengte en patolog,
gikk turen i 1965 tilToronto.

– Denne forskeren, som er omtrent
jevngammel med meg, er også «still
going strong», og vi har fortsatt kon-
takt. Han heter forresten Mustard, el-
ler Sennep om du vil, humrer Jørgen-
sen.

– For meg ble det ett år med intenst
patologisk arbeid der borte. Der ble
grunnlaget for forskningen på viktige
mekanismer for hjerteinfarkt og hjer-
neslag utredet. Vi fant etter hvert ut
hvordan de kan unngås, for eksempel
ved hjelp av blodfortynnende medika-
menter.

New York og Nord-Norge
Oppholdet iToronto var ikke det første
«over dammen». Allerede rett etter at
han var ferdig utdannet lege i 1952, var
han en periode i USA, etter at han fikk
et tilbud om å få ta turnustjenesten der.

– Det var i en forstad til New York,
med mye kriminalitet, blant annet
knivstikking, så jeg havnet ganske fort
i retten som sakkyndig. Der snakket
de både fort og utydelig, så jeg «skjøn-
te jo ikke dusten», ler han.

Vel hjemme igjen fikk han valget
mellom arbeid på Lista eller i Sør-Va-
ranger.

– Jeg valgte å dra nordover, noe jeg
ikke angret på. Jeg ble glad i landsde-
len, og etter mange år i Oslo ved de pa-
tologiske avdelingene på Ullevål og
Rikshospitalet, flyttet jeg nordover
igjen, tilTromsø.

Det var i 1972 da Tromsø fikk sitt
eget universitet, og Jørgensen fikk
være med helt fra starten av.

– Jeg ledet planleggingen av byg-
gene som skulle bli sykehus og medi-
sinsk fakultet.Vi hadde brukt ti år det-
te da statsminister Willoch stoppet pla-
nene våre i 1980. Byggene ble oppfat-
tet som for store. Nå er de blitt enda
større enn vi hadde tenkt det, men
mindre hensiktsmessige, sier han litt
oppgitt.

Obduksjoner redder andres liv
– Hvor mange mennesker har du obdu-
sert gjennom et langt liv som patolog
og rettsmedisiner?

– Det er veldig mange, gjennom førti
år. Men hvor mange tusen det kan
være snakk om, har jeg ingen anelse
om.

Men at obduksjoner er viktige, er
han ikke i tvil om. Det gir livreddende

kunnskaper, ikke for den det allerede
er for sent for, men for oss som fortsatt
lever.

– Det blir gjort svært mange feil-
diagnostiseringer, og obduksjoner er
kvalitetskontroller der legene får se at
de gjør tabber.Vi som driver med dette,
ser at de døde ofte har lidd av mange
sykdommer, og at legene gjerne bare
har fulgt ett spor og vært for lite fanta-

sifulle i arbeidet sitt.
Det synes jeg er
skremmende.

Og så er han sterkt
kritisk til at kirurgene
nå til dags slipper
unna patologien. – Si-
den dagens kirurger
ikke har patologisk
praksis, har de rett og
slett ikke god nok
greie på syke organer,
mener han.

Forresten handler
ikke patologi bare om
død. Det tas  prøver
også av levende men-
nesker, blant annet
under operasjoner, der
de patologiske under-
søkelsene er avgjø-
rende for diagnosen
og det videre forløpet
under operasjonen.

– Og da er det viktig at kirurgen har
god kunnskap om syke organer. Det er
ikke nok å ta prøven hvor som helst.
Den må tas «midt i smørøyet», ellers er
det temmelig verdiløst.

Har sett mye trist
– Men tilbake til obduksjonene, skjøn-
ner du at de pårørende kan synes det
er fælt?

– Ja, det er klart, og mange vil nok se
på meg som en ufølsom, fæl fyr som
har en merkelig glede av å skjære i lik.
Men som sagt, det er et veldig viktig
arbeid i livets tjeneste.

Vi spør om han ser mennesket eller
bare et objekt når han arbeider.

– Arbeidet har så absolutt ikke gjort
meg ufølsom, og jeg har sett mange
traurige menneskeskjebner som har
gått inn på meg. Det har vært barn,
unge foreldre, alkoholikere, mange av
dem uteliggere...

Han tenker seg om og forteller at det
er utrolig mye alkoholdød i samfunnet
vårt, skrumplever og direkte brå død
av alkoholforgiftning eller på grunn av
ulykker som en direkte følge av alko-
holmisbruk. Etter alt det leie han har
sett, mener han vel egentlig at alkohol
burde forbys.

– Og jeg har sett mennesker utsatt
for de mest groteske handlinger. I til-
legg til store ulykker med mange,
mange ofre.

Så nevner han brannen på Scandi-
navian Star rett utenfor Færder, hvor
det gikk med 158 mennesker. Og ulyk-
ken på Svalbard den 29. august 1996,
da et russisk Tupolev passasjerfly med
141 mennesker ombord banket inn i
Operafjellet, og alle døde.

Aktivt liv etter de sytti
– Det var dagen etter at jeg fylte sytti,
og før noen egentlig skjønte at jeg for-
melt sett burde vært pensjonert, var
jeg leder av det tidkrevende identifise-
ringsarbeidet på oppdrag fra russiske
myndigheter.

Det var et omfattende puslespill
med 3-400 likdeler, og der en viktig del
av arbeidet var å finne hjertet til fly-
kapteinen. Etter et år fant vi det, og det
viste seg å være friskt. Så hjertet var
ikke årsaken til flystyrten.

Da identifiseringen var over, fortsat-
te Jørgensen i full jobb. Det var jo ing-
en som skjønte at han «hadde gått ut
på dato». Men da han fylte åtti, var det
slutt på det kliniske arbeidet i obduk-
sjonssalen, uten at dét satte noen stop-
per for arbeidsiveren.

Bidratt til mange fengselsår
Vi er nysgjerrig på den kriminelle de-

len av patologgjerningen, og den gam-
le legen forteller gjerne.

– Jeg har aldri summert opp, men jeg
er ansvarlig for at en del drapsmenn til
sammen har fått noen hundre feng-
selsår, forteller han. Det kan ha vært
snakk om giftdrap eller oftest direkte
vold av ulike slag.

Som da han obduserte et forkullet
lik etter en brann i Kirkenes, og et hull
i skallen ikke kunne forklares med
skadene som kunne oppstått i bran-
nen. – Og ganske riktig, en kompis til-
sto at han hadde tilført kameraten et
hammerslag i hodet.

En annen gang fant han også et hull
i en skalle, den gangen i en død som lå
og fløt under ei kai. Jørgensen er over-
bevist om at det dreide seg om et drap
med en spiss gjenstand, for mannen
hadde ikke vann i lungene. Men hullet
var for lite for et prosjektil, så saken
ble henlagt.

– Men det er ikke drap alle gangene
det kanskje kan se ut som det. En
mann ble funnet med knust skalle i en
kjeller i Bjørnevatn, og jeg ble tilkalt.
Da jeg gikk ned kjellertrappa, slo jeg
meg i hodet, men heldigvis uten å slå
meg i hjel. Den døde var like høy som
meg, og ett av merkene passet med den
skaden jeg selv fikk. Egentlig litt mor-
somt midt oppi tragedien, sier patolo-
gen og understreker at det vanligvis er
et svært omfattende og krevende ar-
beid å finne en dødsårsak i en krimi-
nalsak.

– Det krever mye kunnskap om både
naturlige og unaturlige måter å forlate
livet på.

Frukt, grønnsaker og fisk
– Du som har sett inni så mange men-
nesker etter at det har vært for sent,
har du noen gode råd for hvordan vi
skal leve?
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SÆRDELES AKTIV 81-ÅRING: Forskningsarbeidet er en viktig del av livet til patologiprofessor Leif Jørgensen.


