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Derfor arbeider han fortsatt fulltid ved Univeritetet i Tromsø, men uten lønn.Her leser han sakspapirene til en internasjonal kongress om blodpropp som han deltok på i Genève tidligere i sommer.

– Punkt nummer én må være å slut-
te, eller aller helst la være å begynne, å
røyke. Jeg har sett mange svarte lung-
er, og det har vært ganske nifst å se så
mange relativt unge mennesker med
så «gamle» årer. Selv har jeg aldri
røkt, og med all den kunnskapen vi
har, synes jeg det er helt utrolig at det
finnes leger som røyker. Risikoen for
kreft, hjerteinfarkt, hjerneslag og ulike
sirkulasjonssykdommer øker betrak-
telig, og vi regner vel med at røykere i
gjennomsnitt lever ti, femten år kor-
tere enn ikke-røykere.

Jørgensen advarer også mot fedme.
De som veier mer enn 20-30 prosent
over normalvekta, kan lett rammes av
sukkersyke og hjertesvikt. Og så
minner han om farene ved et for høyt
sukkerforbruk, blant annet ved et stort
brusforbruk.

– Sukker omdannes til skadelig fett
som kan føre til åreforkalkning og

blodpropp.
– Det var alt vi ikke skulle, hvilke

råd har du når det gjelder det vi bør
spise?

– Det er de samme gode kostholds-
rådene som vi har hørt lenge nå. Frukt
og grønt som gir oss vitaminer, antiok-
sidanter og fibre, og så selvfølgelig
fisk, aller helst feit fisk. Jeg tar både
tran og omega 3-kapsler som bidrar til
å bryte ned det skadelige fettet på inn-
siden av årene.

Fysisk og psykisk stress
Jo mer Jørgensen har forsket på hjer-
teinfarkt, jo mer overbevist er han om
at sterke fysiske og psykiske påkjen-
ninger kan være utløsende faktorer, si-
den sykdommen brått kan slå til uten
forutgående symptomer.

– Det er trist når mennesker plutse-
lig dør i 40-50-årsalderen, og hovedår-
saken synes å være stress. Så ta det

med ro og prøv å slappe av litt, oppfor-
drer han.

Og han er også skeptisk til ekstreme
fysiske anstrengelser. Det er slett ikke
alltid bra å ta seg helt ut.

– Jeg obduserte en 40-åring som
hadde syklet fort opp en bratt bakke.
Da hun som han hadde syklet forbi,
kom til toppen, lå han død. Det viste
seg at han hadde fått et hjerteinfarkt
fire, fem timer tidligere, og som han
umulig kan ha merket. Og at det derfor
var den sterke anstrengelsen som
drepte mannen. Om han ikke hadde
anstrengt seg så veldig, og han av en
eller annen grunn hadde blitt obdusert
noen år senere, ville vi bare funnet et
lite arr på hjertet.

Vil fortsette å arbeide
– Du som har sett så mye død – hvilket
forhold har du til din egen?

– Jeg ser på døden som en helt na-

turlig del av livet og har et veldig av-
slappet forhold til den, svarer den
gamle legen rolig.

Han er takknemlig for å ha levd et
langt og interessant liv, og siden han er
ved så god helse, håper han å få være
med en god stund til.

Han har ingen planer om å sette seg
ned og bare slappe av. Nei, et menings-
fullt arbeid er tingen, så han kommer
fortsatt til å pendle mellom hjemmet
påTeie og arbeidet iTromsø.

En av drivkreftene er en uløst medi-
sinsk gåte han så gjerne vil komme til
bunns i.

Og nettopp det å finne ut mer om de
medisinske årsakene til krybbedød,
må være en fin gave til de kommende
slekter fra en gammel mann.
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