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Fastlegeordning og legevaktsentraler
Fastlegeordningen forvitrer, skrive to 
 erfarne fastleger, som påpeker at for mange 
er tilfredshet med legen viktigere enn til-
gjengelighet. Uten faste leger er det ikke 
 mulig å ha en fungerende fastlegeordning. 
Ordningen mangler en sentral forankring 
– at man forstår betydningen av en god 
allmennlegetjeneste. Hva bør gjøres nå?

Legevaktsentralene er en viktig del av 
landets nødhjelpstjeneste. Hvor mange slike 
sentraler bør vi ha? Hvor mange ansatte bør 
de ha? Hva bør kravet til responstid være? 
Forskere presenterer modeller som kan gi 
bedre svar på slike spørsmål.
SIDE 1770, 1785

Karsykdom, diabetes og etnisk bakgrunn
Ved diagnostisert diabetes er risikoen for 
koronarsykdom og hjerneslag forskjellig  
i ulike etniske grupper. Ved sørasiatisk bak-
grunn antas risikoen for koronarsykdom  
å være dobbelt så stor som ved europeisk 
bakgrunn, og sykdom inntrer 5�–�10 år tidli-
gere. Tilsvarende er forekomsten av hjerne-
slag særlig høy hos personer med afrikansk 
herkomst. Behandlingsrespons på legemid-
ler kan også være forskjellig. Ulikhetene 
skyldes blant annet, men ikke bare, gene-
tiske forhold.
SIDE 1790

Global helse, fattigdom og ulikheter
Sykdom rammer ulikt. Zikaepidemien  
i Brasil rammet de fattigste områdene  
av landet hardest. Ernæringspolitikk kan 
innebære konflikter mellom næringsinte-
resser og folkehelseinteresser. Leger og 
annet helsepersonell i lavinntektsland står 
overfor mange vanskelige etiske vurderin-
ger. Skal rike land støtte fattigfolk eller fat-
tige land? Global helse er både global og 
lokal politikk, og valgene man tar er ikke 
alltid opplagte.
SIDE 1802, 1806, 1809, 1813

Den tredje Eyr

I 21 år har Eyr vært norske allmennlegers viktigste diskusjons-
forum. Men nå er det slutt. Den umodererte e-postlisten ga mindre 
og mindre nytte for deltagerne. Hogne Sandvik, som har vært 
 ansvarlig for listen siden starten i 1996, ble også den som la den ned.

På mange måter er utviklingen naturlig. Tiden har løpt fra  
e-postlister som diskusjonsforum. Sosiale medier som Facebook 
og Twitter har overtatt mange av de samme funksjonene. Det har 
også nettbaserte kommentarfelt i Tidsskriftet og andre medier.

Men Eyr har vært viktig. Listen har knyttet sammen et geografisk 
spredt allmennlegekorps. Og den har påvirket helsepolitikken. 
Helt fra da et kollektivt utformet brev på Eyr i 1997 utløste lovregu-
lering av forsikringsselskapenes tilgang til helseopplysninger, og 
til fastlegeaksjonens protestbrev til helseministeren i 2012, har Eyr 
vist at grasrotaksjon utgjør en forskjell. Den erfaringen er nyttig  
å ta med videre til nye medier.

Den første Eyr var gudinne for legekunst i norrøn mytologi.  
Den andre Eyr var Norges første medisinske tidsskrift, utgitt i årene 
1826�–�1837. Nå går den tredje Eyr inn i historien. I likhet med de  
to første har også denne vært barn av sin tids syn på legekunst  
og helsestell. De mange titusener av meldinger fra Eyr som nå  
deponeres i Nasjonalbiblioteket, vil bli en skattkiste for fremtidens 
helsehistorikere.

TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 22,  2017;  137



1754 TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 22,  2017;  137

INNHOLD

FORSIDE

Illustrasjon © Markus Wende –  
www.animationsfilm.de

I 2015 vedtok FN 17 mål for bærekraftig 
 utvikling frem mot 2030. Ett mål er spesifikt 
rettet mot helsearbeid, nemlig «å sikre god 
helse og fremme livskvalitet for alle, uansett 
alder». De resterende målene viser likevel 
hvor nær knyttet helse er til andre store 
globale utfordringer som migrasjon, klima-
endringer, likestilling, tilgang til rent vann, 
rettferdig fordeling, byutvikling og utvikling 
av infrastruktur  – for alle. Det er nesten  
så man kan bli fristet til å si at alt henger 
sammen med alt. Men først og fremst hand-
ler det om politikk – også her hjemme.
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Den besværlige tvangen
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1 Lovisenberg Diakonale Sykehus. Redusert bruk av tvang innen psykisk helse-
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2 Helsedirektoratet. Informasjon og invitasjon – Endringer i psykisk helsevern-
loven med ikrafttredelse 1. juli og 1. september 2017. https://helsedirektoratet.no/
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4 Helmers AK. Nye regler for tvangsbruk fra 1. september. Sykepleien 1.9.2017. 
https://www.sykepleien.no/2017/08/nye-regler-tvangsbruk-fra-1-september 
(20.11.2017).
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ansvarsfraskrivelse-omdopt-til-frihet-og-menneskeverd/(20.11.2017).

6 Storvik M. Rettslig vern av pasienters integritet i psykisk helsevern (Avhand-
ling). Tromsø: Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, 2017.

7 Dahm KT, Leiknes KA, Husum TL et al. Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk  
i psykiske helsevern for voksne (Rapport). Oslo: Kunnskapssenteret for helse-
tjenesten, 2012.
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care? The Norwegian experience. Clin Ethics 2016; 11: 81�–�6. 
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Endringene i den nye psykisk helsevernloven gir pasien- 
tene mer innflytelse på helsehjelpen de får. Innskrenket 
adgang til bruk av tvang hilses velkommen, men kan by 
på noen utfordringer.

For leger og annet helsepersonell er bruk av tvang uløselig knyttet 
til håndteringen av personer med alvorlig psykisk sykdom. En 
 påstått overdreven bruk av innleggelse og behandling ved tvang  
har møtt til dels betydelig kritikk. Det helsepolitiske mantraet om  
å redusere tvangsbruken i psykiatrien bifalles av offentligheten og 
fagfolk i feltet (1). I endringene i loven om psykisk helsevern som 
trådte i kraft 1. september i år, tar man sikte på å snu bildet (2).

Lovendringene støtter seg først og fremst på en økt vektlegging  
av selvbestemmelse, ikke-diskriminering og retten til selv å ta beslut-
ninger som har konsekvenser for egen helse (1–3). Dette passer inn  
i bildet av det helseministeren kaller pasientens helsetjeneste. De 
viktigste endringene er at samtykkekompetente pasienter kan 
 motsette seg ethvert tilbud om observasjon, utredning og behand-
ling ved tvang. Behandlingskriteriet – at en mulig positiv effekt av 
behandlingen kan gå til spille – gjelder ikke uten at pasienten sam-
tykker. Tvang brukt mot en pasient uten samtykkekompetanse skal 
vurderes på nytt hvis kompetansen gjenvinnes (2, 3).

Jusprofessor og lege Aslak B. Syse mener at en vurdering av sam-
tykkekompetanse, som kan variere fra dag til dag eller time til time, 
utgjør en utfordring (4). Lege Elisabeth Swensen omtaler endringen 
som en ansvarsfraskrivelse omdøpt til frihet og menneskeverd (5). 
Videre peker hun på at personer med alvorlig sinnslidelse gjennom-
gående har lavstatus bakgrunn og kortere forventet levealder, og at 
nedbyggingen av psykiatriske heldøgnsinstitusjoner – herunder 
nødvendig bruk av tvang – rammer dem ekstra hardt. Det er også 
klart færre som går i bresjen for dem i det offentlige ordskiftet (5).

Uansett motforestillinger trengs det forandringer i det psykiske 
helsevernet. Det kom frem i en ny doktoravhandling der hovedkon-
klusjonen var at menneskerettighetene til pasientene brytes syste-
matisk uten at verken pasienten, sykehuset eller kontrollkommisjo-
nen er klar over det (6). Studien dokumenterte avvik mellom lovverk 
og kliniske rutiner på syv av åtte definerte områder. Blant annet er 
grensen mellom bruk av tvang og skjerming mer enn utydelig og 
kan utgjøre en alvorlig trussel for pasientens rettssikkerhet (6). 
Lovendringene bør rydde slike uklarheter av veien.

I 2012 publiserte Kunnskapssenteret for helsetjenesten en systema-

tisk kunnskapsoversikt over metoder for å redusere bruk av tvang  
i psykiatrien (7). For det første konkluderte rapporten med at det  
er vanskelig å sammenligne bruken av tvang i Norge med andre 
land, mest på grunn av ulik lovgivning, organisering av tjenesten  
og rapporteringsrutiner. Generelt var omfanget av forskningen  
på området beskjeden og kvaliteten lav eller svært lav. Potensialet 
for fremtidige studier, med tanke på redusert bruk av tvang, ligger  
i komparative studier på områder som kriseplan, aktivt oppsøkende 
behandlingsteam, akuttkriseteam og etablering av såkalte behand-
lingskontrakter (7).

Kliniske etikkomiteer er etablert ved de fleste helseforetakene  
i Norge. I 2016 publiserte Senter for medisinsk etikk, Universitetet  
i Oslo en gjennomgang av 256 årsmeldinger fra komiteene for perio-
den 2003�–�12 (8). De fleste sakene handlet om tvang, vern av taushet, 
informasjon og pasientautonomi. Forfatterne ga ingen entydig 
anbefaling om å etablere separate komiteer for psykisk helsevern, 
men ønsket å styrke den etiske fagkompetansen innen psykisk helse 
innad i komiteene (8). Med tanke på at lovendringen kan medvirke 
til at flere saker blir meldt inn, fortjener dette forslaget støtte.

I en annen studie fra det samme miljøet besvarte 379 ansatte ved 
syv psykiatriske enheter spørsmål om holdninger til bruk av tvang 
(9). Hovedfunnet var at de som svarte, ikke følte seg sikre på om 
bruk av tvang virket nedverdigende på pasientene og at tvang var 
nødvendig av hensyn til omsorg og sikkerhet. Imidlertid stilte de 
seg tvilende til om tvang kunne ses på som behandling. Ifølge forfat-
terne bør de moralske dilemmaene drøftes mer i dybden på grunn-
lag av konkrete kasuistikker (9). Lovendringene styrker behovet for 
at fagansatte har et bevisst forhold til bruk av tvang.

Bruk av tvang i psykiatrien kan på mange måter sammenlignes 
med screeningundersøkelser, der uro og utfordringer knytter seg  
til de «falskt positive» – ofte rettsstridige – valgene som tas. Den nye 
loven vil forhåpentligvis føre til at det utvikles flere alternativer til 
bruk av tvang. Loven kan samtidig leses i lys av at all opplæring og 
håndtering i helsetjenesten skal være kunnskapsbasert. Begge deler 
er gledelig. På grunnlag av Kunnskapssenterets nedslående oppsum-
mering er det absolutt på sin plass å spørre hva som har skjedd med 
rapportens anbefalinger i de fem årene som har gått (7). Det svaret 
kan bare fagmiljøene selv gi.

GEIR WENBERG JACOBSEN
(f. 1945) er professor emeritus ved Norges teknisk-naturviten-
skapelige universitet og medisinsk redaktør i Tidsskriftet. 
Foto: Tidsskriftet
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Hva får din indre klokke 
til å tikke?
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Biologiske klokker er temaet for årets nobelpris.

Vi har alle følt det på kroppen. Sent uti nattevakten subber føttene 
over gulvet, man fryser, og timene frem til morgenmøtet virker 
uendelig lange. Alle har merket at kroppen har en døgnrytme, enten 
man jobber turnus eller krysser kontinenter.

Årets nobelpris i fysiologi eller medisin gikk til tre amerikanske 
professorer i medisin som har gitt oss forståelse av de molekylære 
nøkkelkomponentene av den indre klokken. Jeffrey C. Hall (Univer-
sity of Maine), Michael Rosbash (Brandeis University, Massachusetts) 
og Michael W. Young (Rockefeller University, New York) fikk prisen 
for oppdagelsen av mekanismene som styrer døgnrytmen (1). De tre 
har funnet ut hvordan den biologiske klokken virker hos planter, 
dyr og mennesker, og at alle celler har sin egen klokke.

Det startet med en bananfluemutant som hadde feil i sin indre 
klokke, og dermed visste forskerne hvor i DNA-et de kunne lete etter 
gener som styrte klokken. Hall og Rosbash klarte først å isolere et 
gen de kalte period i 1984 (2, 3). Hall og Rosbash satte inn genet 
 period i mutanten, og bananfluen fikk tilbake en normal døgn-
rytme. Dette var et funksjonelt bevis på at genet period var direkte 
involvert i den indre klokken. Deretter viste de at proteinet PERIOD 
som period-genet kodet for, akkumulerer i cellekjernen om natten, 
og degraderes om dagen (4, 5). Proteinnivåene oscillerer synkront 
med døgnrytmen.

Etter denne oppdagelsen var det viktig å finne ut hvordan døgn-
rytmen etableres og opprettholdes. Hall og Rosbash hadde oppdaget 
at PERIOD akkumulerte i cellekjernen (6) og antok at proteinet fun-
gerte som en tilbakereguleringsmekanisme på transkripsjonen av 
period-genet. Men hvordan kom PERIOD inn i cellekjernen? Tilbake-
reguleringsmekanismen var viktig å forstå. Her kommer Young inn  
i bildet med sine oppdagelser av genene timeless og doubletime. 
Oppdagelsen av den molekylære mekanismen av hvordan protein-
produksjonen reguleres var helt essensielt for å få til en syklus. 
Young oppdaget i 1994 et nytt klokkegen, timeless, som koder for 
proteinet TIMELESS (7). TIMELESS binder seg til PERIOD i cytosol før 

de to proteinene går sammen inn i cellekjernen og blokkerer gen-
aktiviteten fra period.

Fortsatt gjensto spørsmålet hvordan frekvensen på oscillasjonen 
ble styrt. Young identifiserte genet, doubletime, som kodet for pro-
teinet DOUBLETIME (8). Dette proteinet forsinker akkumuleringen 
av PERIOD, og slik tilpasses oscillasjonen døgnsyklusen.

Deretter identifiserte årets nobelprisvinnere flere proteiner, nød-
vendige for å aktivere period. Lys påvirker klokken ved å fjerne pro-
teinet TIMELESS (9), dermed kan lys synkronisere klokken. Nobelpris-
vinnerne har altså beskrevet et selvregulerende urverk i cellene. Hos 
pattedyr og mennesker har genene og proteinene andre navn, men 
de indre klokkene fungerer etter de samme prinsippene. Til forskjell 
fra bananfluen som er gjennomsiktig og har lysfølsomme celleklok-
ker, er det nucleus suprachiasmaticus, en kjerne i hypothalamus, 
som inneholder hovedklokken hos oss. Kjernen har direkte projek-
sjoner fra retina og er dermed lysfølsom. Den styrer søvn–våkenhets-
syklusen, svingninger i kroppstemperatur og enkelte hormoner, 
som melatonin. I tillegg finnes det perifere klokker en rekke andre 
områder, i hjernen og i andre organer. Resetting av nucleus supra-
chiasmaticus er styrt av lys, mens de perifere klokkene styres av 
hormoner (10), spesielt, men kanskje ikke uventet, glukokortikoider.

Årets nobelprisvinnere i fysiologi eller medisin har åpnet vei for 
en rekke studier som kan få enorm betydning for hvordan vi innret-
ter livene våre. De har spesielt rettet søkelyset mot nevropsykiatriske 
lidelser, der dysregulering av de perifere klokkene kan skje på mole-
kylært nivå (11). Potensielt kan dette åpne for ny behandling av både 
søvnproblemer og alvorlige psykiatriske lidelser. En dårlig koordi-
nert indre tidtaking kan bidra i utviklingen av mange av vår tids 
folkesykdommer, som overvekt, diabetes, høyt blodtrykk, kreft og 
depresjon (10).

MAJA ELSTAD
maja.elstad@medisin.uio.no
(f. 1976) er lege og arbeider som forsker ved Institutt for medisinske basalfag, 
 Universitetet i Oslo. Hun forsker på samspillet mellom tidsavhengige oscilla-
sjoner i blodstrøm, blodtrykk og temperaturregulering.
Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.
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Umoralsk  
ikke å hjelpe

Medisinsk redaktør Ketil Slagstad skriver om 
helsehjelp til papirløse migranter (1). Under-
tegnede, som har hatt papirløse immigran-
ter i behandling, mener det er direkte umo-
ralsk og i strid med den hippokratiske ed 
ikke å gi medisinsk hjelp til trengende. Min 
erfaring som psykiater er at de aller fleste  
av dem som oppsøker Helsesenter for papir-
løse, i større eller mindre grad lider av post-
traumatisk stressyndrom. Noen har dimit-
tert fra hæren i hjemlandet fordi oppgavene 
der var avskyelige, bare for å havne i hen-
dene på narkotikahandlere som tvang dem 
til enda verre handlinger. De som lever på 
flukt i et ukjent land strever både med de 
opplevelsene de har rømt fra, men også 
selvsagt med å skaffe penger til mat, og ikke 
minst ensomhet.

ESPEN ROBERT COLLETT
r-coll@online.no
er privatpraktiserende psykiater og pensjonist.
Ingen oppgitte interessekonflikter.

LITTERATUR
1 Slagstad K. Den annens lidelse. Tidsskr Nor Lege-

foren 2017; 137: 1261. 

Språkopplæring av 
leger med utdanning 
utenfor EU/EØS

Tone Greve Gedde, tidligere lektor ved Insti-
tutt for lingvistiske og nordiske studier  
ved Universitetet i Oslo, skriver om for lave 
språkkrav til leger fra utlandet (1).

Fra 1982 til 2014 var det et kurs i norsk 
medisinsk fagspråk som i praksis ble bare 
for leger. Senere forsvant språkkravene for 
leger som kom fra EU. Sykehusene skulle 
selv avgjøre hvilket nivå i norsk de ville 
kreve av legene de ansatte. Det nye språk-
kravet fra 1. januar 2017 gjelder bare for leger 
med utdanning utenfor EU/EØS, og kravet er 
bestått eksamen i B2 på Europarådets nivå-
skala for språk.

Greve Gedde er lingvist, og hun vurderer 
at kravet er for lavt fordi mange kandidater 
med bestått B2 ikke består eksamen i det 
obligatoriske kurset i nasjonale fag for leger. 
Dette kurset består av oppbygning og orga-
nisering av helsetjenesten, helse- og sosial-
rett, kulturforståelse, nasjonale satsnings-
områder og legemiddelhåndtering. Deretter 
følger en mer omfattende muntlig og prak-
tisk fagprøve som koster 49 000 kroner for 
hvert av tre tillatte forsøk.

Greve Gedde spør imidlertid ikke hvorfor 
eksamen i B2 er utilstrekkelig for leger for  
å bli god nok i norsk for kommunikasjon 
med pasienter og kollegaer. Det er flere 
mulige forklaringer.

For det første er språkkursene B1 og B2 

som nå tilbys, felles for leger og andre flykt-
ninger utenfra EU/EØS, og inneholder selv-
sagt ikke medisinske fagspråk.

For det andre er teksten i lærebøkene som 
blir brukt, langt mer enn en språkopplæ-
ring. Omtalen av det norske samfunnet  
er meget detaljert. Ivar Aasen skal leses, 
moderne dikt analyseres. Enkelte avsnitt er 
på nynorsk. I læreboken «Stein på stein» (2) 
er det diskriminerende og oppdragende 
avsnitt som at barn skal gå i barnehage. Man 
får inntrykk av at legene og flyktningene 
skal indoktrineres i norske regler og littera-
tur. Læreboken «Her på berget» (3) innehol-
der dessuten lange og kompliserte setninger 
ispedd fremmedord.

Et tilleggsproblem for fremmedspråklige 
leger er fornorskingen av det medisinske 
fagspråket. Her snakkes det om fugler: grå 
stær (cataract), grønn stær (glaucom), og 
dyr: røde hunder (rubella). Sykdommer har 
ofte norske navn: kyssesyke (mononucleose) 
og vannkopper (varicella). Inngrep for-
norskes: utskrapning (abrasio, revisio). 
Anatomien er hyppig fornorsket: Hvor er 
trommehinnen (menbrana tympani), liv-
moren (uterus) og hovedpulsåren (aorta)?

Min påstand er at flere norske leger ville 
hatt problemer med å bestå B2-eksamen 
uten å ha fulgt kurset.

BERGLJOT HOLM ÅRSTAD
linnbem@online.no
er pensjonert overlege i gynekologi og obstetrikk
Ingen oppgitte interessekonflikter.

LITTERATUR
1 Gedde TG. Lave språkkrav til leger fra utlandet. 

Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 923�–�4. 
2 Ellingsen E, Mac Donald K. Stein på stein. Oslo: 

Cappelen Damm, 2016.
3 Ellingsen E, Mac Donald K. Her på berget. Oslo: 

Cappelen Damm, 2016.
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T.G. GEDDE SVARER
Takk til Bergljot Holm Årstad for kommen-
tar!

Det er riktig at jeg vurderer språknivået  
B2 som lavt for personer som skal avlegge 
eksamen i nasjonale fag, men mine uttalel-
ser gjaldt først og fremst det som kreves for 
å bestå Fagprøven. Fagprøven gjeninnføres 
fra høsten 2017 og vil altså koste 49 000 per 
forsøk (1). I tillegg kommer kursene i nasjo-
nale fag som også koster tid og penger. Men 
jo svakere språklig grunnlag kandidatene 
har, desto større er faren for at de ikke klarer 
prøvene.

Når det gjelder årsaker til at nivået B2 er 
for lavt, mener jeg å ha redegjort for dette, 
om enn kort, under avsnittet «Legespråk  
er fagspråk». Ett av mine poeng, som også 
Bergljot Holm Årstad framholder, er at 
språkkursene som tilbys, er generelle kurs 
og at det ikke finnes egne kurs for leger. Men 
leger trenger solide grunnleggende norsk-
kunnskaper, så egne kurs for leger må bygge 
videre på de allmenne kursene.

Lærebøkene følger Læreplanen for norsk 
med samfunnsfag og skal bidra til å gjøre 
studentene kjent med det samfunnet de  
har kommet inn i og skal arbeide i. Når det 
brukes litterære tekster, gir det studenten et 
utvidet bilde av virkeligheten og tilgang til 
flere måter å bruke språket på. Holm Årstad 
konstaterer at «Læreboken «Her på berget» 
(2) inneholder (...) lange og kompliserte 
setninger ispedd fremmedord.» Det anser 
jeg som helt nødvendig for at legene skal  
bli de avanserte språkbrukerne de trenger  
å være.

Erfaringsmessig opplever mange av de 
utenlandske legene at dialekter og sidemål 
er vanskelig, så ideelt sett burde de lære  
mer om de ulike språklige variantene de vil 
møte. Det samme gjelder ulike sider ved det 
norske samfunnet. Jeg er ikke enig i at tek-
ster om barnehager eller andre forhold som 

er vanlige hos oss, nødvendigvis er diskrimi-
nerende eller indoktrinerende. Det som er 
mest fremmed, er kanskje det vi aller mest 
trenger å lese om og diskutere.

I mitt innlegg skrev jeg ikke mye om det 
norske medisinske fagspråket, men dette er 
et vesentlig element i det utenlandske leger 
må tilegne seg, så her er Bergljot Holm 
Årstad og jeg helt enige. Det kurset vi under-
viste i mange år, hadde da også dette i nav-
net (3).

Jeg tror ikke norske leger vil ha problemer 
med å oppnå nivå B2. Jeg tror ikke de ville 
ha kommet inn på det medisinske studium 
uten å ha langt mer enn B2.

TONE GREVE GEDDE
t.g.gedde@iln.uio.no
er tidligere universitetslektor.
Ingen oppgitte interessekonflikter.

LITTERATUR
1 Universitetet i Oslo. Det medisinske fakultet. 

Fagprøven for leger utdannet utenfor EU/EØS og 
Sveits. https://www.med.uio.no/studier/fagproven/ 
(2.11.2017).

2 Ellingsen E, Mac Donald K. Her på berget. Oslo: 
Cappelen Damm, 2016.

3 Gedde TG. Kurs i norsk språk og kommunikasjon 
for utenlandske leger 1983 – 2014. Michael 2015; 12: 
431�–�47. 

Unntak fra 
taushetsplikten?

I en originalartikkel i Tidsskriftet presente-
res en undersøkelse av utviklingen av hyster-
ektomier ved St. Olavs hospital gjennom 
nærmere 30 år (1). Det prisverdig at slike 
undersøkelser blir gjort med en vitenskape-
lig tilnærming og at resultatene blir publi-
sert gjennom anerkjente tidsskrifter.

I metodedelen av artikkelen redegjør 
forfatterne for forhåndsvurderingen av 
studien. Den ble forelagt Regional komite 
for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk 

(REK). REK konkluderte med at det var en 
kvalitetsstudie. Forfatterne trekker da slut-
ningen at det dermed ikke er nødvendig 
med formell godkjenning. Det mener vi er 
feil.

Opplysningene som artikkelen er bygget 
på stammer fra pasientjournalene ved syke-
huset, altså taushetsbelagt informasjon. For 
at det skal kunne gjøres et journaloppslag 
uten at det innhentes samtykke fra pasien-
tene, må det foreligge et gyldig unntak fra 
taushetsplikten. REK har uttalt at studien 
ikke faller inn under helseforskningsloven. 
Når det gjelder forskningsprosjekter som 
ikke faller inn under helseforskningsloven, 
er REK delegert myndigheten til å innvilge 
unntak med hjemmel i § 29 annet ledd  
i helsepersonelloven. Det framkommer ikke 
av artikkelen at det foreligger her. Annet 
gyldig unntak fra taushetsplikten må derfor 
framskaffes, før oppslag kan gjøres.

For at unntak fra taushetsplikten med 
hjemmel i bestemmelsene om kvalitetssik-
ring i § 26 i helsepersonelloven skal kunne 
komme til anvendelse, må det foreligge et 
oppdrag fra ledelsen ved sykehuset for å se 
på kvaliteten av behandlingstilbudet med 
det formålet å sikre, eventuelt bedre denne. 
Ved helseforetakene i Norge er det vanlig 
praksis at personvernombudet (PVO) er gitt 
tilrådningsmyndighet for slike kvalitets-
sikringsstudier, i tillegg til det som følger 
direkte av personopplysningsloven med 
forskrift. En forhåndsvurdering av person-
vernombudet innebærer da en vurdering  
av nødvendighet og relevans av de opplys-
ningene som innhentes opp mot studiens 
formål.

Videre er det opplyst at studiedatabasen 
ble oppbevart på minnepenn i låst arkivskap 
etter godkjenning av Det medisinske fakul-
tet ved NTNU. Det er vanskelig å se hva sags 

«Jo svakere språklig grunnlag 
kandidatene har, desto større 
er faren for at de ikke klarer 
prøvene»

«For at det skal kunne gjøres  
et journaloppslag uten  
at det innhentes samtykke  
fra pasientene, må det fore- 
ligge et gyldig unntak fra 
taushetsplikten»
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ting og -lagring. Som redaksjon ser vi at vi 
skulle ha satt slik godkjenning som krav for 
publisering. Vi beklager at vi ikke gjorde det. 
Det spesielle her er at alle etiske retnings-
linjer ser ut til å ha blitt fulgt når data-
innhentingen og -lagringen til studien ble 
igangsatt. Og så har altså reglene endret seg 
underveis, uten at forfatterne ser ut til å ha 
tatt tilstrekkelig høyde for dette.

Datainnhentingen til denne studien har 
pågått over mange år. I hvilket omfang de til 
enhver tid gjeldende retningslinjer er blitt 
fulgt gjennom dette forløpet er det bare den 
aktuelle institusjonens personvernombud 
som kan vurdere. Fra redaksjonens side har 
vi bedt forfatterne om å søke om en uttalelse 
fra personvernombudet. Når denne forelig-
ger, vil vi publisere en ytterligere vurdering 
av saken fra vår side.

ARE BREAN
are.brean@tidsskriftet.no
er sjefredaktør i Tidsskriftet. 

RETTELSER

Hvordan kan strykprosenten  
ved eksamen stabiliseres?
Anders Barli Colberg, Daniel Vatn,  
Rune Standal, Maria Radtke, Tobias S. Slørdahl
Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 1601�–�6

I Tidsskriftet nr. 20/2017 s. 1604 skal det  
i tabell 2, 1. rad, 4. kolonne (Gjennomsnitts-
skår) stå 78,7. På side 1606 i figur 3 skal som 
tekst langs X-aksen stå: Eksamener 2010�–�15 
(ikke Kuluminerte eksamener).

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

 
Hva er det med disse skolebarna?
Bjørn Haneberg, Svenn-Erik Mamelund, 
Siri Mjaaland
Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 1484�–�5

I denne kommentaren i nr. 19/2017 hadde 
forfatterne Svenn-Erik Mamelund og Siri 
Mjaaland falt ut fra papirversjonen og nett-
pdf-en som er knyttet til nummeret. I tillegg 
skal referanse 1 s. 1485 være:
1. Didriksen J. Menneskelivets lykkeligste tid. 
Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 1089�–�90.

Vi beklager feilene, de er riktige på nett.

myndighet universitetet har for å godkjenne 
datalagringen ved en intern kvalitetssik-
ringsstudie med sykehuset som data-
behandlingsansvarlig. Dette er også noe 
som personvernombudet etter bestemmel-
sene i personopplysningsloven skal ta stil-
ling til, dersom det for denne studien ikke 
er inn vilget en egen konsesjon fra Datatil-
synet.

Vi savner altså en noe mer utfyllende 
redegjørelse for forhåndsvurderinger som 
synliggjør hjemmelsgrunnlag for unntak fra 
taushetsplikten og for etablering og lagring 
av en database knyttet til studien. Dette 
opplever vi som stadig tilbakevendende 
utfordringer ved sykehusene, og nettopp 
derfor ser vi gjerne at det gis en presis 
 omtale av hvordan lovkravene knyttet til 
innsyn i og behandling av taushetsbelagte 
opplysninger er tilfredsstilt ikke bare i ordi-
nære kliniske forskningsstudier, men også  
i kvalitetssikringsprosjekter.

INGER H. BLESKESTAD
inger.hjordis.bleskestad@sus.no
er forskningssjef, overlege og ph.d.
Ingen oppgitte interessekonflikter.

GEIR SVERRE BRAUT
er seniorrådgiver og professor ved Stavanger uni-
versitetssjukehus.
Ingen oppgitte interessekonflikter.

LITTERATUR
1 Denstad SE, Aasen S, Østrem AM et al. Hysterektomi 

ved St. Olavs hospital 1989–2014. Tidsskr Nor Lege-
foren 2017; 137: 1191�–�6. 

M.H. MOEN SVARER
Vår studie om utviklingen innen hyster-
ektomi ved St. Olavs hospital i tiden 1989 til 
2014 ble initiert i 1999, avsluttet i 2016, og nå 
i september 2017 publisert i Tidsskrift for Den 
norske legeforening. Det praktiske arbeid 
med registrering av journaldata ble utført 
av medisinerstudenter i forbindelse med 
hovedoppgaven i studiets femte år. Under-
tegnede har - som universitetsansatt ved 
Norges teknisk-naturvitenskapelige univer-
sitet i hovedstilling og med bistilling ved 
Kvinneklinikken, St. Olavs hospital – vært 
veileder og hovedansvarlig for studien. 
Ansvar for det formelle har utelukkende 
vært mitt.

Ved start av studien i 1999 ble regional 
komité for medisinsk og helsefaglig forsk-
ningsetikk (REK) kontaktet, og det ble kon-
kluderte med at det var en kvalitetsstudie 
som ikke formelt trengte godkjenning fra 
REK. Det var den gangen ikke etablert faste 
rutiner i forhold til personvern. Kvinnekli-
nikken godkjente at studien kunne gjen-
nomføres. For hver student som deltok  
i arbeidet, ble det skrevet protokoll som ble 
godkjent av fakultetet, og før studenten fikk 
adgang til journaldata ble det underskrevet 
en taushetserklæring til kvinneklinikken.

Vi er helt enige i kommentarene fra Inger 
H. Bleskestad og Geir Sverre Braut om at de 
formelle krav til håndtering av taushets-
belagte data dessverre ikke har vært oppfylt  
for denne studien. Studien har pågått over 
mange år hvor kravene til personvern er 
skjerpet. Vi har forsømt å få godkjent stu-
dien ut fra de til enhver tid gjeldende bestem-
melser. Det beklager vi på det sterkeste.

Undertegnede er på vei ut av faget og har 
stort sett tatt avskjed med forskning. De 
unge forfattere/medforfattere er på vei inn  
i faget og har tatt lærdom av vår forsøm-
melse. De har lært viktigheten av at det 
formelle er i orden, og at man ved studier 
som strekker seg over lang tid fortløpende 
bør sjekke om dagens krav er oppfylt. Det  
er som kjent av sine feil man lærer mest.

METTE HAASE MOEN
mette.moen@ntnu.no
er professor emerita og tidligere overlege.
Ingen oppgitte interessekonflikter.

SJEFREDAKTØREN SVARER
Bleskestad & Braut savner en mer utfyllende 
redegjørelse for forhåndsvurderinger som 
synliggjør hjemmelsgrunnlag for unntak av 
taushetsplikten og for etablering og lagring 
av en database knyttet til en studie gjen-
nomført av Denstad og medarbeidere og 
publisert i Tidsskriftet (1). Sisteforfatter  
av artikkelen, Mette Hase Moen, vedgår i sitt 
tilsvar at de formelle kravene til håndterin-
gen av taushetsbelagte data ikke har vært 
oppfylt, og beklager dette.

I redaksjonen har vi gjennomgått vår 
interne prosess i forbindelse med revidering 
og godkjenning av denne artikkelen. Vi er 
enige i at det burde ha vært søkt person-
vernombudet om tillatelse til datainnhen-
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Victoza® indikasjon1

Victoza® er indisert til behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus type 2 
som tillegg til diett og fysisk aktivitet 
• som monoterapi når metformin er vurdert uegnet grunnet intoleranse eller kontraindikasjoner 
• i tillegg til andre legemidler til behandling av diabetes
For resultater fra studier vedrørende kombinasjoner, effekt på glykemisk kontroll, kardiovaskulære 
hendelser og populasjoner som ble undersøkt, se SPC pkt. 4.4, 4.5 og 5.1

Refusjonsberettiget bruk7

Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon med metformin og/eller sulfonylurea og/eller 
basalinsulin hos pasienter som ikke har oppnådd tilstrekkelig glykemisk kontroll på høyeste tolererte 
dose av disse legemidlene.

Victoza® utvalgt sikkerhetsinformasjon6

•  Hyppigste bivirkninger er gastrointestinale, inkludert kvalme, oppkast og diaré. Disse 
forekommer oftest i begynnelsen av behandlingen og reduseres vanligvis i løpet av få dager 
eller uker med fortsatt behandling. Ta forholdsregler for å unngå væskemangel

•  For å bedre gastrointestinal toleranse:  
- Startdosen er 0,6 mg daglig 
- Etter minst 1 uke bør dosen økes til 1,2 mg daglig 
- Basert på klinisk respons kan dosen økes etter minst en uke til 1,8 mg daglig for å bedre den 
glykemiske kontrollen ytterligere.

•  Kombinasjon med sulfonylurea eller insulin kan gi økt risiko for hypoglykemi, og dosereduksjon 
av sulfonylurea eller insulin bør vurderes

•  Både forbedring av glykemisk kontroll og reduksjon i kardiovaskulær morbiditet og mortalitet er 
en integrert del av behandlingen av type 2-diabetes

Les fullstendig preparatomtale før forskrivning av Victoza®

Det er viktig at alle bivirkninger og uønskede medisinske hendelser som oppstår
under behandling rapporteres til Statens legemiddelverk eller Novo Nordisk

Refusjonskode:

ICPC Vilkår nr

T90 Diabetes type 2 232

ICD Vilkår nr

E11 Diabetes mellitus type 2 232

Victoza®  
kan benyttes uten dosejustering ved:

Victoza®  
anbefales ikke ved:

Nyrefunksjon Mild, moderat og alvorlig nedsatt Terminal nyresykdom

Leverfunksjon Mild og moderat nedsatt Alvorlig nedsatt leverfunksjon

Hjertesvikt NYHA-klasse I-III NYHA-klasse IV

Referanser:
1. Victoza® SPC avsnitt 4.1 (sist oppdatert 25.07.2017) 
2. Victoza® SPC avsnitt 5.1 (sist oppdatert 25.07.2017) 
3. Marso SP, Daniels GH, Brown-Frandsen K et al. Liraglutide and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2016;375(4):311-322 
4.  Nasjonal faglig retningslinje for diabetes. Valg av blodsukkersenkende legemiddel etter metformin ved diabetes type 2. Oslo: Helsedirektoratet, sist oppdatert 01.06.2017.  

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes (01.11.2017)
5. Victoza® SPC avsnitt 4.2 (sist oppdatert 25.07.2017)
6. Victoza® SPC avsnitt 4.2, 4.4 og 4.8 (sist oppdatert 25.07.2017)
7. https://www.felleskatalogen.no/medisin/victoza-novo-nordisk-565190 (01.11.2017)

Victoza «Novo Nordisk»
Antidiabetikum.                                            ATC-nr.: A10B  J02
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn: 1 ml inneh.: Liraglutid 6 mg, dinatrium fosfatdihydrat, propylenglykol, fenol, vann til injeksjonsvæsker.
Indikasjoner: Behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivitet: -Som monoterapi når metformin er vurdert uegnet grunnet into leranse eller 
kontraindikasjoner. -I tillegg til andre legemidler til behandling av diabetes. Se SPC for resultater fra studier vedrørende kombinasjoner, effekt på glykemisk kontroll, kardiovaskulære hendelser og populasjoner som ble 
undersøkt. Dosering: For å bedre gastrointestinal toleranse er startdosen 0,6 mg liraglutid daglig. Etter minst 1 uke bør dosen økes til 1,2 mg. Noen pasienter forventes å ha fordel av en økt dose fra 1,2 mg til 1,8 mg, 
og basert på klinisk respons kan dosen økes etter minst 1 uke til 1,8 mg for å bedre den gly kemiske kontrollen ytterligere. Daglige doser over 1,8 mg anbefales ikke. Gjeldende dose av met formin og tiazolidindion kan 
beholdes uforandret. Når preparatet gis i tillegg til sulfonylureabe handling eller insulin, bør det vurderes å redusere dosen med sulfonylurea eller insulin for å redu sere risikoen for hypoglykemi. Egenmålinger av 
blodglukose er ikke nødvendig for å justere liraglutiddosen. Ved oppstart av behandling med preparatet i kombinasjon med et sulfonylureapre parat eller insulin kan det imidlertid være nødvendig med egenmålinger av 
blodglukose for å jus tere dosen av sulfonylureapreparatet eller dosen med insulin. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt le verfunksjon: Ingen dosejustering ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon. Anbefales ikke ved 
alvorlig nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering ved lett, moderat eller al vorlig nedsatt nyrefunksjon. Preparatet anbefales ikke ved terminal nyresykdom pga. manglende erfaring. Barn og 
ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Eldre >65 år: Ikke nødven dig med dosejustering pga. alder. Tilberedning/Håndtering: Bruksanvisningen i pakningsvedleg get må følges nøye. Oppløsning som ikke 
fremstår klar og fargeløs, eller nesten fargeløs, skal ikke brukes. Preparat som har vært frosset skal ikke brukes. Utformet til bruk sammen med NovoFine engangsnåler med lengde opptil 8 mm. Blandbarhet: Skal ikke 
blandes med andre legemidler. Ad ministrering: Injiseres s.c. 1 gang daglig i abdomen, låret eller overarmen. Gis når som helst på dagen på omtrent samme klokkeslett hver dag, uavhengig av måltider. Skal ikke 
administreres i.v. eller i.m. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Skal ikke brukes ved diabetes mellitus type 1 eller til behandling av diabetisk ketoacidose. Preparatet er ikke et 
erstatningspreparat for insulin. Det er ingen erfaring med behand ling av pasienter med kongestiv hjertesvikt, NYHA klasse IV, og liraglutid anbefales derfor ikke til bruk hos disse pasientene. Det er begrenset erfaring ved 
inflammatorisk tarmsykdom og diabetisk gastroparese og bruk av preparatet anbefales ikke til disse pasientene da dette er forbundet med for bigående gastrointestinale bivirkninger, inkl. kvalme, oppkast og diaré. Akutt 
pankreatitt er obser vert ved bruk av GLP-1-reseptoragonister. Pasientene bør informeres om de karakteristiske symp tomene på akutt pankreatitt. Ved mistanke om pankreatitt bør preparatet seponeres; dersom akutt 
pankreatitt bekreftes, bør behandling med preparatet ikke gjenopptas. Thyreoideabivirkninger, slik som struma, er rapportert, spesielt hos pasienter med allerede eksisterende thyreoideasykdom, og liraglutid bør derfor 
brukes med forsiktighet hos disse pasientene. Kombinasjon med et sulfonylu reapreparat eller insulin kan gi økt risiko for hypoglykemi. Risikoen for hypoglykemi kan reduseres ved å minske dosen av sulfonylurea eller 
insulin. Tegn og symptomer på dehydrering, inkl. nedsatt nyrefunksjon og akutt nyresvikt er rapportert. Pasienten bør informeres om den potensielle risikoen for dehydrering i forbindelse med gastrointestinale bivirkninger 
og ta forholdsregler for å unngå væskemangel. Liraglutid har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Forholdsregler må tas for å unngå hypoglykemi under bilkjøring og ved bruk 
av maski ner, særlig i kombinasjon med et sulfonylureapreparat eller et basalinsulin. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. In vitro har liraglutid vist svært lavt 
potensiale for farmakokinetiske interaksjoner med andre vir kestoffer relatert til CYP450 og plasmaproteinbinding. Den lille forsinkelsen i magetømming som liraglutid medfører, kan påvirke absorpsjon av orale legemidler 
som tas samtidig. Interaksjonsstu dier viste ingen klinisk relevant forsinkelse av absorpsjonen, og dosejustering er derfor ikke nød vendig. Noen få pasienter behandlet med liraglutid rapporterte minst én episode med 
kraftig diaré. Diaré kan påvirke absorpsjon av orale legemidler som tas samtidig. En klinisk relevant interaksjon med virkestoffer med dårlig løselighet eller med smal terapeutisk indeks, slik som warfarin, kan ikke 
utelukkes. Ved oppstart av liraglutidbehandling hos pasienter på warfarin eller andre kuma rinderivater, anbefales hyppigere monitorering av INR. Ingen interaksjoner er observert mellom liraglutid og insulin detemir ved 
administrering av en enkeltdose insulin detemir 0,5 E/kg til pasi enter med type 2-diabetes som var i steady state med liraglutid 1,8 mg. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Utilstrekkelige data. Dyrestudier har 
vist reproduk sjonstoksiske effekter. Risikoen for mennesker er ukjent. Preparatet skal ikke brukes under gravi ditet, i stedet anbefales bruk av insulin. Hvis en pasient ønsker å bli gravid eller blir gravid, skal be handlingen 
seponeres. Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Dyrestudier har vist liten over gang til morsmelk for liraglutid og strukturelt sett lignende metabolitter. Prekliniske studier har vist en behandlingsrelatert reduksjon av 
neonatal vekst hos diende rotter. Pga. manglende erfaring, bør ikke preparatet brukes under amming. Fertilitet: Bortsett fra en svak reduksjon i antall levende im plantat, indikerte dyrestudier ingen skadelige effekter mht. 
fertilitet. Bivirkninger: De hyppigst rapporterte bivirkningene var gastrointestinale bivirkninger, disse fore kommer hyppigere i begynnelsen av behandlingen og reduseres vanligvis i løpet av få dager eller uker med fortsatt 
behandling. Hodepine og nasofaryngitt var også vanlig. Hypoglykemi: De fleste tilfeller av hypoglykemi var milde. Alvorlig hypoglykemi var mindre vanlig og primært observert med liraglutid kombinert med 
sulfonylureapreparat (0,02 tilfeller/pasientår). Kombinasjonsbe handling med basalinsulin gir lav risiko for hypoglykemi (1 tilfelle/pasientår). Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Kvalme, diaré. Vanlige (≥1/100 til 
<1/10): Gastrointestinale: Oppkast, dys pepsi, øvre magesmerter, obstipasjon, gastritt, flatulens, abdominal distensjon, gastroøsofageal re flukssykdom, abdominalt ubehag, tannpine. Hjerte/kar: Økt hjertefrekvens. Hud: 
Hudutslett. Infek siøse: Nasofaryngitt, bronkitt. Nevrologiske: Hodepine, svimmelhet. Stoffskifte/ernæring: Hy poglykemi, anoreksi, redusert appetitt. Undersøkelser: Økt amylase, økt lipase. Øvrige: Tretthet, reaksjoner på 
injeksjonsstedet. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Urticaria, kløe. Lever/galle: Gallesten, kolecystitt. Nyre/urinveier: Nedsatt nyrefunksjon, akutt nyresvikt. Stoffskifte/er næring: Dehydrering. Øvrige: Malaise. 
Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Intesti nal obstruksjon. Øvrige: Anafylaktiske reaksjoner. Svært sjeldne (<1/10 000): Gastrointestinale: Pankreatitt (inkl. nekrotiserende pankreatitt). Overdosering/
Forgiftning: Fra kliniske studier og ved bruk etter markedsføring er det rapportert overdoser med opptil 40 × anbefalt vedlikeholdsdose (72 mg). Generelt rapporterte pasientene sterk kvalme, oppkast og diaré. Ingen 
rapporterte alvorlig hypoglykemi. Alle pasientene ble resti tuert uten komplikasjoner. Behandling: Egnet støttebehandling iht. pasientens kliniske tegn og symptomer. Se Giftinformasjonens anbefalinger A10B J02 på 
www.felleskatalogen.no. Egenskaper: Klassifisering: Glukagonlignende peptid-1 (GLP-1)-analog fremstilt ved rekombi nant DNA-teknologi, 97% homologi for inkretinhormonet humant GLP-1. Virkningsmekanisme: 
GLP-1-reseptoren er målet for naturlig GLP-1, som forsterker glukoseavhengig insulinutskillelse fra pankreatiske betaceller. Virkningen til liraglutid medieres via en spesifikk interaksjon med GLP-1-reseptorer. Ved høy 
blodglukose blir insulinutskillelse stimulert og glukagonutskillelse hemmet. Omvendt vil liraglutid under hypoglykemi redusere insulinutskillelse og ikke svekke glu kagonutskillelse. Mekanismen med blodglukosesenking 
involverer også en mindre forsinkelse i magetømming. Liraglutid reduserer kroppsvekt og mengde kroppsfett via mekanismer som invol verer redusert sult og nedsatt energiinntak. Liraglutidbehandling har vist forbedring 
av HbA1C, fas tende plasmaglukose og postprandial glukose. Liraglutid er vist å forebygge alvorlige kardiovas kulære hendelser hos pasienter med type 2-diabetes og høy kardiovaskulær risiko. Se SPC for yt terligere 
informasjon. Absorpsjon: Langsom, Tmax oppnås etter 8-12 timer. Beregnet Cmax var 9,4 nmol/liter for en s.c. enkeltdose med liraglutid 0,6 mg. Ved 1,8 mg liraglutid ble gjennomsnittlig steady state-konsentrasjon av 
liraglutid (AUC /24) ca. 34 nmol/liter. Liraglutideksponeringen økte proporsjonalt med dosen. Den intraindividuelle variasjonskoeffisienten for liraglutid AUC var 11% etter administrering av en enkeltdose. Absolutt 
biotilgjengelighet er ca. 55%. Proteinbinding: >98%. Fordeling: Vd er 11-17 liter. Halveringstid: Gjennomsnittlig clearance etter en s.c. enkelt dose er ca. 1,2 liter/time med en t1/2 for eliminasjon på ca. 13 timer. 
Liraglutideksponering ble re dusert ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon. Liraglutideksponering ble redusert med 33%, 14%, 27% og 26% ved hhv. lett (ClCR 50-80 ml/minutt), moderat (30-50 ml/minutt) og alvorlig 
(<30 ml/minutt) nedsatt nyrefunksjon og ved terminal nyresykdom som krever dialyse. Metabolisme: Liraglutid metaboliseres på lignende måte som store proteiner uten at noe spesifikt organ er identifisert som 
hovedeliminasjonsvei. Utskillelse: Intakt liraglutid ble ikke sett i urin eller feces et ter en radiomerket liraglutiddose. Kun en mindre del av administrert radioaktivitet ble utskilt som liraglutidrelaterte metabolitter i urin eller 
feces (hhv. 6% og 5%). Radioaktiviteten i urin og feces ble hovedsakelig skilt ut i løpet av de første 6-8 dagene og korresponderte med 3 mindre metabo litter. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares ved 2-8°C (i 
kjøleskap). Holdes borte fra fryseseksjonen. Skal ikke fryses. La hetten sitte på pennen for å beskytte mot lys. Etter første gangs bruk: Oppbevares ved høyst 30°C eller ved 2-8°C (i kjøleskap) i maks. 1 måned. Pakninger 
og priser: 3 × 3 ml (ferdigfylt penn) kr 1594,30.
Refusjon: 
A10B  J02_2 Liraglutid
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon med metformin og/eller sulfonylurea og/eller basalinsulin hos pasienter som ikke har oppnådd tilstrekkelig glykemisk kontroll på høyeste 
tolererte dose av disse legemidlene.
Refusjonskode: 

ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr

T90 Diabetes type 2 232 E11 Diabetes mellitus type 2 232
 
Vilkår: (232)  Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.
Sist endret: 21.08.2017
Basert på SPC godkjent av SLV: 25.07.2017
Pris og refusjon per november 2017

C
T

Vilkår: 232 
Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig 
sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.
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Victoza® (liraglutid)
Forebygger alvorlige 
kardiovaskulære hendelser*2

Novo Nordisk Scandinavia AS
Nydalsveien 28 · 0484 Oslo

www.novonordisk.no
E-post: Kundeservice-norge@novonordisk.com
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Gjennomsnittlig  
HbA1c-reduksjon**2 

1,0–1,8 %
Noen pasienter forventes å  
ha fordel av en økt dose fra 

1,2 mg til 1,8 mg5

Gjennomsnittlig  
vekttap**2 
2,6–4,3 kg

Victoza® 
er ikke indisert for 

vektreduksjon

Nasjonal  
faglig retningslinje  

for diabetes4

Victoza® er ett av de  
anbefalte legemidlene etter metformin.  

– Særlig egnet ved overvekt/fedme

Kan gi tilleggsfordeler til blod-
sukkerreduksjon med redusert 
risiko for tidlig død og hjerte- 
og karsykdom hos pasienter 
med hjerte- og karsykdom4

*  Kardiovaskulær endepunktsstudie: 9340 pasienter med type 2-diabetes og høy kardiovaskulær risiko, Victoza® (liraglutid) ble studert i 
tillegg til standardbehandling, inkludert endring av levevaner, blodtrykksenkning og statiner2,3. 
Primært endepunkt: kardiovaskulær død, ikke-fatalt hjerteinfarkt eller ikke-fatalt hjerneslag (HR 0,87 95% KI 0,78-0,97; p = 0,01) 
13% relativ og 1,9% absolutt risikoreduksjon2,3.

               – til behandling av  

               voksne med utilstrekkelig  

          kontrollert diabetes mellitus type 2  

           som tillegg til diett og fysisk aktivitet 1

** Victoza® i kombinasjon med metformin. Intervallene viser gjennomsnittsverdier fra ulike studier.
† = Kardiovaskulær sykdom. Både forbedring av glykemisk kontroll og reduksjon i kardiovaskulær morbiditet og mortalitet er en integrert del av behandlingen av diabetes type 22
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Virker akupunktur?

Hvorvidt akupunktur virker 
og hvor stor den eventuelle 
effekten er, har vært et omstridt 
tema i mange år. Mye taler for 
at effekten av akupunktur er 
klinisk relevant.

Akupunktur brukes både i allmennhelse-
tjenesten og i sykehus. Mange pasienter 
rapporterer om effekt av behandlingen.  
Det er også utarbeidet flere faglige kliniske 
retningslinjer som inkluderer bruk av 
 akupunktur, blant annet for kroniske lave 
ryggsmerter (1), svangerskapskvalme (2), 
migrene (3) og tensjonshodepine (4).

Forskningsmessig knytter det seg likevel 
skepsis til behandlingsformen. Dette har 
blant annet å gjøre med at det har vært 
vanskelig å påvise klinisk relevante forskjel-
ler mellom ekte akupunktur og narreaku-
punktur. Narreakupunktur kan være nåler 
som penetrerer minimalt eller bare berører 
huden i anatomisk definerte akupunktur-
punkter eller nåler satt vilkårlig på huden.

Hva viser forskning?
Undersøkelser med funksjonell MR tyder på 
at narreakupunktur ikke er uvirksomt (5, 6). 
Dermed er det utfordrende å anvende narre-
akupunktur som kontroll mot ekte aku-
punktur i randomiserte, placebokontrol-
lerte studier (7). Likevel antyder nyere forsk-
ningsresultater der man har brukt indivi-
duelle pasientdata at det er en spesifikk 
nåleeffekt ved akupunktur.

En metaanalyse fra 2012 viste at akupunk-
turnåler virket bedre enn placebo ved hode-
pine og ulike kroniske smertetilstander (8). 
Cochrane-oversikter indikerer også positiv 
effekt av akupunkturnålestikk mot fibro-
myalgi og gonartrose (9, 10). Felles for flere 
av kunnskapsoppsummeringene er imidler-

tid at effekten av det isolerte nålestikket er 
moderat, som i Cochrane-oppsummeringen 
om akupunktur ved fibromyalgi (9).

Akupunktur gitt som i tillegg til standard 
medisinsk behandling øker den kliniske 
effekten ved for eksempel kronisk hodepine 
(11), kroniske lave ryggsmerter (12), kroniske 
nakkesmerter (13), dysmenoré (14) og aller-
gisk rhinitt (15).

Metodene som brukes ved effektforskning 
har til hensikt å si noe om effekten av en 
intervensjon uavhengig av kontekst (16). 
Behandling med akupunktur, og svært 
mange andre behandlinger, består imidler-
tid av en rekke bestanddeler som fungerer 
best når de er gitt i sammenheng. Hvis man 
utelukkende undersøker effekten av selve 
nålestikket ved akupunktur, risikerer man  
å overse faktorer i behandlingssituasjonen 
som også er av klinisk betydning (11).

Slike utfordringer ved effektforskning, der 
elementer tas ut av sin sammenheng, ser 
man også innen andre komplekse og kon-
tekstsensitive behandlingssituasjoner, for 
eksempel fysioterapi og rehabilitering (17). 
Konteksten kan antagelig også ha betydning 
ved andre behandlingsformer. Nylig ble det 
for eksempel publisert en norsk studie der 
placebokirurgi hadde samme effekt som 
ekte kirurgi ved en type skulderlidelser (18).

En innvending mot å inkludere uspesi-
fikke effekter og kontekst når man forsøker 
å estimere effekten av akupunktur, er at 
placebo kan utgjøre en vesentlig del av den 
samlede effekten (19, 20). Sett fra et klinisk 
ståsted kan det imidlertid være vel så kunn-
skapsgenererende å anvende en pragmatisk 
(fleksibel) forskningsdesign (21), noe som er 
bedre egnet for å ta opp i seg kontekstuelle, 
komplekse sammenhenger. En slik meto-
dikk gjenspeiler kanskje i større grad klini-
kerens virkelighet (22).

Utfordringer med narreakupunktur
Gullstandarden for kontroll ved randomi-
serte, kontrollerte, blindede studier er en 
kontrollbehandling som er fysiologisk 
uvirksom og troverdig. En generell utfor-
dring, som i særlig grad er relevant for aku-
punktur ved randomiserte, kontrollerte 
studier, oppstår når kontrollbehandlingen 
også har en effekt utover placebo (23, 24).

I tillegg til placeboeffekten knyttet til 
forventningen om resultatet av behandlin-
gen vil det i akupunkturstudier også være  
en forventningseffekt hos pasienten overfor 

selve den sensoriske opplevelsen ved nåle-
stikket. Denne «sensoriske forventningen» 
kan muligens gi et aktivt bidrag til den sam-
lede kliniske effekten (25). Studier viser at 
selv ikke-penetrerende nåler gir både senso-
risk og fysiologisk aktivering (26). Forskjellen 
i effekt vil derfor ikke være forskjellen mel-
lom akupunktur og placebo, det vil snarere 
være en dose-respons-sammenheng mellom 
to former for sensorisk stimulering.

Når narreakupunktur har en effekt og 
forskjellen i effekt mellom narreakupunktur 
og ekte akupunktur er liten, kan det bety at 
narreakupunktur også har reelle terapeu-
tiske effekter (27). Slike små forskjeller kan 
fremstilles ved å standardisere målingene  
i en felles måleskala før data gjennomgår 
metaanalyse, ved å anvende en statistisk 
metode kalt «standardisert gjennomsnittlig 
forskjell» (SMD) (28). Narreakupunktur 
versus ingen behandling har betydelig 
større effekt enn annen fysiske narre-
behandling versus ingen behandling  
(SMD 0,4 versus 0,26) (29).

Den samlede kliniske effekten av aku-
punktur er ved mange kliniske tilstander  
ca. 0,5 SMD, en effektstørrelse på linje med 
den man ser ved mange andre medisinske 
behandlinger (30, 31). Basalforskning har 
bidratt med potensielle biologiske forkla-
ringsmekanismer (32). Det fysiologiske 
grunnlaget kan i varierende grad være 
 responser i det autonome nervesystem,  
på spinalt eller cerebralt nivå (33).

Påvist placeboeffekt har ført til at noen 
forskere har frarådet bruk av akupunktur 
(34). Effekt av kontrollintervensjon doku-
menterer imidlertid ikke at akupunktur ikke 
virker. Snarere vil slik tenkning introdusere 
en potensiell skjevhet overfor akupunktur, 
som dessverre også ses i ulike kunnskaps-
oppsummeringer (35).

Hvorfor akupunktur?
Ved å sammenligne akupunktureffekt med 
anbefalt standard medisinsk behandling 

«Det har vært vanskelig  
å påvise klinisk relevante 
forskjeller mellom ekte 
akupunktur og narre- 
akupunktur»

«Metodene som brukes ved 
effektforskning har til hensikt 
å si noe om effekten av en 
intervensjon uavhengig  
av kontekst»
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påvises signifikante og, for behandlerens  
og pasientens hverdag, klinisk relevante 
helseeffekter.

Akupunktur har dessuten en bivirknings-
profil som er mer gunstig enn bivirknin-
gene ved mange medikamenter (36) og er 

aktuelt når det gjelder problematisk bruk  
av opiater for smertetilstander (37).

Klinisk erfaring og forskning viser at 
responsevnen hos enkeltindivider er for-
skjellig (38, 39). Ettersom akupunktur har 
dokumentert effekt på en del vanlige lidel-

ser, vil metoden kunne være til nytte for  
de pasienter som responderer på behand-
lingen.

Mottatt 26.5.2017, første revisjon innsendt 8.9.2017, 
godkjent 2.11.2017.
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 Inntil 12 timers smertelindring,  
2 applikasjoner daglig – morgen og kveld.1

 Maksimal plasmakonsentrasjon er omtrent 100 
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Kjenner du de hemmelige tjenestene?

Det finnes kompetansemiljøer 
i spesialisthelsetjenesten med 
tilbud til personer med sjeldne, 
arvelige og nevromuskulære 
sykdommer. For få leger kjenner 
til disse kompetansemiljøene. 
Mange pasienter går derfor 
glipp av god hjelp.

Nevromuskulært kompetansesenter ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge, Enhet  
for medfødte og arvelige nevromuskulære 
tilstander ved Oslo universitetssykehus, 
Rikshospitalet, og Frambu kompetansesen-
ter for sjeldne diagnoser er en del av Nasjo-
nal kompetansetjeneste for sjeldne diagno-
ser. Mange av brukerne våre forteller oss at 
de har strevd for å finne informasjon om sin 
diagnose og at det ofte er tilfeldig hvordan 
de finner ut at det finnes et kompetanse-
senter de kan få bistand fra.

I en undersøkelse som de tre kompetanse-
miljøene, gjennom samarbeidet om sjeldne, 
nevromuskulære tilstander (NMK-samarbei-
det), gjennomførte sommeren 2017, svarte 
23 % av respondentene at de fikk vite om 
tilbudet gjennom spesialisthelsetjenesten. 
9 % fikk vite om det av fastlegen, og resten 
fant ut av det mer eller mindre tilfeldig 
gjennom blant annet internettnettsøk, 
brukerforeninger og medier (1).

Hvorfor er det viktig å vite?
Diagnosene vi snakker om her, er sjeldne 
diagnoser som det ofte finnes lite kunn- 
skap om fordi helsepersonell sjelden møter 
pasienter med nettopp disse diagnosene. 
Samtidig trenger personene det gjelder,  
ofte koordinert, tverrfaglig og livslang opp-

følging. Kompetansetjenesten har oppdatert 
informasjon om hvordan det er å leve med 
sykdommene i ulike faser, som barndom, 
overgang til voksenliv og alderdom, og på 
forskjellige arenaer, som utdanning, arbeids-
liv og fritid osv.

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne 
diagnoser møter også mange med samme 
diagnose og har erfaring med hvilke følge-
tilstander som er vanlige, og hvordan ulike 
tiltak fungerer for ulike grupper. Denne 
kunnskapen kan være livsviktig for noen. 
Tjenesten legger også til rette for at personer 
med diagnose, pårørende og fagpersoner 
som jobber med disse, kan få treffe andre  
i samme situasjon for å dele kunnskap og 
utveksle erfaringer.

Kompetansetjenesten er også opptatt av  
at flest mulig med arvelige, nevromusku-
lære sykdommer blir registrert i et muskel-
register, slik at vi kan systematisere kunn-
skapen om hvordan det er å leve med ulike 
muskelsykdommer i Norge. Dette kan igjen 
bidra til bedre diagnostisering, behandling 
og oppfølging.

Hva kan helsepersonell gjøre?
Det finnes per i dag ikke noe system for at 
personer med arvelige, nevromuskulære 
sykdommer blir henvist videre til kompe-
tansetjenesten. Ettersom det er veldig tilfel-
dig om leger og annet helsepersonell kjen-
ner til at kompetansen finnes, blir tjenes-
tene for mange hemmelige tjenester. Vi 
jobber kontinuerlig for å gjøre dem mer 
kjent, men trenger hjelp.

Vi tror at legene er våre viktigste sam-

arbeidspartnere i dette arbeidet. Vi ønsker 
derfor at alle som jobber med å stille dia-
gnose eller følge opp personer med sjeldne, 

nevromuskulære sykdommer, skal fortelle 
dem at kompetansetjenesten finnes og hva 
den kan bistå med. Slik kan du gjøre en 
viktig innsats for pasientene dine!

Mottatt 11.10.2017, første revisjon innsendt 25.10.2017, 
godkjent 31.10.2017.
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Fastlegeordningen forvitrer – hva nå?

Fastlegeordningen trenger et sentralt faglig miljø med forståelse for betyd- 
ningen av en god allmennlegetjeneste. Denne forståelsen finnes ikke i Helse- 
og omsorgsdepartementet i dag.

I en landsomfattende kartlegging av fast-
legesituasjonen i Norge fant VG at nesten 
200 kommuner meldte om ulik grad av 
bekymring (1). Flere kommuner er tvun-

get til å basere legetjenesten sin på korttids-
vikarer, noe som bryter fundamentalt med 
selve ideen om en fastlegeordning.

Uten faste leger er det ikke mulig å ha en 
fungerende fastlegeordning. Innbyggerne  
i disse kommunene får ikke den helsetje-
nesten de har krav på.

Normtallet
Ved innføring av fastlegeordningen i 2001 
kunne kommunen stille vilkår om at den 
enkelte fastlege skulle påta seg ansvar for 
1 500 personer ved fulltids kurativt årsverk 
eller 300 personer per ukedag i kurativt 
arbeid (normtallet). Det ble avtalt at dersom 
det etter innføringen av reformen skulle bli 
behov for endringer av normtallet, skulle 
dette drøftes mellom partene. Det skulle i så 
fall legges vekt på endringer i helsetjenes-
ten, spesielt oppgaveoverføring til fastleger, 
arbeidsvolum og omfanget av de arbeids-
oppgaver som var eller ville bli tillagt fast-
legen (2).

Det har siden 2001 skjedd mange endrin-
ger, både i og utenfor helsetjenesten, som 
påvirker fastlegenes arbeidsvolum (ramme 1). 
Ikke minst har det kommet mange nye krav 
fra myndighetene som naturlig skulle ha 
blitt fulgt opp med endringer i normtallet. 
Dette har ikke skjedd. Det kan derfor stilles 
spørsmål ved om den sentrale reguleringen 
av fastlegeordningen fungerer etter forutset-
ningene.

Demografisk og medisinsk utvikling
Fastlegenes arbeidsmengde påvirkes av at 
det blir stadig flere eldre i befolkningen. Det 
er flere pasienter med mange sykdommer, 
hyppige, kortvarige sykehusopphold og 
stort behov for oppfølging. Spesialisthelse-
tjenesten blir stadig mer spesialisert og 
fragmentert. Koordinering av helsetjenes-
tene for den enkelte pasient blir derfor 
stadig mer krevende.

Etter at pasienten er utredet og behandlet 

i spesialisthelsetjenesten, overføres gjerne 
ansvaret for videre oppfølging og kontrol- 
ler til fastlegene. Disse får nå ansvaret for 
 omstendelige kontrollopplegg som tidligere 
ble gjort på sykehusene.

Politiske reformer
I forbindelse med samhandlingsreformen  
i 2012 uttalte helseminister Bjarne Håkon 
Hanssen at reformen ville kreve 2 200 flere 
fastleger i kommunene (3). Dette var åpen-
bart en reform med «endringer i helsetje-
nesten, oppgaveoverføring til fastleger og 
økt arbeidsvolum» (2). Likevel forble den 
gjennomsnittlige listelengden praktisk talt 
uendret.

En ny fastlegeforskrift kom med nye 
 pålegg fra januar 2013, med blant annet 
detaljerte krav til tilgjengelighet og lege-
middelgjennomgang. Hvor var forståelsen 
for at det er sammenheng mellom fastlege-
nes samlede arbeidsvolum, antallet fastleger 
og tilgjengelighet?

I 2015 fikk vi en ny akuttmedisinforskrift 
med nye kompetansekrav til vaktlegene.  
Fra mai 2018 må vaktlegen være spesialist  
i allmennmedisin eller ha tilsvarende 
kompe tanse. Turnusleger og andre leger 
uten vaktkompetanse må ha bakvakt. Fast-
leger som må dekke bakvaktfunksjonen  
i tillegg til egne vakter, får åpenbart økt 
arbeids volum. Det hadde vært ønskelig at 
vaktarbeid ble regnet inn i den ordinære 
arbeidstiden, slik det er vanlig ellers i sam-
funnet. Men Helse- og omsorgsdeparte-
mentet har i forskrift bestemt at deltagelse  
i kommunal legevakt kommer i tillegg til 
andre allmennlegeoppgaver som kommu-
nen kan pålegge fastlegen å utføre.

I 2016 kom det vesentlige endringer  
i førerkortforskriften. Fastlegene skal nå,  

på grunnlag av detaljerte helsekrav, avgjøre 
om det er forsvarlig at pasienten kjører bil. 
Fylkesmannen, som tidligere hadde ansva-
ret for å vurdere dispensasjoner fra helse-
kravene, har spart flere titalls årsverk som 
følge av endringen.

Høsten 2016 ble det innført en fraværs-
grense i videregående skole. Kravet om 
dokumentasjon fra lege har ført til at små-
syke tenåringer strømmer til fastlegekonto-
rene for å få sykeattester. Det er all grunn til 
å tro at dette fører til uheldig legesøknings-
atferd (4), og det er forbausende at helse-
ministeren har akseptert denne ordningen.

Fra 2017 gjelder forskriften om ledelse og 
kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstje-
nesten, med nærmest grenseløse oppgaver. 
Intensjonen er sikkert den beste, men disse 
oppgavene tar enda mer tid fra pasientnært 
arbeid.

Bildet er ikke entydig
Selv om det ikke er tvil om at fastlegene har 
fått mange nye arbeidsoppgaver, har det 
også skjedd endringer som effektiviserer 
virksomheten. Digitalisering har medført at 
nesten all korrespondanse skjer elektronisk, 
og papirmengden er redusert til en brøkdel 
av hva den en gang var. Digital dialog med 
pasienter og samarbeidspartnere har i stor 
grad erstattet den «telefoniske tidstyven».

Legeforskningsinstituttet har registrert 
legers arbeidstid i perioden 1994�–�2014 og 
finner bare marginale endringer (5). Den 
ukentlige arbeidstiden for allmennleger/
fastleger økte fra 47,8 timer i 1994 til 48,6 
timer i 2014. Det er heller ikke noe som tyder 
på at befolkningens konsultasjonsatferd har 

Ramme 1 Viktige faktorer som har påvirket fastlegenes 
arbeidssituasjon i perioden 2001–17

Demografisk utvikling
• Flere eldre

Medisinsk utvikling
• Flere kronisk syke
• Mer avansert utredning og behandling
• Mer oppfølging og kontroll
• Mer forebyggende helsearbeid

Politiske reformer
• Samhandlingsreformen
• Fastlegeforskrift
• Akuttmedisinforskrift
• Førerkortforskrift
• Fraværsgrense videregående skole
• Forskrift om ledelse og kvalitetsforbe-

dring i helse- og omsorgstjenesten

«Uten faste leger er det  
ikke mulig å ha en fungerende 
fastlegeordning»
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bred basis. Befolkningens tilfredshet med 
fastlegeordningen er først og fremst knyttet 
til den personlige relasjonen (13), og det kan 
nok være en fare for at denne relasjonen blir 
utvannet ved innføring av slike team.

Det er uomgjengelig nødvendig å få sluset 
et stort antall nye fastleger inn i ordningen. 
Vi må regne med at en ny generasjon ønsker 
endring på flere områder – kortere arbeids-
uke, akseptable vaktordninger, økt sosial 
trygghet med lønn under sykdom og rett til 
betalte permisjoner samt opparbeiding av 
egen fastlegeliste uten store investeringer. 
For å oppnå dette må det tas noen grep på 
sentralt hold.

Finansieringsmodeller
Fastlegenes inntjening består av basistil-
skuddet (en fast sum per listeperson), 
 pasientenes egenandeler og refusjon etter 
normaltariffen. Styring av fastlegenes arbeid 
skjer i stor grad via incentiver i den.

Under fastlegeforsøket utgjorde basistil-
skuddet ca. 50 % av legenes inntjening. Stor-
tinget vedtok at fastlegeordningen skulle 
finansieres med 30 % basistilskudd. Inntje-
ningen ble dermed mindre avhengig av 
listelengden enn i fastlegeforsøket, men 
man ønsket fortsatt at fastleger skulle få økt 
inntjening dersom de var villig til å ta på seg 
større lister. Per i dag utgjør basistilskuddet 
under 30 % av inntekten, siden økningen  
i tilskuddet ikke har holdt tritt med fastlege-
nes økte aktivitet.

Den viktigste fordelen med basistilskud-
det er at det er kostnadsnøytralt for kommu-
nene å opprette en ny fastlegehjemmel. Den 
tidligere ordningen med driftstilskudd førte 
til en relativt stor økning i utgifter dersom 
kommunen ønsket å opprette en ny hjem-
mel. Ulempen er at det er et sterkt incentiv 
for legene til å ta på seg for lange lister. Dette 
har bidratt til en rigiditet i ordningen som 
gjør det vanskelig for nye fastleger å etablere 
seg med såkalt nulliste. Pasientene velger  
i stor grad å beholde sin fastlege selv om det 
kan være problemer med tilgjengeligheten. 
For pasienten er tilfredsheten med legen 
viktigere enn tilgjengeligheten (13). Dermed 
er det relativt få som bytter fra leger med 
lange lister til nyetablerte leger.

Det er foreslått ulike ordninger med diffe-
rensiert basistilskudd, for eksempel vekting 
etter kjønn, alder og visse kvalitetskriterier. 
Fastlegen vil da få høyere tilskudd for en 
gammel listeperson enn for en ung og større 

endret seg vesentlig. Data fra KUHR (Kon-
troll og Utbetaling av HelseRefusjon) viser  
at hver nordmann hadde 2,5 konsultasjoner 
hos fastlege i 2006, mens tilsvarende tall  
i 2016 var 2,6 (6,7).

Problemet med overarbeidede og frus-
trerte allmennleger er heller ikke noe nytt 
fenomen. Irene Hetlevik beskrev «den fulle 
allmennmedisinske bøtten» allerede i 1999 
(8). Det ser altså ut til at stadig nye genera-
sjoner leger gjør de samme erfaringene. En 
økende andel fastleger er nå unge kvinner 
og småbarnsmødre, som forventer mer 
regulert arbeidstid. Dette er ikke spesielt 
norsk. En sveitsisk studie blant unge all-
mennleger viste at en stor majoritet var 
kvinner. Størstedelen av disse ønsket deltids-
stillinger, gjerne med fast lønn de første 
arbeidsårene (9).

Hvor er kriseforståelsen?
Selv om det finnes alternative forklaringer 
på den opplevde krisen blant dagens fast-
leger, kan den ikke defineres bort. Den må 
tas på alvor. Arbeidsmengden må reduseres 
– vi kan ikke fortsette med arbeidsuker på 
nesten 50 timer. Nesten hver fjerde fastlege 
er over 60 år (10). Det vil i nær fremtid bli et 
stort behov for nye fastleger, også på grunn 
av den mangeårige sultefôringen fastlege-
ordningen har vært utsatt for.

Helseministerens reaksjon på krisesigna-
lene varierer – dels har han benektet at det 
finnes noen fastlegekrise og dels har han 
lagt skylden på kommunene. Endelig har 
han pekt på tre tiltak som på sikt kan ha 
positive effekter (11):
• Krav om at fastlegen må være spesialist  

i allmennmedisin
• Tilrettelegging av spesialiseringsløp  

i allmennmedisin
• Utprøvning av primærhelseteam

Tilrettelegging av utdanning og spesialise-
ring er positive tiltak (12), men vil neppe løse 
den nåværende situasjonen. Effekten av 
primærhelsetemaene er foreløpig usikker, 
men denne nyskapningen skal heldigvis eva-
lueres før den eventuelt implementeres på 

tilskudd ved oppnådd spesialistkompetanse. 
En slik modell vil bli utprøvd i pilotforsøket 
med primærhelseteam, men da i kombina-
sjon med bortfall av refusjon fra Helfo (14).

Det hadde også vært av interesse å prøve 
ut en modell hvor man går tilbake til ord-
ningen fra før 1984 og fordeler hele basis-
tilskuddet på normaltariffens refusjons-
takster. En modell uten tilskudd vil selvsagt 
være kostnadsnøytral for kommunen og vil  
i tillegg muliggjøre enda sterkere styring  
av praksis ved hjelp av incentiver. Denne 
modellen ville fortsatt stimulere fastlegen  
til å ha mange pasienter på listen, men vil 
ikke utgjøre noe incentiv til å ta ansvar for 
flere enn man kan håndtere. Ulempen er at 
en slik modell uten løpende tilskudd kan 
oppleves som økonomisk utrygg.

Uansett vil det være behov for særskilte 
ordninger for unge fastleger som etablerer 
seg med nulliste – det kan være tidsbegren-
set driftstilskudd eller fast lønn i etable-
ringsfasen. Fast lønn har også vært et nød-
vendig alternativ i små kommuner hvor 
vanlig næringsdrift ikke er regningssvarende. 
Ved oppstarten av fastlegeordningen var det 
fast lønn i 10,2 % av praksisene, men opp 
gjennom årene er det blitt stadig færre slike, 
og ved utgangen av 2016 var tallet halvert 
(15). Imidlertid synes det som om yngre og 
kvinnelige fastleger har et sterkere ønske  
i retning av fast lønn (16), og vi vil trolig se at 
denne modellen blir mer populær igjen (17).

Vi tar ikke her stilling til hva som er den 
ideelle finansieringsmodellen. Trolig vil det 
fortsatt være behov for ulike modeller. Kan-
skje bør det også over tid være flere valgmu-
ligheter for den enkelte lege. Så lenge det er 
problemer med rekrutteringen, må vi like-
vel beholde en form for incentiv til å påta 
seg lange lister. For rask reduksjon av listene 
i sentrale strøk vil lett kunne øke problemet 
i utkantene. Men dersom situasjonen blir 
bedre, bør man svekke dette incentivet – slik 
at det blir enklere å tilpasse listelengden til 
den enkelte leges kapasitet og lettere å sluse 
nye leger inn i fastlegeordningen.

«For pasienten er tilfredsheten 
med legen viktigere enn 
tilgjengeligheten»

«Det bør vurderes om det 
 sentrale ansvaret for fastlege- 
ordningen bør forankres  
i Helsedirektoratet»
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rammeavtaler og personlige avtaler med 
den enkelte fastlege. Dette gjenspeiler Stor-
tingets vedtak etter fastlegeforsøket. Fast-
legeordningen skulle utformes og innføres  
i et samarbeid mellom Helse- og sosialdepar-
tementet, Kommunenes sentralforbund (KS) 
og Legeforeningen. Mer enn 16 år etter inn-
føringen ser vi at reguleringen ikke fungerer 
tilfredsstillende. De største problemene er 
knyttet til statsavtalen og reguleringen av 
oppgaver som pålegges fastlegene og til 
fastlegekorpsets samlede kapasitet.

Norsk allmennmedisin holder et høyt 
faglig nivå. Men hvilken instans har kompe-
tanse til å foreta justering av kapasiteten, 
prioritering av hvilke nye oppgaver som skal 
legges til fastlegene samt sørge for tilførsel 
av tilstrekkelige ressurser? Fastlegeordnin-
gen har en svært beskjeden plass på organi-
sasjonskartet i Helse- og omsorgsdeparte-
mentet, og det synes ikke som om noen har 
ansvaret for hvilke oppgaver som legges til 
fastlegene, antall fastleger eller rekrutterin-
gen.

Fra før oppstarten eksisterte det et sen-
tralt samarbeidsutvalg for fastlegeordnin-
gen (SSU). Utvalget besto av representanter 
for Helse- og sosialdepartementet, Helse-
direktoratet, Nav, KS, Oslo kommune og 
Legeforeningen. Denne møtearenaen bidro 
til utveksling av informasjon og drøfting  
av virkemidler, men ble ensidig nedlagt av 
departementet, som i stedet valgte å kjøre 
sololøp med en ny forskriftsregulering (20). 

Listelengde og listetak
Siden ordningen ble innført i 2001, har 
antallet fastleger økt med ca. 30 %, men det 
meste av denne økningen er blitt spist opp 
av befolkningsøkningen. Gjennomsnittlig 
listelengde er således blitt redusert med 
knapt 5 % (15).

Fastleger kan ha inntil 2 500 personer på 
listen, og mange har stilt spørsmål om det 
er mulig for en fastlege å ha ansvar for så 
mange. Studier viser imidlertid at pasienter 
på de lengste listene har bedre tilgjengelig-
het til sin fastlege enn pasienter på kortere 
lister (18,19). Det er ikke nødvendigvis de 
lange listene som er for lange, ofte kan det 
være større problemer med tilgjengelighet 
på kortere lister hvis legen har en deltids-
praksis.

Det er den gjennomsnittlige listelengden 
som må reduseres, og da må den vanlige 
fastlege stimuleres til å redusere listetaket 
sitt. Ved en styrt nedregulering av normtal-
let må også partene være enige om at liste-
taket virkelig skal reduseres. Sannsynligvis 
vil da Legeforeningen kreve en tilsvarende 
økning av per capita-beløpet. Det må til-
rettelegges for nedjustering av listetak og 
listelengde på en måte som både leger og 
pasienter kan leve med, det vil si ved natur-
lig avgang.

Sentral forankring
Fastlegeordningen er regulert i lov, forskrift 
og tre sentrale avtaler, i tillegg til lokale 

Dette bar helt galt av sted, med et forslag 
som avspeilet mangelfull kunnskap om og 
forståelse for fastlegenes arbeidssituasjon 
(21).

Helsedirektoratet ga i 2008 ut rapporten 
Utviklingsstrategi for legetjenesten i kommu-
nene (22). Hovedkonklusjonen understreket 
behovet for betydelig opprustning og videre-
utvikling av legetjenesten i kommunene, 
med anslagsvis 2 700 nye legeårsverk. Helse-
direktoratet har tydeligvis en annen virke-
lighetsforståelse når det gjelder fastlege-
ordningen enn Helse- og omsorgsdeparte-
mentet. Dette er også uttrykt av Per Magne 
 Mikaelsen, avdelingsdirektør i direktoratets 
avdeling for allmennhelsetjenester (10): «Det 
er mange – også i Helsedirektoratet – som 
mener at økningen i antall fastleger går 
altfor langsomt.»

Konklusjon
Utviklingen frem til i dag har vist at fastlege-
ordningen ikke blir tilført ressurser i takt 
med økningen i oppgaver som pålegges 
fastlegene. Vi mangler en sentral forankring 
– at man forstår betydningen av en god 
allmennlegetjeneste. Helse- og omsorgs-
departementet synes ikke å ha denne kom-
petansen. Det bør vurderes om det sentrale 
ansvaret for fastlegeordningen bør for-
ankres i Helsedirektoratet.

Mottatt 3.10.2017, første revisjon innsendt 10.10.2017, 
godkjent 20.10.2017.
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1Infusjonstid er 30 minutter og skal være den samme gjennom hele regimet.
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handling med karfilzomib, som klinisk indisert, og vil avhenge av hvilke kaliumnivåer som ble målt før behandlingsstart, hvilk-
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Anbefalte doseendringer: Dosen bør endres basert på toksisitet av karfilzomib. Anbefalte tiltak og doseendringer presenteres i tabellen 
(se også Tabell for reduksjon av karfilzomibdose og Forsiktighetsregler):

Toksisitet Anbefalt handling

Hematologisk toksisitet  

Absolutt antall nøytrofile <0,5 × 109/liter
Stopp dosering. Dersom gjenopprettet til ≥0,5 × 109/liter, fortsett på samme  
dosenivå. Ved påfølgende fall til <0,5 × 109/liter, følg samme anbefalinger som 
ovenfor og vurder å redusere dosen med 1 dosenivå ved ny oppstart av karfilzomib1

Febril nøytropeni. Absolutt antall nøytrofile 
<0,5 × 109/liter og oral temperatur >38,5°C 
eller to påfølgende målinger på >38°C i 
2 timer

Stopp dosering. Dersom absolutt antall nøytrofile synker til baselineverdi og feberen 
opphører, gjenoppta på samme dosenivå

Antall blodplater <10 × 109/liter eller påvist 
blødning med trombocytopeni

Stopp dosering. Dersom gjenopprettet til ≥10 × 109/liter, og/eller blødning er  
kontrollert, fortsett på samme dosenivå. Ved påfølgende fall til <10 × 109/liter, følg 
samme anbefalinger som ovenfor og vurder å redusere dosen med 1 dosenivå ved ny 
oppstart av karfilzomib1

Ikke-hematologisk toksisitet (renal)

Serumkreatinin ≥2 × baseline, eller Cl
CR

 <15 
ml/minutt (eller Cl

CR
 faller til ≤50% av baseline) 

eller behov for dialyse

Stopp dosering og fortsett overvåkning av nyrefunksjonen (serumkreatinin eller Cl
CR

). 
Karfilzomib bør gjenopptas når nyrefunksjonen igjen ligger innenfor 25% av baseline; 
vurder å redusere dosen med 1 dosenivå1. For dialysepasienter som mottar karfil-
zomib skal dosen administreres etter dialysebehandlingen

Annen ikke-hematologisk toksisitet
Alle andre ikke-hematologiske toksisiteter av 
grad 3 eller 4

Seponer inntil opphørt eller returnert til baseline. Vurder å redusere doseringen med  
1 dosenivå ved oppstart av neste planlagte behandling1

1

Se neste tabell for reduksjoner av dosenivå. Tabell for reduksjon av karfilzomibdose (infusjonstid forblir uendret):

Regime: Karfilzomibdose
1. karfilzomib- 
dosereduksjon

2. karfilzomib- 
dosereduksjon

3. karfilzomib- 
dosereduksjon

Karfilzomib, lenalidomid og 
deksametason

27 mg/m2 20 mg/m2 15 mg/m2 1 -

Karfilzomib og deksametason 56 mg/m2 45 mg/m2 36 mg/m2 27 mg/m2 1

1Dersom symptomene ikke bedres, avbryt behandling med karfilzomib.

Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Leverenzymer og bilirubin skal måles ved behandlingsoppstart og overvåkes 
månedlig, uavhengig av verdiene ved baseline. Relevant dosejustering basert på toksisitet skal foretas, se tabellen ovenfor. Spesiell 
forsiktighet skal utvises ved moderat og alvorlig nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Startdosen av lenalidomid bør vurderes 
ved nedsatt nyrefunksjon, iht. lenalidomids preparatomtale. Ingen justering av startdosen for karfilzomib er anbefalt. Legemidlet skal 
gis etter ev. dialysebehandling. Nyrefunksjonen skal vurderes ved behandlingsoppstart og kontrolleres minst månedlig eller i samsvar 
med aksepterte retningslinjer for klinisk praksis, særlig ved lavere Cl

CR
 ved baseline. Relevant dosejustering basert på toksisitet skal 

foretas. Barn og ungdom: Ingen tilgjengelige data. Eldre: Visse bivirkninger (inkl. hjertesvikt) forekommer hyppigere hos eldre ≥75 år. 
Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegget for bruksanvisning. Les hele tilberedningsanvisnin-
gen før rekonstituering. Skal ikke blandes med, eller administreres som infusjon sammen med, andre legemidler. 
Administrering: Til i.v. bruk. Dosen 20/27 mg/m2 gis som en 10 minutters infusjon. Dosen 20/56 mg/m2 gis som en 30 minutters 
infusjon. Må ikke administreres som en bolus. Den i.v. administreringsslangen skal gjennomskylles med vanlig natriumkloridoppløsning eller 
5% glukoseoppløsning umiddelbart før og etter administrering.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Amming. Les preparatomtalene for samtidig administrerte legemidler med 
tanke på ytterligere kontraindikasjoner.
Forsiktighetsregler: Preparatomtalene for lenalidomid og deksametason må leses før behandlingsoppstart. Hjertesykdommer: Hjertes-
vikt (f.eks. kongestiv hjertesvikt, pulmonalt ødem, redusert ejeksjonsfraksjon), myokardiskemi og -infarkt har forekommet. Dødsfall pga. 
hjertestans og dødelig utfall av hjertesvikt og hjerteinfarkt er rapportert. Alle pasienter skal overvåkes for volumoverlast. Seponer karfilzomib 
ved hjertehendelser grad 3 eller 4 inntil bedring, og vurder gjeninnsetting basert på nytte-/risikoanalyse. Eldre: Risiko for hjertesvikt er 
forhøyet hos eldre (≥75 år). Elektrokardiografiske endringer: Effekt på QT-intervallet kan ikke utelukkes. Tilfeller av forlenget QT-intervall 
er rapportert. Pulmonal toksisitet: Akutt lungesviktsyndrom, akutt respirasjonssvikt og akutt diffus infiltrerende lungelidelse (noen med 
dødelig utfall), har forekommet. Evaluer og seponer karfilzomib inntil hendelsen har opphørt, og vurder gjeninnsetting basert på ny-
tte-/risikoanalyse. Pulmonal hypertensjon: Pulmonal hypertensjon (inkl. med dødelig utfall) er rapportert. Evaluer på egnet måte. Stans 
karfilzomibbehandlingen ved pulmonal hypertensjon inntil den har opphørt eller returnert til baseline, og vurder gjeninnsetting basert 
på nytte-/risikoanalyse. Dyspné: Evaluer dyspnéen for å utelukke kardiopulmonale tilstander, hjertesvikt og pulmonale syndromer. Stans 
karfilzomibbehandlingen ved dyspné grad 3 og 4 inntil den har opphørt eller returnert til baseline, og vurder gjeninnsetting basert på nytte-/
risikoanalyse. Hypertensjon: Hypertensjon, inkl. hypertensiv krise og «hypertensive emergency», noen med dødelig utfall, er observert. Alle 
pasienter skal rutinemessig evalueres for hypertensjon. Dersom hypertensjonen ikke kan kontrolleres, skal karfilzomibdosen reduseres. Ved 
hypertensiv krise, stans karfilzomibbehandlingen inntil den har opphørt eller returnert til baseline, og vurder gjeninnsetting basert på nytte-/
risikoanalyse. Akutt nyresvikt: Akutt nyresvikt er rapportert. Rapportert hyppigere hos pasienter med avansert residiverende og refraktær 
myelomatose som mottok karfilzomib som monoterapi. Nyrefunksjonen skal kontrolleres minst månedlig. Reduser eller stans eventuelt 
karfilzomibbehandlingen. Tumorlysesyndrom (TLS): Tilfeller av TLS, inkl. med dødelig utfall, er rapportert. Påse at pasienten er godt hydrert 
før administrering i syklus 1 og i påfølgende sykluser. Legemidler som reduserer urinsyrenivået bør vurderes ved høy risiko for TLS. Det 
skal under behandlingen overvåkes for evidens for TLS, inkl. regelmessig måling av elektrolytter i serum, og raske tiltak iverksettes. 
Seponer karfilzomib til TLS er opphørt. Infusjonsreaksjoner: Infusjonsreaksjoner, inkl. livstruende, er rapportert. Reaksjonene kan oppstå 
umiddelbart eller opptil 24  timer etter administrering. Deksametason skal administreres før karfilzomib. Blødning og trombocytopeni: 
Blødningstilfeller (f.eks. gastrointestinal, pulmonal og intrakraniell blødning), inkl. fatale, er rapportert, ofte forbundet med trombocytopeni. 
Karfilzomib forårsaker trombocytopeni med blodplatenadir sett på dag 8 og 15 i hver 28 dagers syklus, med returnering til blodplatetall 
ved baseline ved starten av neste syklus. Blodplatetallet skal måles hyppig under behandling. Reduser eller stans eventuelt dosen. Vene-
trombose: Tilfeller av venøse tromboemboliske hendelser, inkl. dyp venetrombose og pulmonal embolisme med dødelig utfall, er rapportert. 
Pasienter med kjente risikofaktorer for tromboembolisme (inkl. tidligere trombose) skal overvåkes nøye. Det bør iverksettes tiltak for å 
minimere alle risikofaktorer som kan endres (f.eks. røyking, hypertensjon og hyperlipidemi). Det bør utvises forsiktighet ved samtidig bruk 
av andre legemidler som kan øke tromboserisikoen (f.eks. erytropoetiske legemidler eller hormonsubstitusjonsbehandling). Pasientene skal 
få beskjed om å kontakte lege dersom de utvikler symptomer som kortpustethet, brystsmerter, hemoptyse, hevelser eller smerter i armer 
eller ben. Tromboseprofylakse bør vurderes ut fra en individuell nytte-/risikovurdering. Levertoksisitet: Leversvikt, inkl. dødelige tilfeller, 
er rapportert. Reduser eller stans eventuelt karfilzomibbehandlingen. Leverenzymer og bilirubin skal overvåkes ved behandlingsoppstart 
og månedlig under behandlingen, uavhengig av baselineverdier. Trombotisk mikroangiopati: Tilfeller av trombotisk mikroangiopati, inkl. 
trombotisk trombocytopenisk purpura og hemolytisk uremisk syndrom (TTP/HUS), noen med dødelig utfall, er rapportert. Overvåk for 
tegn og symptomer på TTP/HUS. Dersom diagnosen mistenkes, seponer karfilzomib og evaluer pasienten med tanke på mulig TTP/HUS. 
Dersom diagnosen utelukkes, kan karfilzomib gjeninnsettes. Sikkerheten ved å gjenoppta karfilzomibbehandlingen ved tidligere TTP/HUS 
er ukjent. Posterior reversibelt encefalopatisyndrom (PRES): Seponer karfilzomib ved mistanke om PRES. Sikkerheten ved å gjenoppta 
karfilzomibbehandlingen ved tidligere PRES er ukjent. Natriuminnhold: Inneholder 0,3 mmol (7 mg) natrium pr. ml rekonstituert oppløsning. 
Dette bør tas i betraktning hos pasienter på saltfattig diett.
Interaksjoner:  For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se L01X X45.
Karfilzomib metaboliseres hovedsakelig via peptidase- og epoksidhydrolase-aktivitet. Forsiktighet utvises når karfilzomib kombineres med 
perorale prevensjonsmidler. Det skal iverksettes effektive tiltak for å unngå graviditet, og en alternativ effektiv prevensjonsmetode skal 
brukes dersom pasienten bruker perorale prevensjonsmidler, da karfilzomib kan redusere effekten av disse. Det skal utvises forsiktighet 
når karfilzomib kombineres med P-gp-substrater.
Graviditet, amming og fertilitet: Kvinnelige pasienter i fertil alder (og/eller deres partnere) må bruke effektiv prevensjon under og i 1 
måned etter behandling. Ettersom lenalidomid kan benyttes i kombinasjon med karfilzomib, må man være særlig oppmerksom på kravene 
til graviditetstesting og prevensjon. Effektiviteten til perorale prevensjonsmidler kan være redusert under behandling med karfilzomib. 
Kvinner skal unngå bruk av hormonelle prevensjonsmidler som er forbundet med risiko for trombose. Mannlige pasienter må bruke effektiv 
prevensjon under og i 3 måneder etter behandling dersom partneren deres er gravid eller i fertil alder og ikke bruker effektiv prevensjon. 
Graviditet: Studier på dyr har vist reproduksjonstoksisitet. Kan forårsake human føtal skade. Bør ikke brukes under graviditet med mindre 
potensiell fordel oppveier potensiell risiko for fosteret. Ved bruk under graviditet, eller dersom pasienten blir gravid mens hun tar legemidlet, 
skal pasienten gjøres kjent med den potensielle faren for fosteret. Lenalidomid er strukturelt beslektet med talidomid. Talidomid forårsaker 
alvorlige livstruende fødselsdefekter. Se preparatomtalen for lenalidomid. Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Risiko for barn som 
ammes kan ikke utelukkes. Amming er kontraindisert under og i minst 2 dager etter karfilzomibbehandling. Fertilitet: Ingen data.
Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Blod/lymfe: Anemi, lymfopeni, nøytropeni, trombocytopeni. Gastrointestinale: Diaré, forstoppelse, 
kvalme, magesmerter, oppkast. Hjerte/kar: Hypertensjon. Infeksiøse: Luftveisinfeksjon, nasofaryngitt, pneumoni. Luftveier: Dyspné, hoste. 
Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, muskelspasmer, ryggsmerter, smerter i ekstremitetene. Nevrologiske: Hodepine, perifer nevropati, svim-
melhet. Nyre/urinveier: Forhøyet kreatininnivå i blodet. Psykiske: Søvnløshet. Stoffskifte/ ernæring: Hyperglykemi, hypokalemi, nedsatt 
appetitt. Øvrige: Asteni, fatigue, infusjonsreaksjon, perifert ødem, pyreksi. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Febril nøytropeni, 
leukopeni. Gastrointestinale: Dyspepsi, tannpine. Hjerte/kar: Atrieflimmer, dyp venetrombose, hjertesvikt, hypotensjon, palpitasjoner, rød-
ming, takykardi. Hud: Erytem, hyperhidrose, pruritus, utslett. Infeksiøse: Bronkitt, influensa, rhinitt, sepsis, urinveisinfeksjon, virusinfeksjon. 
Lever/galle: Forhøyet ALAT, forhøyet ASAT, forhøyet �-GT, hyperbilirubinemi. Luftveier: Dysfoni, epistakse, hvesende pust, orofaryngeal 
smerte, pulmonal embolisme, pulmonal hypertensjon, pulmonalt ødem. Muskel-skjelettsystemet: Muskel- og skjelettsmerter, muskel- og 
skjelettsmerter i brystet, muskelsvakhet, myalgi, skjelettsmerter. Nevrologiske: Hypoestesi, parestesi. Nyre/urinveier: Akutt nyresvikt, nedsatt 
nyrefunksjon, nyresvikt, redusert nyrekreatininclearance. Psykiske: Angst. Stoffskifte/ernæring: Dehydrering, hyperkalemi, hyperkalsemi, 
hyperurikemi, hypoalbuminemi, hypofosfatemi, hypokalsemi, hypomagnesemi, hyponatremi. Undersøkelser: Forhøyet c-reaktivt protein, 
forhøyet nivå av urinsyre i blodet. Øye: Grå stær, tåkesyn. Øvrige: Brystsmerter, frysetokter, reaksjoner på infusjonsstedet, smerter. Mindre 
vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: HUS. Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, gastrointestinal perforasjon. Hjerte/kar: Blød-
ning, hjerteinfarkt, hjertestans, hypertensiv krise, myokardiskemi, perikardeffusjon, perikarditt, redusert ejeksjonsfraksjon. Immunsystemet: 
Overfølsomhet mot legemidler. Infeksiøse: Lungeinfeksjon. Lever/galle: Kolestase, leversvikt. Luftveier: Akutt pustestans, ARDS, interstitiell 
lungesykdom, pneumonitt, pulmonal blødning. Nevrologiske: Cerebrovaskulær hendelse, intrakraniell blødning. Stoffskifte/ernæring: Tumor-
lysesyndrom. Øvrige: Multiorgansvikt. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Blod/lymfe: Trombotisk mikroangiopati, TTP. Hjerte/kar: Akutt 
hypertensiv krise. Nevrologiske: PRES.
Overdosering/Forgiftning: Utilstrekkelig informasjon. Symptomer: Akutt inntreden av frysninger, hypotensjon, nedsatt nyrefunksjon, 
trombocytopeni og lymfopeni er rapportert etter en dose på 200 mg. Behandling: Pasienten bør overvåkes, særlig med tanke på bi-
virkninger. 
Egenskaper: Virkningsmekanisme: Epoksyketonproteasomhemmer. Bindes selektivt og irreversibelt til N-terminale treoninholdige aktive 
seter hos 20S-proteasomet, den proteolytiske kjernen i 26S-proteasomet. Viser liten/ingen aktivitet mot andre proteaseklasser. Absorps-
jon: C

max
 og AUC etter en 2-10 minutters i.v. infusjon av 27 mg/m2 var hhv. 4232 ng/ml og 379 ng/ml × time. En 30 minutters infusjon 

ga tilsv. t
1/2

 og AUC, men 2-3 × lavere C
max

 sammenlignet med det som ble observert med en 2-10 minutters infusjon av samme dose. 
Etter en 30 minutters infusjon av dosen 56 mg/m2, var AUC (948 ng/ml × time) omtrent 2,5 ganger større enn det som ble observert 
ved 27 mg/m2, og C

max
 (2079 ng/ml) var lavere sammenlignet med 27 mg/m2 i løpet av en 2-10 minutters infusjon. Fordeling: Vd

ss
 ca. 

28 liter. Halveringstid: ≤1 time på dag 1 av syklus 1. Systemisk clearance 151-263 liter/time. Metabolisme: Forventes metaboliseres og 
elimineres som immunglobulin.
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C) og i originalpakningen for å beskytte mot lys. Skal ikke fryses. Rekon-
stituert oppløsning: Kjemisk og fysisk bruksstabilitet av rekonstituerte oppløsninger i hetteglass, sprøyte eller intravenøspose er vist i 24 
timer ved 2-8°C eller i 4 timer ved 25°C. Tiden fra rekonstituering til administrering skal ikke overstige 24 timer. Oppløsningen bør brukes 
umiddelbart. Dersom infusjonsoppløsningen ikke brukes umiddelbart, er oppbevaringstider og -forhold brukerens ansvar, og bør ikke 
overstige 24 timer ved 2-8°C.
Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til prepara-
tomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer 
etter hverandre i samme dokument.
Pakninger og priser: 10 mg (hettegl.) kr 2505,30, 30 mg (hettegl.) kr 7429,80, 60 mg (hettegl.) kr 14816,40. 
 
Sist endret: 04.01.2017
Basert på SPC godkjent av SLV: 12.12.2016
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Referanser: 1. Dimopoulos MA, Moreau P, Palumbo A, et al. Carfilzomib and dexamethasone versus bortezomib and dexamethasone for patients with relapsed or refractory multiple myeloma (ENDEAVOR): a randomised, phase 3, open-label,  

multicentre study. Lancet Oncol 2016;17:27–38. 2. www.nyemetoder.no (21.08.2017). 3. Kyprolis SPC sist oppdatert desember 2016.

*ENDEAVOR-studien viste signifikant forbedring i median progresjonsfri overlevelse (PFS) med Kd-kombinasjonen; 18,4 mnd PFS vs 9,4 mnd PFS med Vd (p=0,0001, HR=0,53 (95 % CI: 0,44-0,65).

 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens 

Legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/meldeskjema.

Amgen, Munkedamsveien 45F, Postboks 1532 Vika, 0117 Oslo, Tlf: 23 30 80 00

Dosering Kd-regime: Startdose på 20 mg/m2 (maksimumsdose 44 mg) i syklus 1 på dag 1 og 2. Dersom dosen tolereres, 

økes den på dag 8 i syklus 1 til 56 mg/m2 (maksimumsdose 123 mg). Behandling kan fortsette inntil sykdomsprogresjon 

eller til det oppstår uakseptabel toksisitet.3

Kyprolis i kombinasjon med enten lenalidomid og deksametason (KRd), eller deksametason alene (Kd) er 

indisert til behandling av myelomatose hos voksne pasienter som har mottatt minst én tidligere behandling.3

De mest alvorlige bivirkningene som kan oppstå under behandling med Kyprolis omfatter: hjertetoksisitet, pulmonal 

toksisitet, pulmonal hypertensjon, dyspné, hypertensjon inkludert hypertensiv krise, akutt nyresvikt, tumorlyse- 

syndrom, infusjonsreaksjoner, trombocytopeni, levertoksisitet, PRES og TTP/HUS.3

EFFEKTIV
behandling med Kyprolis

Ved tilbakefall av myelomatose, velg

Beslutningsforum har godkjent at karfilzomib (Kyprolis®) i kombinasjon med 

deksametason kan innføres til behandling av myelomatose (benmargskreft),  

etter førstelinjebehandling.2
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Koronar angiografi ved akutt hjerteinfarkt 
uten ST-elevasjon – hvem og når?

Den endelige behandling ved akutt hjerteinfarkt uten ST-elevasjon er ofte 
perkutan koronar intervensjon eller koronar bypass-kirurgi. Begge metoder 
forutsetter diagnostisk koronar angiografi. Skal alle pasienter med akutt 
hjerteinfarkt uten ST-elevasjon henvises til koronar angiografi? Og når  
i sykdomsforløpet bør pasientene angiograferes?

Hvert år innlegges omtrent 9 500  
pasienter ved norske sykehus med 
akutt hjerteinfarkt uten ST-eleva-
sjon (NSTEMI) (1). Dette utgjør 70 % 

av alle med akutt hjerteinfarkt. Akutt hjerte-
infarkt uten ST-elevasjon er vanligvis forårsa-
ket av ruptur eller fissur av et aterosklerotisk 
plakk i en koronararterie, med påfølgende 
trombedanning og myokardiskemi.

Den medikamentelle behandlingen består 
av antitrombotiske og antiiskemiske lege-
midler for å stabilisere plakket og motvirke 
iskemi. Den endelige behandlingen er som 
regel revaskularisering ved perkutan koro-
nar intervensjon og forsegling av det rum-
perte plakket med stent. Koronar bypass-
kirurgi, den andre metoden for revaskulari-
sering, utføres i dag hos under 10�–�20 % av 
pasientene (2). Begge metodene forutsetter 
koronar angiografi for å kartlegge utbredel-
sen av koronarsykdom.

Omtrent 5�–�10 % av pasientene med akutt 
hjerteinfarkt uten ST-elevasjon er klinisk 
ustabile med hjertesvikt, kardiogent sjokk, 
vedvarende brystsmerter eller alvorlige 
hjerterytmeforstyrrelser. Det er godt doku-
mentert at disse pasientene bør angiografe-
res umiddelbart, gjerne innen to timer (3–5).

For klinisk stabile pasienter varierer anbe-
falingene. European Society for Cardiology 
anbefaler rutinemessig angiografi innen 24 
timer etter innleggelse (3), mens European 
Acute Cardiovascular Care Association, som 
er en medlemsforening i European Society 
for Cardiology, har utredning innen 72 timer 
som indikator på behandlingskvalitet (4).  
I amerikanske retningslinjer anbefales 
 koronar angiografi innen 24 eller 72 timer, 
 avhengig av risikoprofil (5). Et ekspertpanel 
nedsatt av Norsk cardiologisk selskap anbe-
falte i 2015 rutinemessig angiografi innen  
24 timer, og styret i selskapet ga sin tilslut-
ning til dette, men påpekte at det må foretas 
individuelle vurderinger (6).

I norske helseregioner er det ulike anbefa-
linger og store variasjoner i behandlingsprak-
sis (1). I 2015 ble 21 % av pasientene  under  
80 år utredet med koronar angiografi innen 

24 timer og 58 % innen 72 timer etter innleg-
gelse (1). Norsk hjerteinfarktregister har siden 
2015 benyttet invasiv utredning innen 72 
timer som indikator på behandlingskvalitet 
ved akutt hjerteinfarkt uten ST-elevasjon (1).

Rutinemessig eller selektiv angiografi?
Det finnes en rekke randomiserte studier 
der man har sammenlignet effekten av 
rutinemessig angiografi under sykehusopp-
holdet med selektiv angiografi kun gjort ved 
kliniske tegn på instabilitet, som refraktære 
brystsmerter, dynamiske EKG-forandringer, 
hjertesvikt, alvorlige arytmier eller iskemi  
i EKG ved arbeidsbelastning. Resultatene er 
sammenstilt i flere metaanalyser (7–11).

De fleste studiene har mangler. Verken de 
individuelle studiene eller metaanalysene 
hadde statistisk styrke til å undersøke effek-
ter på totaldødelighet. Flertallet av studiene 
ble utført før moderne stenter og medika-
menter ble tatt i bruk. For flere av ende-
punktene i metaanalysene var det tegn  
til heterogenitet, noe som tilsier at studiene 
egentlig ikke burde analyseres samlet. Usta-
bile pasienter med meget høy risiko var 
ekskludert i de fleste studiene.

I flere studier var residiverende iskemi  
og revaskularisering med som effektmål. 
Dette er subjektive endepunkter, med risiko 
for skjevhet i studier som ikke er blindet. 
Dess uten favoriseres rutineangiografi, fordi 
ingen revaskulariseringer utført ved rutine-
angiografi teller som endepunkt, mens alle 
utført ved selektiv angiografi teller. Hoved-
vekten bør legges på harde kliniske ende-
punkter, som død og reinfarkt. I fire av fem 
oversikter fant man ingen statistisk signifi-
kant effekt av rutineangiografi på totaldøde-
ligheten, men det var en signifikant reduk-
sjon av ikke-fatale hjerteinfarkter.

Langtidseffektene er undersøkt i en ana-
lyse basert på tre av de største studiene (10). 
Etter fem års oppfølging var det ingen signi-
fikant effekt av rutinemessig angiografi på 
totaldødeligheten, men risikoen for et nytt 
hjerteinfarkt var redusert med 2,9 %. Det 
primære endepunktet, bestående av kardio-

vaskulær død pluss ikke-fatalt hjerteinfarkt, 
ble redusert med 3,2 %. Effekten var avhengig 
av pasientenes kardiovaskulære risikoprofil.  
I gruppene med lav, intermediær og høy 
risiko ble det primære endepunktet redu-
sert med henholdsvis 2,0 %, 3,8 %, og 11,1 %. 
Selv i gruppen med lav risiko, som utgjorde 
54 % av de randomiserte, var den gunstige 
effekten av rutinemessig angiografi i samme 
størrelsesorden som effekten av enkelte 
medikamenter som i dag benyttes ved akutt 
hjerteinfarkt uten ST-elevasjon, for eksempel 
ticagrelor.

Vi mener det er tilfredsstillende dokumen-
tasjon for at rutinemessig angiografi ved 
akutt hjerteinfarkt uten ST-elevasjon gir 
helsegevinst, selv om det ikke er funnet 
effekt på dødelighet. Gevinsten er størst hos 
pasienter med økt risiko for kardiovaskulær 
død og hjerteinfarkt.

Angiografi innen 24 timer?
I de europeiske retningslinjene er det gitt 
klasse IA-anbefaling for angiografi innen  
24 timer ved akutt hjerteinfarkt uten ST-
elevasjon (3). Dette innebærer at forfatterne 
av retningslinjene mener det er dokumen-
tert at behandlingen er gunstig, nyttig og 
effektiv. Som begrunnelse er det referert til 
to metaanalyser (12, 13) og til TIMACS-studien 
(14), den største av i alt ti studier der man har 
sammenlignet tidlig versus sen angiografi.

TIMACS-studien inkluderte 3 031 pasienter 
og er den eneste av studiene som er i nær-
heten av å ha rimelig statistisk styrke. Den 
ble imidlertid avbrutt prematurt på grunn 
av mangelfull pasientrekruttering, og resul-
tatene bør vurderes med varsomhet. De 
andre to referansene er metaanalyser der 
TIMACS-studien er slått sammen med hen-
holdsvis tre og seks mindre studier og der 
den bidrar med 56 % og 75 % av det totale 
antallet pasienter. Den veier dermed tungt  
i den dokumentasjon som de europeiske 
retningslinjene bygger på.

I TIMACS-studien var median tid til angio-
grafi 14 timer i gruppen med tidlig angio-
grafi, mot 50 timer i gruppen med utsatt 
angiografi. Det primære endepunktet var 
sammensatt av død, akutt hjerteinfarkt eller 
hjerneslag etter seks måneder. Det var ingen 
signifikant effekt av tidlig angiografi på det 
primære endepunktet. I begge metaanaly-
sene kommer man til samme konklusjon.

Man må stille spørsmålet om European 
Society for Cardiology har landet rett når 
ingen av de tre publikasjonene som tas til 
inntekt for klasse IA-anbefalingen av tidlig 
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varende/residiverende brystsmerter, alvorlige 
hjerterytmeforstyrrelser eller som har et 
stort iskemisk område ved ekkokardiografi, 
bør henvises til umiddelbar koronar angio-
grafi. Stabile pasienter bør som hovedregel 
henvises til koronar angiografi under syke-
husoppholdet. Dette gjelder spesielt pasien-
ter med økt risiko som ikke har kontraindika-
sjoner eller uttalt komor biditet. Individuell 
riskostratifisering er essensielt.

Det er ikke vist at rutinemessig tidlig 
 angiografi av klinisk stabile pasienter i løpet 
av de første 24 timer etter innleggelse i syke- 
hus har effekt på harde kliniske effektmål. 
For majoriteten av klinisk stabile pa sienter 
med akutt hjerteinfarkt uten ST-elevasjon 

narsyndrom (15) Alder vektes dermed tungt 
i denne skåren.

Etter at de europeiske retningslinjer ble 
publisert i 2016, er det publisert ytterligere 
en metaanalyse med inklusjon av tre nyere 
studier (16). I denne analysen fant man 
heller ingen effekt av angiografi innen 24 
timer på harde kliniske hendelser, men det 
var en signifikant reduksjon i risikoen for 
nye iskemiepisoder, og tidlig angiografi 
førte til redusert liggetid i sykehus.

Oppsummering
Vi mener at pasienter med akutt hjerte infarkt 
uten ST-elevasjon som er klinisk ustabile på 
grunn av hjertesvikt, kardiogent sjokk, ved-

angiografi viste effekt på studienes primære 
endepunkt. Hvordan har dette skjedd? Svaret 
er at klasse IA-anbefalingen er basert på en 
subgruppeanalyse i TIMACS-studien der man 
fant gunstig effekt ved tidlig angiografi hos 
den tredelen av pasientene som hadde  høyest 
risiko, definert ved en GRACE-skår på > 140 
(Global Registry of Acute Coronary Events).

Flere forhold taler for at man ikke bør 
tillegge denne subgruppeanalysen avgjø-
rende vekt. Generelt må man være tilbake-
holden med å legge vekt på subgruppeana-
lyser, særlig hvis hovedanalysen ikke har vist 
noen effekt. Dessuten ble GRACE-skåren ikke 
utviklet for å veilede behandlingen, men for 
å estimere risikoen for død etter akutt koro-

Illustrasjon: Espen Friberg

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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med høy kvalitet (19). Det brukes skjønn  
og gjøres subjektive vurderinger basert på 
personlige og/eller organisatoriske prefe-
ranser når man beslutter hvilke studier som 
skal tas med i vurderingsgrunnlaget og 
hvordan de skal vektlegges (20). Ofte er det  
i tillegg knyttet kommersielle interesser  
til utforming av faglige retningslinjer (21).

Det er derfor viktig at norske fagmiljøer 
foretar selvstendige vurderinger av kunn-
skapsgrunnlaget for klinisk praksis, utarbei-
der retningslinjer tilpasset norske forhold og 
erkjenner at retningslinjer er råd, ikke regler.

Mottatt 1.6.2017, første revisjon innsendt 16.6.2017, 
godkjent 22.9.2017.

bør spørsmålet om når koronar angiografi 
skal utføres, vurderes pragmatisk – ved at 
marginale medisinske gevinster veies mot 
praktiske og økonomiske konsekvenser.

Tidlig angiografi kan forkorte liggetiden, 
men har et kostnadsdrivende element knyt-
tet til drift av angiografiske laboratorier og 
ambulansetransport. De fleste som innlegges 
akutt med forhøyet troponinverdi har ikke 
hjerteinfarkt og trenger ikke koronar angio-
grafi, men i mange tilfeller tar det noe tid  
å avkrefte diagnosen akutt hjerteinfarkt uten 
ST-elevasjon. Ved rutinemessig tidlig angio-
grafi risikerer man unødige henvis ninger.

Faglige retningslinjer fra internasjonale 

ekspertpaneler antas ofte å representere det 
ypperste innen kunnskapsbasert medisin, 
men kvaliteten på den kunnskapen som 
ligger til grunn for anbefalingene varierer. 
Vår gjennomgang har vist at retningslinjene 
fra European Society for Cardiology mangler 
et solid vitenskapelig grunnlag når det 
gjelder tidlig angiografi ved akutt hjerte-
infarkt uten ST-elevasjon. Vi har tidligere 
påvist åpenbare feil i de europeiske ret-
ningslinjene for valg av type stent ved per-
kutan koronar intervensjon (PCI) (17, 18).

Dette er ikke originale observasjoner.  
Kun 15 % av de amerikanske retningslinjene 
innen hjertemedisin var basert på studier 
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Mekanismer bak aldringsprosesser 
kan avdekke nye terapeutiske mål for 
Alzheimers sykdom.

Flere nevrodegenerative sykdommer, bl.a. 
Alzheimers sykdom, ser ut til å være knyttet 
til akkumulering av DNA-skade. SIRT6-prote-
in, en histonedeacetylase (HDAC) som er 
involvert i DNA-reparasjon, kan være en 
nøkkel til å forstå hva som skjer.

I en studie med mus, der SIRT6-protein var 
fjernet fra hjernen, ble det påvist en aksele-
rerende aldringsprosess og økende fore-
komst av DNA-skader i form av dobbelttråd-
brudd (1). Mengden av tauprotein, en mar-
kør for Alzheimers sykdom, var forhøyet i 
cortex, men ikke i hippocampus. Tauprotei-
net er i seg selv ikke skadelig, men posttran-

slasjonelle modifikasjoner som fosforylering 
eller acetylering kan stabilisere proteinet og 
føre til danning av toksiske aggregater.

Cellestudier viste at GSK3-kinase, som kan 
fosforylere tauproteinet, responderte på økt 
mengde DNA-skader som igjen responderer 
på lave SIRT6-nivåer. Analyser av mRNA og 
proteinnivå i cortex hos pasienter med 
Alzheimers sykdom viste en reduksjon av 
SIRT6-protein som samsvarte med alvorlig-
hetsgraden av sykdommen.

– SIRT6-proteinet ser ut til å være viktig for 
å holde genomet stabilt i hjernen, sier Ole A. 
Andreassen, som er professor ved Universite-
tet i Oslo og forsker på demensgenetikk.

– Ved redusert mengde SIRT6-protein 
oppstår en skadelig fosforylering og stabili-
sering av tauprotein.

– Denne studien viser hvordan man kan 
studere sykdomsmekanismer i dyremodel-

ler. Pasienter med Alzheimers sykdom viste 
en reduksjon av SIRT6-nivået, målt post 
mortem. Funnene kan danne grunnlaget for 
utviklingen av nye medikamenter som 
hindrer opphopningen av DNA-skader, og på 
den måten hemme utviklingen av Alzhei-
mers sykdom. Som ved annen behandling 
av nevrodegenerative lidelser vil det viktig-
ste være å komme til med behandling før 
sykdommen har kommet for langt, sier 
Andreassen.

RUTH HALSNE TIDSSKRIFTET
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DNA-reparasjon har en nevroprotektiv funksjon

Farget transmisjonselektronmikroskopisk bilde av en nevofibrillær floke i en nervecelle fra hjernen til en pasient med Alzheimers sykdom. 
Illustrasjonsfoto: Science Photo Library
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Bruk av DOAK-preparater i kombinasjon 
med andre medikamenter med samme 
nedbrytningsvei kan gi økt risiko for 
store blødninger, viser ny studie.

I en retrospektiv studie fra Taiwan ønsket 
forfatterne å kartlegge om samtidig bruk av 
de nye direktevirkende perorale antikoagula-
sjonsmidlene (DOAK) og andre medikamen-
ter gir økt risiko for store blødninger sam-
menlignet med DOAK-midler alene (1). 

Pasienter som brukte DOAK-midler i kom-
binasjon med amiodaron, flukonazol, rifam-
picin eller fenytoin, var signifikant hyppigere 
i kontakt med sykehus på grunn av blød-
ning. Blødningsforekomsten ved bruk av 
DOAK-midler i kombinasjon med atorvasta-
tin, digoksin, erytromycin eller klaritromy-
cin var signifikant lavere, mens det var ingen 
forskjell mellom bruk av DOAK-midler alene 
og i kombinasjon med verapamil, diltiazem, 
ciklosporin, ketokonazol, itrakonazol, voriko-
nazol, posakonazol eller dronedaron.

– Det er overraskende at kombinasjonen av 
DOAK-midler og amiodaron medfører økt 
blødningstendens, samtidig som atorvasta-
tin, verapamil, diltiazem eller digoksin ikke 
medfører økt risiko, sier Dan Atar, professor 
ved Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universi-
tetssykehus, Ullevål. 

– Vi har i mange tiår vært klar over mulig-
heten for interaksjoner mellom warfarin 
(Marevan) og amiodaron. Som klinisk rutine 
har vi tilpasset warfarindoseringen ved 
oppstart av amiodaronbehandlingen. Klini-
kere må også ta høyde for økt blødningsten-
dens hos pasienter som behandles med 
DOAK-midler og amiodaron.
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Hudkreft blant organtransplanterte

Risikoen for å utvikle kutant plateepitel-
karsinom etter organtransplantasjon 
er ikke like høy som før, viser en ny norsk 
studie. Nedgangen skyldes antagelig 
mindre aggressiv immundempende 
behandling.

Organtransplanterte har svært høy risiko for 
å utvikle hudkreft, særlig plateepitelkarsi-
nom (1). Årsaken er knyttet til de immun-
dempende legemidlene som pasientene må 
bruke for å hindre avstøtning av det trans-
planterte organet.

I en kohortstudie med alle pasienter som 
ble nyre-, hjerte-, lunge- eller levertransplan-
tert i Norge i perioden 1968�–�2012, dvs. over 8 
000 pasienter, har norske forskere nå påvist 
en sikker nedgang i forekomsten av kutant 
plateepitelkarsinom etter transplantasjon 
siden begynnelsen av 1990-årene (1). Akku-
mulert risiko de første 15 årene etter trans-
plantasjon økte kraftig hos dem som ble 
transplantert i perioden 1983�–�87, men avtok 
så gradvis blant dem som ble transplantert  
i 1993�–�2002 og 2003�–�12. Beregninger av stan-
dardisert insidensratio (SIR), der forekom-
sten av kreft sammenlignes med en alders- 
og kjønnsparet befolkning i samme tidspe-
riode, bekreftet en markert nedgang i risi-
koen for plateepitelkarsinom. Risikoen var 
høyest for dem som ble transplantert i 
1983�–�87 og 1988�–�92, dvs. rundt 100 ganger 
høyere enn i den generelle befolkningen. 
Deretter sank risikoen til under det halve 
sammenlignet med dem som ble transplan-
tert i 1983�–�87, også etter å ha justert for ulik 
oppfølgingstid.

– Dette er den første større, registerbaserte 
studien som viser en klar nedgang i risikoen 
for plateepitelkarsinom i hud etter organ-
transplantasjon, forteller Mohammad Rizvi, 
artikkelens førsteforfatter. Studien er nylig 
publisert i JAMA Dermatology, som er et av 
de høyest rangerte tidsskriftene innen der-
matologi. Øvrige forfattere er Bjarte Aagnes 
og Bjørn Møller ved Kreftregisteret og trans-

plantasjonsmedisinere ved Oslo universi-
tetssykehus med Petter Gjersvik som pro-
sjektleder og sisteforfatter.

– Nedgangen i risikoen for plateepitelkar-
sinom kan forklares med en mindre aggres-
siv og mer individualisert immundempende 
behandling etter organtransplantasjon, sier 
Rizvi. Han understreker at risikoen for å 
utvikle hudkreft etter organtransplantasjon 
fortsatt er høy. Denne studien viser at risi-
koen nå er 30�–�45 ganger høyere enn i den 
generelle befolkningen. Pasientene må 
derfor være særlig nøye med å begrense 
eksponeringen for sol og beskytte huden 
mot overdreven soling. Huden må sjekkes 
regelmessig av pasienten, av pårørende og 
ved legekontroller. Noen pasienter utvikler 
multiple hudkreftlesjoner, og disse må 
følges opp særskilt av hudleger, sier Rizvi.

Oslo universitetssykehus er et av verdens 
største transplantasjonssentre med over 400 
organtransplantasjoner hvert år. Med trans-
plantasjonsvirksomheten samlet ved ett 
sykehus og et velfungerende nasjonalt kreft-
register egner Norge seg godt til å studere 
eventuelle endringer i kreftforekomst etter 
organtransplantasjon.

ERLEND HEM TIDSSKRIFTET

LITTERATUR
1 Rizvi SMH, Aagnes B, Holdaas H et al. Long-term 

change in the risk of skin cancer after organ 
transplantation. A population-based, nation-wide 
cohort study. JAMA Dermatol 2017; �e-publisert 
18.10.2017. 

DOAK-interaksjoner 
øker risiko for 
blødning
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Kombinasjonsbehandling med 
rivaroxaban og acetylsalisylsyre gir 
færre kardiovaskulære hendelser enn 
behandling med ett av virkestoffene 
alene. Det viser en ny studie.

En dobbeltblindet, randomisert studie, som 
nylig er publisert i New England Journal of 
Medicine, omfattet nær 30 000 pasienter 
med etablert og stabil aterosklerotisk syk-
dom (1). Pasientene fikk enten kombina-
sjonsbehandling med rivaroxaban og acetyl-
salisylsyre eller behandling med ett av virke-
stoffene alene. Studien ble stanset før plan-
lagt studieslutt ettersom foreløpige 
resultater klart favoriserte den ene gruppen.

Gruppen som mottok kombinasjons-
behandling hadde rundt 24 % reduksjon  
i antall tilfeller av kardiovaskulær død, 
hjerne slag eller hjerteinfarkt, sammenlignet 
med gruppene som fikk behandling med ett 
virkestoff. Total mortalitet var 18 % lavere. 
Prisen å betale for denne gevinsten var 70 % 
økning i antall blødningstilfeller i gruppen 
som fikk kombinasjonsbehandling. Rivaro-
xaban alene ga ikke færre uønskede hendel-
ser enn acetylsalisylsyre, men ga flere blød-
ninger.

– Denne studien er svært viktig og kan føre 
til endringer i våre retningslinjer for be-
handling, sier Stefan Agewall, overlege ved 
Oslo universitetssykehus og professor ved 
Universitetet i Oslo.

– Kort fortalt tyder funnene på at acetylsa-
lisylsyre ikke er nok hos alle pasienter med 
stabil aterosklerotisk sykdom, men at prisen 
å betale er økt blødningsrisiko. Vi trenger nå 
å identifisere hvilke pasientgrupper med 
stabil aterosklerotisk sykdom som har størst 
gevinst av mer intensiv antikoagulasjons-
behandling enn acetylsalisylsyre alene.  
Hva som er optimal behandling for de ulike 
undergruppene, vet vi fortsatt ikke. Vi tren-
ger en studie hvor man sammenligner 
denne kombinasjonsbehandlingen med 
lavdose rivaroxaban og vanlig dose acetyl-
salisylsyre, i tillegg til en helseøkonomisk 
vurdering av studien, sier Agewall.

ØYVIND STOPLE SIVERTSEN TIDSSKRIFTET

LITTERATUR
1 Eikelboom JW, Connolly SJ, Bosch J et al. 

Rivaroxaban with or without aspirin in stable 
cardiovascular disease. N Engl J Med 2017; 377: 
1319�–�30. 

Mindre hjerte- og karsykdom,  
men mer blødning

Rivaroxaban tabletter. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library

Bare halvparten av alle aborter  
i verden utføres av kvalifisert personell 
og med bruk av anbefalte metoder.  
De minst trygge abortene utføres  
i lavinntektsland og i land der abort  
er forbudt.

I en studie som nylig er publisert i tidsskrif-
tet The Lancet, basert på data fra 61 land, ble 
antall aborter i verden i perioden 2010�–�14 
beregnet til å være 55 700 000, altså over 
55 millioner (1). Av disse ble ca. 55 % klassifi-
sert som trygge, dvs. at de ble utført av kvali-
fisert helsepersonell og med metoder som 
er anbefalt for den aktuelle svangerskaps-
lengden. Kun ett av disse kriteriene var 
oppfylt ved ca. 17 millioner aborter, og rundt 
åtte millioner aborter ble verken utført av 
kvalifisert personell eller med anbefalt me-
tode.

I Europa og Nord-Amerika ble nesten alle 
aborter klassifisert som trygge, med unntak 
av Øst-Europa, der nær 15 % av abortene var 
utrygge. I mesteparten av Afrika og Sør-
Amerika var rundt tre av fire aborter utryg-
ge, men i Sør-Amerika var metodene oftere  
i tråd med anbefalingene, selv om de som 
oftest ble utført av ukvalifisert personell.  
I Sør-Amerika er medikamentell abort mer 
utbredt, mens det i Afrika er vanligere med 
bruk av utdaterte, invasive og farlige abort-
metoder.

Nesten alle, dvs. rundt 97 %, av utrygge 
aborter fant sted i middel- og lavinntekts-
land. Aborttallene per 1 000 kvinner var 
høyest i disse landene og lavest i høyinntekt-
sland hvor selvbestemt abort er lovlig. I land 
hvor selvbestemt abort er lovlig, ble nær ni 
av ti aborter utført på trygg måte, mens kun 
én av fire aborter var trygge i land hvor 
abort er forbudt.

For å redusere antall utrygge aborter  
i verden må innsatsen for å bedre tilgangen 
til kvalifisert helsepersonell og trygge abort-
metoder intensiveres i lav- og middelinn-
tektsland, skriver forfatterne.

MATILDE RISOPATRON BERG SYKEHUSET 
INNLANDET, HAMAR

LITTERATUR
1 Ganatra B, Gerdts C, Rossier C et al. Global, regio-

nal, and subregional classification of abortions by 
safety, 2010-14: estimates from a Bayesian hierar-
chical model. Lancet 2017. E-publisert 27.9.2017. 
PubMed.

Utrygge aborter  
er svært vanlig  
i lavinntektsland
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Verktøy for genregulering og hjernens vannkanaler

SVEIN ERIK EMBLEM MOE
sveinerikmoe@gmail.com 
Foto: Eirik Lund

DISPUTAS
Svein Erik Emblem Moe disputerte for ph.d-graden 
ved Universitetet i Oslo 23.8.2017. Tittelen på avhand-
lingen er Basic mechanisms of RNA interference and the 
brain water channel Aquaporin-4.

Vannkanaler forklarer evnen til rask 
vanntransport over cellemembranen. 
Ingen vet hvorfor vi har vannkanaler  
i hjernen.

De siste årene er det blitt lansert mange 
hypoteser om hjernens vannkanal Aqua-
porin-4. Aquaporin-4 er uttrykt i hjernens 
støtteceller. I astrocyttene danner Aqua-
porin-4 store, firkantede molekylære kom-
plekser i cellemembranen. Rundt hjernens 
blodårer kan vannkanalene dekke opp mot 
40 % av cellemembranen. Med en slik under-
fundig organisering og kraftig utrykk er det 
vanskelig ikke å tillegge vannkanalene en 
viktig rolle. Dette gjenspeiles i de fremlagte 
hypotesene. Det spekuleres i om vannkana-
lene er viktig for cellemigrasjon, nervesigna-
lering eller i utviklingen av hjerneødem. 
Den mest populære hypotesen i øyeblikket 
er at vannkanalene bidrar til å fjerne avfalls-
stoffer fra hjernen under søvn og således 

utgjør grunnlaget for vårt iboende søvn-
behov. Pasienter med den alvorlige demye-
liniserende sykdommen Neuromyelitis 
optica har antistoff mot vannkanalen  
i spinalvæsken og i blodet.

I mitt doktorgradsarbeid har vi utviklet  
en molekylærbiologisk metode for å studere 
de store kompleksene vannkanalen danner. 
Vi har også oppdaget flere genvarianter av 
Aquaporin-4 og studert deres bidrag i orga-
niseringen av de store kompleksene. Vi har 
videre funnet vannkanalen i nesens lukte-
epitel og lansert hypotesen om at Aqua-
porin-4 bidrar i luktesansen. Det er senere 
blitt vist at mus som mangler vannkanalen, 
har nedsatt luktesans.

Gjennom etableringen av vår metode har 
vi muliggjort for andre å studere vannkana-
lenes organisering og mulige interaksjons-
partnere.

Utvikling av ticssuppresjon ved Tourettes syndrom

HEIKE EICHELE
Heike.Eichele@uib.no 
Foto: Tom Eichele

DISPUTAS
Heike Eichele disputerte for ph.d.-graden ved Univer-
sitetet i Bergen 25.8.2017. Tittelen på avhandlingen er 
Electrophysiological correlates of performance monito-
ring in children with Tourette syndrome – a developmental 
perspective.

Barn med Tourettes syndrom utvikler 
ofte en evne til å undertrykke tics. 
Hjerneaktivitet målt med EEG 
korrelerer med kliniske parametere  
for symptombyrde.

Barn med Tourettes syndrom (TS) sliter med 
motoriske og vokale tics som ofte oppstår  
i barneskolealder. De fleste opplever sym-
ptomøkning frem til 10�–�12- årsalderen, med 
bedring etter puberteten. Noen barn strever 
likevel mer enn andre med å kompensere 
for ticsene. Symptomreduksjon sammen-
faller med modning av frontallappene, som 
blant annet kontrollerer atferdsmønstre, 
men bidrar trolig også til at barn med dette 
syndromet lærer å undertrykke tics.

Gjennom studien ønsket vi å få mer kunn-
skap om sammenhengen mellom utviklin-
gen av inhibitorisk kontroll gjennom hjerne-
modning og syndrombedring, for å kart-

legge hvordan barn med Tourettes syndrom 
utvikler kompensatoriske mekanismer for  
å undertrykke tics. Derfor fulgte vi barn med 
syndromet over tid.

Vi var spesielt interessert i hvordan hjerne-
aktivitet målt med hendelsesrelaterte poten-
sialer (ERP) i EEG ville utvikle seg hos barn 
med Tourettes syndrom, sammenlignet med 
barn med oppmerksomhetsproblemer og 
jevnaldrende friske barn. Det ble brukt en 
metode hvor man spesielt tester eksekutiv 
kontroll.

Våre resultater tyder på at adapterte opp-
merksomhetsmønstre gjennom oppveksten 
gjør at prestasjonsnivået hos barn med 
Tourettes syndrom blir mer likt nivået hos 
friske jevnaldrende. Dette understøttes av 
korrelasjoner mellom hendelsesrelaterte 
potensialer og kliniske parametere for tics-
intensitet over tid, og peker mot at barn 
med syndromet har en adaptert evne for 
selvregulering gjennom oppveksten, som 
bidrar til å undertrykke tics.



1784 TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 22,  2017;  137

DOKTOR AVHANDLINGER

Marte Meo – et effektivt verktøy ved samspillsvansker

MAGNHILD  
SINGSTAD HØIVIK
magnhild@hoivik.no 
Foto: Kristin Marie Singstad

DISPUTAS
Magnhild Singstad Høivik disputerte for ph.d.-graden 
i klinisk medisin ved Norges teknisk-naturvitenskape-
lige universitet (NTNU) 1.3.2017. Tittelen på avhandlin-
gen er Early parent–child interaction problems in primary 
health care: Screening, video-intervention and parental 
psychopathology.

Foreldreveiledning kan bedre 
samspillet mellom foreldre og barn, 
barnets utvikling og foreldrenes 
depresjonssymptomer.

Marte Meo er en mye brukt veilednings-
metode som tilbys foreldre med vansker  
i samspillet med barna sine. Kunnskaps-
grunnlaget for metoden er imidlertid 
 mangelfullt.

I mitt doktorgradsarbeid undersøkte vi 
om Marte Meo bedret samspillskvaliteten 
mellom foreldre og deres barn i alderen  
0�–�2 år sammenlignet med ordinær helse-
stasjonsoppfølging. I tillegg så vi på om 
veiledningen bedret barnets sosiale og 
emosjonelle utvikling og foreldrenes depre-
sjonssymptomer over tid. Som mål på sam-
spillskvalitet brukte vi det amerikanske 
Emotional Availability Scales. Instrumentet 
tar utgangspunkt i den voksnes sensitivitet, 
struktureringsevne og tendenser til invade-

ring eller fiendtlighet og i barnets respon-
sivitet og involvering av den voksne. For-
eldrerapport ble brukt for å måle henholds-
vis barnets utvikling og foreldrenes depre-
sjonssymptomer. Familiene inkludert  
i studien ble selektert gjennom foreldrenes 
eller helsesøsters vurdering av vansker  
i samspillet med barnet.

Målt rett etter avsluttet veiledning fant  
vi at Marte Meo var mest effektiv i familier 
med de alvorligste samspillsproblemene, 
spesielt dersom foreldrene også rapporterte 
depresjonssymptomer. Seks måneder senere 
viste barna i familiene som hadde fått Marte 
Meo-veiledning bedre sosial og emosjonell 
utvikling og foreldrene rapporterte færre 
depresjonssymptomer.

Marte Meo er et nyttig verktøy for bedre 
samspill i familier med relasjonsvansker. 
Min forskning viser at metoden har positiv 
innvirkning på den voksne og barnet også 
etter seks måneder. Repeterte målinger på 
effekt av veiledningen ut over seks måneder 
hadde vært nyttig i fremtidig forskning.

Intervalltrening med høy intensitet etter hjertetransplantasjon

MARIANNE YARDLEY
marianneyardley@gmail.com 
Foto: Universitetet i Oslo, Kristin 
Ellefsen

DISPUTAS
Marianne Yardley disputerte for ph.d.-graden ved 
Universitetet i Oslo 13.6.2017. Tittelen på avhandlingen 
er The importance of physical capacity and the effects 
of high-intensity interval training in heart transplant 
recipients.

Intervalltrening med høy intensitet 
etter hjertetransplantasjon øker 
oksygenopptaket raskt og kan 
forebygge angstutvikling senere.

Maksimalt oksygenopptak er et mål på 
kondisjon. Hjertetransplanterte pasienter 
ligger i gjennomsnitt på 50�–�70 % av forventet 
verdi for normalbefolkningen.

I mitt doktorgradsprosjekt undersøkte jeg 
hjertetransplanterte pasienter og langtids-
effekter av intervalltrening med høy intensi-
tet gjennom en randomisert, kontrollert 
oppfølgingsstudie. Totalt 48 deltagere ble 
randomisert til to grupper: ordinær oppføl-
ging og intervalltrening med høy intensitet 
eller ordinær oppfølging uten organisert 
trening, i ett år.

Jeg fant at de fleste pasientene i interven-
sjonsgruppen ikke klarte å opprettholde 
treningsintensitet over tid (målt etter fem 
år) og at kondisjon målt ved maksimalt 
oksygenopptak avtok i takt med redusert 

aktivitetsnivå og treningsintensitet. Vi 
 undersøkte også angstutvikling og fant at 
intervensjonsgruppen hadde signifikant 
lavere utvikling av angstsymptomer fem år 
etter inklusjon. Parallellt fant jeg også at 
blodprøver tatt under intervalltrening med 
høy intensitet viste en økning i signalstoffer 
som stimulerer til ny blodkardanning, sær-
lig i skjelettmuskulaturen.

Mine funn støtter tidligere forskning som 
viser at intervalltrening med høy intensitet 
øker oksygenopptaket gjennom forbedret 
muskelfunksjon, snarere enn å øke hjertets 
pumpekapasitet. I tillegg hadde fysisk kapasi-
tet målt etter hjertetransplantasjon hadde en 
betydningsfull effekt på langtids overlevelse.

Intervalltrening med høy intensitet er  
en effektiv og tidsbesparende treningsform 
som kan gi økt blodkardanning i skjelett-
muskulaturen hos hjertetransplanterte 
pasienter. Treningsformen kan dessuten 
virke beskyttende mot utvikling av angst. 
Ytterligere forskning er nødvendig før vi kan 
konkludere om langtidseffekter.
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Legevaktsentralar –  
bemanning og folketal

BAKGRUNN
Det er fleire døme på at for låg bemanning i legevakt-
sentralen har ført til dårleg tilgjenge og lang ventetid  
på telefon. Det finst ikkje retningsliner for innbyggjartal 
eller kor høg bemanning ein legevaktsentral skal ha.  
Vi presenterer her modellar for folketalsgrunnlag og 
bemanning.

MATERIALE OG METODE
Trafikkintensitet laurdagar og søndagar var basert på 
data om tal på førespurnader frå pasientar i sju legevakt-
sentralar i 2014 og 2015. Vi definerte minste optimale 
folkesetnadsgrunnlag ved minst 50 % sannsyn for ≥ 10 
førespurnader i løpet av ei nattevakt. Erlang C-formelen 
vart nytta til å estimere servicenivå, og dermed beman-
ningsbehov, etter folketal og svartidskrav. Vi har kartlagt 
samla bemanningsbehov i legevaktsentralane i Noreg.

RESULTAT
Minste optimale folketalsgrunnlag var 29 134. I 2016  
var 48 av 103 legevaktsentralar mindre enn dette. For  
å kunne tilfredsstille krava til svartid i akuttmedisin-
forskrifta, vil det for heile Norge vere naudsynt med 
112 legevaktsentraloperatørar nattetid og 158 på dagtid. 
Ein reduksjon i svartidskrav frå 120 til ti sekund vil krevje 
9,8 % fleire operatørar nattetid og 17 % fleire operatørar  
på dagtid.

TOLKING
Modellane vi har presentert gjev grunnlag for å plan-
legge folketalsgrunnlag og bemanning i legevaktsentra-
len. Ei innstramming av svartidskrava vil gje lite behov 
for meir personell.

TONE MORKEN
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin
Uni Research Helse
Bergen

STEINAR HUNSKÅR
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin
Uni Research Helse
Bergen

Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Universitetet i Bergen
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vaktsentralane (2). Resultat frå brukarunder-
søkingar av offentlege tenester syner at folk 
er mindre nøgd med legevakta enn med fast-
legen (5). Ei medverkande årsak er dårleg til-
gjenge og lang ventetid på telefon på grunn 
av underbemanning.

Det finst ikkje krav til minste folketal i ned-
slagsfeltet til ein legevaktsentral. I 2016 var det 
store kapasitetsproblem både i Stavanger og 
Trondheim etter at ein innførte krav om at all 
første kontakt med legevakta måtte skje på 
telefon til legevaktsentralen (6,7). Samanlikna 
med andre naudmeldetenester er krava til 
minste svartid på telefon i legevaktsentral 
ikkje særskild strenge. Etter akuttmedisinfor-
skrifta skal legevaktsentralen svare på 80 % av 
telefonane innan 120 sekund. AMK-sentralen 
skal til samanlikning svare på 90 % av tele-
fonane innan ti sekund (1).

Vi vil i denne studien, med bakgrunn i tra-
fikkintensitet i legevaktsentral, presentere 
metodar som kan gje innsikt i kva som er opti-
malt minste folkesetnadsgrunnlag og kva 
minstebemanning som er naudsynt for å 
kunne innfri krava til responstid i akuttmedi-
sinforskrifta. I tillegg vil vi rekne ut kor mange 
operatørar som trengst i heile Noreg med den 
legevaktstrukturen vi hadde i 2016, og kor stor 
auke i bemanninga innstramming i krav til 
svartid i legevaktsentral vil føre til.

Materiale og metode

Datakjelder
Vakttårnprosjektet. Dette prosjektet er eit nett-
verk som opphavleg bestod av sju representa-
tive legevakter med i alt 18 kommunar (8), der 
operatørane heilt sidan 2007 har registrert 
opplysingar om alle kontaktar. I denne stu-
dien har vi avgrensa oss til trafikk laurdagar 
og søndagar, dette fordi informasjonen på 
dagtid er svært varierande ettersom pasientar 
i hovudsak kontaktar fastlegen ved akutt sjuk-
dom i opningstida og dermed ikkje vil bli 
fanga opp i vakttårnmaterialet.

For alle førespurnader i Vakttårnprosjektet 
frå 1. januar 2014 til og med 31. desember 2015 
henta vi inn opplysningar om tidspunkt for 
registrering og hastegrad, vurdert ut frå kri-
teria i Norsk indeks for medisinsk naudhjelp. 
Grunna omorganisering mangla vi data frå 
ein av vakttårnlegevaktene for dei tre første 
månadane i 2014, og denne legevakta vart 
 ekskludert.

Det er noko underrapportering i Vakttårn-
prosjektet som det er naudsynt å justere for. 

HOVUDBODSKAP
Den presenterte modellen for 
bemanning basert på folketal kan 
vere ein nyttig reiskap for å plan-
leggje eit forsvarleg servicenivå per 
telefon

Ein legevaktsentral bør ha minst  
30 000 innbyggjarar i nedslagsfeltet

Ei kraftig innskjerping av krava  
til svartid på telefon vil berre gje 
moderat auka trong for operatørar  
i legevaktsentralane, landet sett 
under eitt

Legevaktsentralen er ein del av den 
nasjonale naudmeldetenesta som 
skal ta imot telefonar og handsame 
førespurnader til legevakta om 
akutt hjelp (1). Samarbeid mellom 
legevaktsentralen og legevaktlegen 

er heilt sentralt, og i praksis er dei ofte sam-
lokaliserte. Telefonoperatørane i legevaktsen-
tralane er som regel sjukepleiarar som har 
andre kliniske oppgåver i legevakta. Dette er 
i tråd med tilråding frå Nasjonalt kompetanse-
senter for legevaktmedisin (2). I denne stu-
dien er «operatør» definert som den som ut-
fører den delen av sjukepleiaroppgåvene som 
berre gjeld legevaktsentralen.

I 2016 var det 182 legevakter (legevaktdis-
trikt) i Noreg, men berre 103 legevaktsentralar 
(3). Ein legevaktsentral kan altså dekke fleire 
legevaktdistrikt. Særleg i mindre legevakter 
er det vanleg at vaktlegen må kommunisere 
med ein legevaktsentral som ligg i ein annan 
kommune. Stadig sjeldnare er legevaktsentral 
og akuttmedisinsk kommunikasjonssentral 
(AMK) samlokaliserte med felles personell (4).

Operatørane i legevaktsentralen skal ha 
inngåande kjennskap til den kommunale 
 beredskapen, som heimesjukepleie, krise-
team og psykiatriteneste. Lokalkunnskap er 
det største fortrinnet til legevaktsentralen, 
men låg pågang kan føre til at operatørane får 
lite klinisk erfaring og dermed vanskar med 
å oppretthalde kvalitet og kompetanse.

Om lag tre firedelar av telefonane til lege-
vaktsentralane gjeld mindre alvorleg sjuk-
dom (5). Legevaktoperatørane kan avklare 
mange problemstillingar utan å involvere 
legevaktlegen. For publikum kan resultatet 
bli mindre tid på venterommet. Nasjonalt 
kompetansesenter for legevaktmedisin tilrår 
ein meir sentral rolle i helsetenesta for lege-

Eit estimat for kor stor underrapporteringa 
var, vart gjort på grunnlag av historiske kon-
sultasjonsratar i prosjektet og i statistikk for 
legevakt basert på rekningskort sende frå lege-
vaktlegar til Helfo, forvaltingsorganet for folke-
trygdrefusjon i helsevesenet (9). Avviket vart 
sett til skilnaden mellom konsultasjonsrate i 
rekningskortstatistikken og i Vakttårnprosjek-
tet. Dette vart multiplisert med avviket i kon-
taktrate i Vakttårnprosjektet dersom utvik-
linga i trafikken hadde vore lik utviklinga i tal 
på rekningskort totalt. Kontaktane vart rekna 
som «dagvakt» dersom dei vart registrerte mel-
lom kl 0800 og kl 1559, som  «ettermiddag/
kveld» mellom kl 1600 og kl 2259 og som 
«natte vakt» mellom kl 2300 og kl 0759.

Nasjonalt legevaktregister. Data om kva 
kommunar som deltek i dei ulike legevaktsen-
tralane i Noreg vart henta frå den siste oppda-
teringa av Nasjonalt legevaktregister (4). 
 Saman med opplysningar frå Statistisk sen-
tralbyrå om folketal i kommunane per 1.1.2016 
(10) rekna vi ut folketalsgrunnlaget i alle lege-
vaktsentralane.

Utfallsmål
Eitt utfallsmål var tal på kontaktar til legevakt-
sentral for kvar klokketime per million inn-
byggjarar for dei tre hastegradene grøn, gul 
og raud for kvar klokketime. Sannsyn (%) for 
≥ 1, ≥ 5, ≥ 10, ≥ 20 kontaktar i løpet av ei natte-
vakt etter folketal var eit anna utfallsmål. Ut 
frå vår vurdering av kva minste rimeleg 
minste belastning bør vere, definerte vi min-
ste føremålstenlege folketalsgrunnlag for ei 
legevakt som det folketalet som gav 50 % sann-
syn for ti eller fleire førespurnader i løpet av 
ei nattevakt. Tal på legevaktsentralar som var 
mindre enn dette med tilhøyrande folketal 
var også eit utfallsmål, i tillegg til tal på og 
folketal som gav lågare enn 50 % sannsyn for 
≥ 1, ≥ 5 og ≥ 20 førespurnader i løpet av ei 
natte vakt.

For bemanning var hovudutfallsmål naud-
synt tal på operatørar etter folketal i løpet av 
ei dag- eller nattevakt ut frå klokketimen med 
størst trafikk i løpet av vakta. Dette vart nytta 
til å rekne ut minste tal på operatørar på dag-
tid og nattetid som er naudsynt for å kunne 
betene alle legevaktsentralane i Noreg med 
noverande krav til svartid (80 % av telefonane 
skal takast innan 120 sekund) og ved seks 
 alternative og strengare krav.

Variablar og statistiske metodar
Data vart handsama i Excel 2013. Summen av 
kontaktraten frå kl 2300 til kl 0759 var saman 
med kumulativ Poisson-fordeling grunnlag 

Tabell 1, figur 1, 3 og 4 finst på tidsskriftet.no  
Engelsk omsetjing på tidsskriftet.no
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eller 20 førespurnader til legevaktsentralen i 
løpet av ei nattevakt etter folketal. Folketalet i 
nedslagsfeltet må opp i over 29 134 for at det 
skal vere ti eller fleire førespurnader i meir 
enn halvparten av nattevaktene.

Tabell 2 viser kor mange legevaktsentralar 
med folketal der estimert sannsyn for minst 
ein, fem, ti og 20 førespurnader er lågare enn 
50 % i løpet av ei nattevakt. Ut frå modellen 
har berre 25 legevaktsentralar i gjennomsnitt 
meir enn 20 førespurnader i løpet av ei natte-
vakt, men desse dekkjer 63,9 % av folketalet i 
Noreg.

Figur 3 viser kor mange legevaktsentralope-
ratørar det trengst for å tilfredsstille krava til 
svartid etter folketal. På dagtid vil det vere 
naudsynt med minst to operatørar dersom 
innbyggjartalet blir høgare enn 35 000. Mel-
lom kl 5 og kl 6 vil ein operatør kunne betene 

innbyggjarar per døgn. Grøne førespurnader 
utgjorde 72,3 %, gule førespurnader 25,1 % og 
raude 2,6 %.

Estimert underrapportering i Vakttårnpro-
sjektet i 2015 var 26,7 %, og alle kontaktratar 
vart justert for denne faktoren.

Data frå Nasjonalt legevaktregister syner at 
det var 103 legevaktsentralar i 2016. Fordelinga 
av folketal i nedslagsfeltet er vist i tabell 1. 
Folke talet varierte frå 1 000 til 658 390, median 
var 30 814.

Figur 1 viser trafikkintensiteten kvar time 
døgnet igjennom, fordelt på hastegrader. Den 
samla trafikken var høgast mellom kl 10 og 
kl 11, med 114 førespurnader per million inn-
byggjarar. Minst pågang var det mellom kl 5 
og kl 6, med 18 førespurnader per million inn-
byggjarar.

Figur 2 viser sannsyn for minst ein, fem, ti 

for å rekne ut sannsyn for ulike tall på føre-
spurnader i løpet av ei nattevakt ved ulike 
folketal.

Vi nytta Erlang C-formelen til å rekne ut del 
innringarar som vil få svar innan tidskravet 
på 120 sekund (servicenivå). Erlang-formlane 
er sentrale innan køteori. Dei er opphavleg 
utvikla for å bemanne manuelle telefonsen-
tralar (11).

Vi tok utgangspunkt i ei gjennomsnittleg 
samtaletid på fire minutt. Naudsynt tal på 
operatørar ved ulike folketal var minste tal 
operatørar som gav eit servicenivå på minst 
80 %, i tråd med akuttmedisinforskrifta. Basert 
på dette rekna vi ut naudsynt tal på opera-
tørar i alle legevaktsentralane i den mest og 
den minst travle timen, og summen av desse 
gav personellbehovet i heile landet. Tilsva-
rande vart gjort for andre alternative kombi-
nasjonar av svartidskrav og servicenivå.

Vi har laga interaktive figurar, der ein ved å 
leggje inn folketal, gjennomsnittleg samtale-
tid og krav til svartid kan få modellert tal på 
førespurnader ved ulike hastegradar, sannsyn 
for ulike tal for førespurnader, tal på gule og 
raude førespurnader i løpet av dag-, kvelds- og 
nattevakt, oppnådd servicenivå, gjennom-
snittleg svartid, del innringjarar som ikkje må 
vente og kor stor del av tida operatørane må 
bruke på aktivt telefonarbeid. Det interaktive 
materialet er tilgjengeleg på http://modell.
raknesresearch.net/.

Vakttårnprosjektet er godkjend av regional 
komité for medisinsk og helsefagleg for-
skingsetikk og av Norsk senter for forsknings-
data (NSD, tidlegare Norsk samfunnsviten-
skapelig datatjeneste), som er personvern-
ombod for forsking i Uni Research Helse.

Resultat

Vi registrerte i alt 67 227 vakttårnførespurna-
der laurdagar og søndagar i 2014 og 2015. 
Dette svarer til 1 242 legevaktbesøk per million 

Tabell 2  Folketal der sannsynet for færre enn ein, fem, ti eller 20 førespurnader i løpet av ei nattevakt er lågare enn 50 % (kritisk folketal). Tal på legevaktsentralar, kommunar og 
innbyggjarar i nedslagsfelt med lågare enn kritisk folketal

Førespurnader  
i løpet av ei natte vakt

Legevakt sentralar Kommunar Innbyggjarar

Kritisk folketal Tal Prosent Tal Prosent Tal Prosent

  < 1     2 089 3 2,9 3 0,7 4 039 0,1

  < 5 14 075 21 20,4 42 9,8 128 736 2,5

  < 10 29 134 48 46,6 138 32,2 718 903 13,8

  < 20 59 263 75 72,8 282 65,9 1 882 320 36,1

Figur 2  Estimert sannsyn i prosent for ulike tal på førespurnader til legevaktsentralen i løpet av ei nattevakt (kl 2300– 
0800) etter folketal i nedslagsområdet. Basert på observasjon av sju representative legevakter i 2014 og 2015
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ein folkesetnad på opptil 236 000, men der-
som ein tek utgangspunkt i den mest travle 
timen på natta (kl 23�–�24) er det naudsynt med 
meir enn ein operatør dersom folketalet er 
høgare enn 126 000.

Figur 4 viser korleis behovet for operatørar 
er med legevaktstrukturen per 1. januar 2017. 
For eit fleirtal av legevaktsentralane er det nok 
med ein operatør både om dagen og om natta.

Tabell 3 viser totalbehovet for operatørar i 
legevaktsentralane samla for heile Noreg ved 
ulike krav til svartid. Alle legevaktsentralane 
vil kunne bli betent av 115 operatørar på natta 
og 155 om dagen med noverande krav. Der-
som 80 % av telefonane skal svarast på innan 
ti sekund, mot 120 sekund som no, vil det 
krevje 7,8 % fleire operatørar om natta og 16 % 
fleire operatørar om dagen. Dersom samtale-
tida aukar frå fire til seks minutt med no-
verande krav, vil behovet for operatørar for å 
dekke heile Noreg auke med 11 % på natt og 
26 % på dag (data ikkje vist).

Diskusjon

Det er stor variasjon i pågangen til legevakt-
sentralen gjennom døgnet på laurdagar og 
søndagar. Trafikken er 6,3 gonger større mel-
lom kl 10 og kl 11 på føremiddagen enn mel-
lom kl 5 og kl 6 om natta. Folketalsgrunnlaget 
er mindre enn 10 000 i 14 % av legevaktsen-
tralane. Vi fann at minste føremålstenlege 
folketal for ein legevaktsentral er 29 134, og 
47 % av legevaktsentralane med 14 % av folke-
talet i Noreg var mindre enn dette i 2016.

Med legevaktstrukturen i 2017 og med krava 
til svartid i akuttmedisinforskrifta er det etter 
modellen vår naudsynt med minst 115 opera-
tørar på natta og 155 operatørar på dagtid i 
heile Noreg. Store innskjerpingar i krava til 

svartid vil berre gje moderat auke i behovet 
for operatørar.

Tolking
Vi har presentert modellar for dimensjone-
ring av legevaktsentralar både med tanke på 
folketalsgrunnlag og bemanning, noko som 
kan vere nyttig i samband med planlegging 
av legevaktstruktur. Eit døme er Legevakta i 
Trondheim, som innførde ringeplikt i desem-
ber 2015. Dette førte til at det ein periode var 
svært vanskeleg å komme gjennom på tele-
fon. Særleg den typisk travle andre juledagen 
i 2015 var det ille. Det var då berre to opera-
tørar som svarte på telefonane (7). Modellen 
vår viser at det er naudsynt med minst fire 
operatørar i legevaktsentralen i Trondheim 
for å kunne oppfylle krava til svartid på dagtid 
ein vanleg laurdag og søndag.

Svært lang ventetid på grunn av for få ope-
ratørar er eit problem ved fleire av dei store 
legevaktene i Noreg. Auka bemanning vil i 
større grad enn mindre strenge krav til svar-
tid påverke måloppnåinga når det gjeld svar-
tid på telefon i legevaktsentralar. Krava til 
svartid for legevaktsentralar i akuttmedisin-
forskrifta er ikkje strenge, og som vist her vil 
sjølv ei kraftig innskjerping medføre relativt 
lite behov for fleire operatørar, såframt lege-
vaktsentralane allereie er tilstrekkeleg be-
manna. Tiltak for å redusere samtaletida vil 
gje betre kapasitet i legevaktsentralane, men 
for stor vekt på å avslutte samtalane raskt kan 
gje auka fare for å oversjå viktig informasjon 
og kan dessutan gå utover den viktige rådgje-
varfunksjonen.

Funna viser òg at det er mange legevaktsen-
tralar som har eit så lite folketalsgrunnlag at 
vi meiner det er vanskeleg å tilråde dei av fag-
lege og økonomiske grunnar dersom opera-
tørane ikkje har andre oppgåver i tillegg. 

Heile 48 legevaktsentralar har dei fleste netter 
færre enn ti førespurnader. Basert på funna 
her meiner vi det er grunnlag for å redusere 
talet på legevaktsentralar med opp mot 20, 
gitt eit reint operativt perspektiv. Den gode 
svarkapasiteten i mange sentralar er ei med-
verkande forklaring på at innskjerping i svar-
tidskrav i liten grad vil gje auka personell-
behov.

Vi veit ikkje korleis den faktiske beman-
ninga ved legevaktsentralane i Noreg er i dag. 
Ettersom dei fleste dekkjer eit område med eit 
lågt innbyggjartal, vil mange ha god beman-
ning dersom ein ser på telefonaktiviteten 
åleine, sjølv med berre ein operatør. Variasjon 
i kva for andre oppgåver operatørane skal 
 utføre kan vere like relevant for bemannings-
situasjonen som talet på operatørar. Det 
 vesentlege er at slike oppgåver ikkje skal gå 
utover evna til å kunne svare på telefonen. Til 
samanlikning har Helsedirektoratet foreslått 
at sentralane for mottak av tryggingsalarmar 
og velferdsteknologiske meldingar alltid skal 
ha ei minimumsbemanning på to sjukepleia-
rar, og at desse skal ikkje ha andre oppgåver 
(12).

Avgrensingar
Estimata er baserte på tal som berre gjeld 
laurdagar og søndagar, og det er usikkert om 
i kva grad dei kan overførast til kvardagar. 
Særleg på dagtid er pågangen mykje lågare 
frå måndag til fredag. Årstidsvariasjon og sær-
skilte lokale tilhøve vil òg kunne gi avvik frå 
modellane vi har presentert her.

Meir personell kan vere naudsynt i feriar og 
på helgedagar med stor pågang på grunn av 
stengde fastlegekontor. For eksempel var talet 
på rekningskort i legevakt påskeaftan i 2015 
25 % høgare enn på ein vanleg laurdag (per-
sonleg informasjon frå Hogne Sandvik). Vi har 

Tabell 3  Ulike krav til svartid i legevaktsentral med minste naudsynte tal på operatørar for heile Noreg med legevaktstrukturen i 2016 med noverande og alternative krav til svartid

Krav til svartid (sek)
Telefonar som må svarast  

på innan kravet (%)

Minste tal på legevakt-
sentraloperatørar

Natt Dag

Noverande krav 120 80 115 155

Alternativ 1: Krav som i AMK-sentalane  10 90 148 221

Alternativ 1: Halvering av svartid, 95 % 60 95 173 231

Alternativ 2: Halvering, 80 % 60 80 119 167

Alternativ 3: Strengt I 30 90 142 215

Alternativ 4: Strengt II 10 80 124 180

Alternativ 5: Inga ventetid   0 90 149 221
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samansetnaden av variablane, til dømes alder, 
kjønn og hastegrad (4).

Når det gjeld modellering av behov for ope-
ratørar, har vi gått ut frå ei gjennomsnittleg 
samtaletid på fire minutt. Dette er ein stan-
dard i samband med opplæring i AMK-sen-
tralane, men det er ikkje kjend kva som er den 
faktiske gjennomsnittlege samtaletida der. I 
perioden september 2015 til og med august 
2016 var gjennomsnittleg samtaletid for opp-
ringingar til nasjonalt legevaktnummer 
(116117) nærare fem minutt (295 sekund, per-
sonleg informasjon frå Anita Østlund, Helse-
tjenestens driftsorganisasjon, HDO). I tillegg 
er det sannsynleg at samtaletida varierer gjen-
nom døgnet.

Erlang C-formelen har nokre føresetnader 
som avgrensar bruken (15). Føresetnaden om 
at innringarane ikkje legg på før dei får svar 
gjeld også for Vakttårnprosjektet. Erlang C 
føreset like fullt at operatørane heile tida er 
tilgjengelege for å ta telefonen og ikkje har 
anna å gjere. I praksis er det å betene legevakt-
sentralen ofte berre ei av fleire oppgåver for 
sjukepleiarar i legevakt. Vidare tek Erlang C 
ikkje høgde for eventuell prioritering av tele-
fonar som kjem inn. Bortsett frå at innringja-

tidlegare vist at reiseavstanden til legevakt-
lokalet har stor innverknad på i kva grad inn-
byggjarane nyttar legevakta (13,14), og i resul-
tata som er presenterte i denne artikkelen, 
har vi ikkje tatt høgde for dette. I det inter-
aktive materialet er det høve til å justere for 
avstand.

Folketalsgrunnlaget gjeld kommunane 
som inngår i nedslagsområdet til legevaktsen-
tralen. Legevaktsentralar i område med mange 
studentar eller turistar vil til dømes ha  høgare 
aktivitet enn det modellane her syner.

Vi kan ikkje sjå vekk frå at legevaktene i 
Vakttårnprosjektet var mindre representative 
i 2014 og 2015 enn ved oppstarten av prosjek-
tet i 2006 grunna generell utvikling og omor-
ganisering i kommunane. Eit anna problem 
er at vi i denne studien har estimert at om lag 
kvar tredje kontakt i vakttårnlegevaktene 
ikkje vart registrert. Vi kjenner ikkje til andre 
gode kjelder som kan kaste lys over om den 
store delen manglande data har før til syste-
matiske avvik i rapporteringa (bias). Vi vurde-
rer at det i liten grad har vore skeivrapporte-
ring, og at underrapporteringa er tilfeldig. Til 
tross for at underrapporteringa har auka 
 sidan 2010, har det vore ein stabil fordeling av 

rar som ventar på svar blir bedne om å ringe 
113 ved akutt livstruande sjukdom, er det 
 ingen prioritering i legevaktsentralen før ope-
ratøren tek telefonen.

Konklusjon

Resultata i denne studien kan gje grunnlag 
for å rekne ut behovet for kor mange opera-
tørar i legevaktsentralen som er naudsynte 
for å stette krava i akuttmedisinforskrifta. Ei 
stor innstramming av kravet til svartid vil 
krevje liten auke i bemanninga. Auka beman-
ning og kortare samtaletid er tiltak som i 
størst grad vil redusere ventetida på telefon.

Vi takkar Arngeir Berge og Ole Johan Eikeland for hand- 
saming av data i Legevaktregisteret og Vakttårnprosjektet, 
Terje Olav Øen for oversikt over legevaktsentralane og 
Hogne Sandvik for informasjon om påska 2015. Takk også 
til personalet på vakttårnlegevaktane.

Interaktivt materiale til artikkelen finst på  
http://modell.raknesresearch.net.
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Kardiovaskulær sykdom  
og diabetes ved afrikansk  
eller asiatisk bakgrunn

BAKGRUNN
Befolkningsgrupper av ulik herkomst ser ut til å ha ulik 
forekomst av diabetes, ulik risiko for å utvikle kardiovas-
kulær sykdom og ulik respons på visse medisiner som 
benyttes ved disse tilstandene. Vi ønsket å gå gjennom 
litteraturen på dette feltet.

KUNNSKAPSGRUNNLAG
Vi har søkt i flere databaser etter systematiske oversikter 
publisert fra og med år 2000 og supplert med artikler fra 
referanselister, egne litteraturarkiver samt et pyramide-
søk i Helsebibliotekets database. Totalt 37 artikler ble 
inkludert.

RESULTAT
Når det gjelder diagnostisert diabetes, er forekomsten  
av koronar hjertesykdom og hjerneslag ulik mellom 
grupper av sørasiatisk, østasiatisk, afrikansk og euro-
peisk herkomst. Hos dem med sørasiatisk herkomst 
antas risikoen for koronar hjertesykdom å være dobbelt 

så stor som hos europeere, og sykdom inntreffer 5�–�10 år 
tidligere. Forekomsten av hjerneslag er spesielt høy 
personer av afrikansk herkomst. Også risikofaktorer som 
dyslipidemi og hypertensjon er ulikt fordelt mellom 
disse gruppene. Behandlingsresponsen på medikamen-
ter som -blokkere, ACE-hemmere og ulike statiner er 
ulik, for eksempel kan statindosene hos asiater ofte 
halveres i forhold til dosen til kaukasiere, og ACE-hem-
mere anbefales ikke som monoterapi ved hypertensjon 
hos personer av afrikansk herkomst. Ulikhetene skyldes 
blant annet ulik genetisk disposisjon.

FORTOLKNING
Funnene har klinisk betydning – bedre innsikt på feltet 
muliggjør optimalisert tilpasning til hver enkelt pasient, 
med raskere måloppnåelse og redusert risiko for bivirk-
ninger. De anbefalingene som gis i denne artikkelen, er  
i samsvar med og utfyller Helsedirektoratets reviderte 
retningslinje for behandling av diabetes.

ARILD AAMBØ
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Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons-  
og minoritetshelse (NAKMI)
Oslo universitetssykehus, Aker

TOR OLE KLEMSDAL
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Oslo universitetssykehus, Aker
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For å belyse den andre problemstillingen 
benyttet vi søkestrengen (forenklet): Diabetes 
AND Asia OR Africa AND Statin* OR Antihyper-
tensive* OR Thiazid* OR Diuretic*. For å være 
sikker på å få med litteratur som var relevant 
for de mest aktuelle gruppene som er kom-
met fra Asia og Afrika til Norge, ble det i til-
legg søkt spesielt på et skjønnsmessig utvalg 
av nasjonalgrupper fra disse områdene. Dette 
søket ble avsluttet 30.3.2015. Komplett søke-
strategi finnes i aambøappendiks.

Vi fikk til sammen 871 treff, og etter å ha fjer-
net dubletter var det 787 treff. Artiklenes rele-
vans ble først vurdert av førsteforfatter ut fra 
tittel og sammendrag (fig 1). 34 artikler ble lest 
i fulltekst. Av disse fant vi fem oversiktsartikler 
fra perioden 2005�–�15. Materialet ble videre sup-
plert med tre nyere oversiktsartikler som først 
ble publisert i perioden 2015�–�16 (7–9).

Basert på funn i de utvalgte artiklene ble det 
dessuten i mars 2015 utført tre pyramidesøk i 
Helsebibliotekets database, på henholdsvis 
«hypertension AND pharmacogenomics», 
«825T AND hypertension» og «CYP2C19 AND 
Asian OR African». Fra disse søkene ble én 

Kunnskapsgrunnlag
I forbindelse med forarbeider til Helsedirek-
toratets nye retningslinje for behandling av 
diabetes (6) og i samarbeid med Helsedirek-
toratets bibliotektjeneste ble det våren 
2015 gjort et litteratursøk. Vi ønsket å konsen-
trere oss om studier som var utført blant 
 migranter til Europa, men ønsket også ta inn 
studier fra opprinnelseslandet eller regionen 
migrantene kommer fra, da vi mener dette 
kan bidra til økt forståelse.

Vi søkte i databasene PubMed, Ovid MED-
LINE, EMBASE, Global health, Cochrane Data-
base of Systematic Reviews, NHS Economic 
Evaluation Database, Other Reviews (DARE), 
Technology Assessment, EBSCOs Cinahl, CDSR, 
EED, SveMed+ etter systematiske oversikter på 
norsk, svensk, dansk, engelsk og tysk publisert 
fra og med år 2000.

For å belyse den første problemstillingen 
benyttet vi søkestrengen (forenklet): Diabetes 
mellitus AND Asia OR Africa AND Hyperten-
sion OR Myocardial infarction OR Stroke. 
 Søket ble avsluttet 4.2.2015.

HOVEDBUDSKAP
Der er betydelige forskjeller mellom 
personer av afrikansk, asiatisk og 
europeisk herkomst i forekomst  
av makrovaskulær sykdom ved 
diabetes

Hos personer av afrikansk og asiatisk 
herkomst bør den medikamentelle 
behandlingen startes opp med noe 
lavere doser og forsiktig økes inntil 
ønsket effekt

Personer av afrikansk herkomst med 
hypertensjon bør få kombinasjons-
behandling, enten med ACE-hem-
mer og kalsiumblokker eller med 
ACE-hemmer og et tiazid

I et kulturelt komplekst samfunn som det 
norske får kravet om likeverdig behand-
ling uansett alder, kjønn og herkomst spe-
siell betydning, ettersom det er påvist be-
tydelige forskjeller i både sykdoms-
forekomst og respons på medikamentell 

behandling mellom ulike folkeslag (1). I én 
bestemt befolkningsgruppe kan andelen som 
responderer positivt på et medikament være 
annerledes enn andelen som responderer 
 positivt i en annen gruppe . Denne forskjellen 
i medikamentrespons er til en viss grad gene-
tisk betinget (1).

Det er derfor grunn til å tro at slike sær-
egenheter ikke bare gjør seg gjeldende for 
spesielle folkegrupper i deres respektive hjem-
lige områder og hjemland, de består også i 
betydelig grad hos dem som emigrerer. Dette 
gjelder selv om forekomsten av både diabetes 
og makrovaskulær sykdom i høy grad påvirkes 
av livsstil, levekår og andre forhold som 
 aktualiseres ved migrasjon (2–4). Det er også 
kjent at ingredienser i kostholdet kan influere 
på virkningen av visse medikamenter (5).

Ettersom forholdet mellom diabetes, ma-
krovaskulær sykdom, genetiske faktorer, kost 
og livsstil er komplekst (2), har vi i denne 
 artikkelen valgt en pragmatisk tilnærming.

Vi ønsket å belyse hvorvidt det hos diabetes-
pasienter av afrikansk eller asiatisk herkomst 
er en annen forekomst av kardiovaskulær 
sykdom, hypertensjon og/eller hyperlipidemi 
enn hos kaukasiere. Videre ønsket vi å belyse 
om diabetespasienter av afrikansk eller asia-
tisk herkomst respondere annerledes på me-
disiner som forebygger kardiovaskulær syk-
dom enn kaukasiere.

Appendiks på tidsskriftet.no 
Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no

Figur 1  Resultatet av søkene etter artikler fra perioden 2000–15
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 artikkel inkludert (10). Ytterligere 26 artikler 
ble inkludert ved gjennomgang av de utvalgte 
artiklenes litteraturlister samt ved gjennom-
gang av artikler fra våre egne arkiver (11–38).

Vi bruker i denne artikkelen «herkomst» 
både om befolkningen i opprinnelseslandet, 
om migranter fra dette området og om deres 
etterkommere.

Forekomst

Det er betydelig variasjonen mellom ulike 
folkeslag når det gjelder forekomsten av dia-
betes og kardiovaskulære lidelser (11, 12), og 
denne variasjonen gjenspeiles host innvan-
drere fra de respektive regioner. Selv om vi 
ønsket å undersøke risikoen for kardiovasku-
lær sykdom ved diabetes i ulike befolknings-
grupper, er det i praksis vanskelig å skille klart 
mellom risiko for diabetes, risiko for kardio-
vaskulær sykdom og risiko for begge, da flere 
risikofaktorer er felles og dette ofte handler 
om utvikling over tid.

De omtalte etniske gruppene har for eksem-
pel oftere insulinresistens, noe som dispone-
rer for utvikling av både diabetes og hjerte- og 
karsykdom og ikke nødvendigvis via diabetes 
(39, 40). I vårt kunnskapsgrunnlag opererer 
man heller ikke med slike klare skiller.

Sannsynligheten for å utvikle koronar hjerte-
sykdom er anslått til å være 1,5 ganger så høy 
hos personer av sørasiatisk herkomst som hos 
europeere og fem ganger så stor som hos 
kine sere. Sykdommen inntreffer dessuten i 
gjennomsnitt 5�–�10 år tidligere (7, 13, 14, 41). 
Hos sørasiater er insulinresistens sannsynlig-
vis viktigere for utvikling av diabetes enn svik-
tende -cellefunksjon (15).

Gruppen frembyr dessuten en unik lipid-
profil – med høye verdier for triglyserider og 
lipoprotein (a) kombinert med lave verdier 
for HDL-kolesterol. Det er også en tendens til 
at HDL-kolesterolpartiklene er mindre og 
 oftere dysfunksjonelle. Videre er forekomsten 
av de høyst aterogene, små og tette LDL-partik-
lene økt, selv om det totale LDL-nivået er på 
nivå med nivået i andre befolkningsgrupper 
(8, 9, 16). Det ser dessuten ut som om hyper-
glykemi har større påvirkning på venstre ven-
trikkels funksjon hos sørasiater enn hos kau-
kasiere, hvilket ofte gir seg utslag i tretthet og 
nedsatt arbeidskapasitet (17, 18).

Hos innvandrere til Europa av afrikansk 
herkomst forekommer hypertensjon inntil 
3�–�4 ganger så ofte som i befolkningen gene-
relt (19, 42). Tilstanden er oftere karakterisert 
av et lavt reninnivå, og hypertensjon opptrer 

i yngre alder, blodtrykksstigningen er høyere 
og det nattlige blodtrykksfallet er mindre. 
Dette gir økt risiko for hjerneslag, venstre 
ventrikkel-hypertrofi og nyreskade (42). Lipid-
profilen synes imidlertid å være gunstig i 
denne gruppen, de har høyere HDL-koleste-
rolnivå og lavere nivå av triglyserider og total-
kolesterol enn befolkningen generelt (42).

Respons på forebyggende 
medikamenter

Antihypertensiver
Hos diabetespasienter av østasiaisk herkomst 
ser det ut til at betablokkere (propranolol) 
reduserer blodtrykk og hjertefrekvens mer 
 effektivt enn hos kaukasiere. De responderer 
på lavere dose, men omdanner og utskiller 
medisinen raskere (1, 24).

En metaanalyse om effekten av antihyper-
tensiv monoterapi hos diabetespasienter av 
afrikansk herkomst (20) viser at:
• -blokkere gir minimal reduksjon av systo-

lisk blodtrykk, ikke sikkert forskjellig fra 
placebo

• kalsiumblokkere og tiazider gir begge 
 effektiv blodtrykkssenkning

• ACE-hemmere har liten effekt på diastolisk 
blodtrykk, men ser ut til å redusere risi-
koen for nyreskade

ACE-hemmere reduserte blodtrykket mindre 
hos personer av afrikansk herkomst enn hos 
kaukasiere – den gjennomsnittlige forskjellen 
var 4,6 mm Hg i systolisk og 2,8 mm Hg i dia-
stolisk (21). ACE-hemmere bør derfor ikke 
være førstevalg ved ukomplisert, mild eller 
moderat hypertensjon i denne gruppen (21, 
24).

Slike funn peker mot en genetisk disposi-
sjon. Forekomsten av en genvariant, GNB3 
C825T (22), varierer da også sterkt mellom 
ulike nasjonaliteter og folkegrupper: I Ghana 
er den 91 %, i Kenya 89 %, hos østasiater 50 % og 
hos tyskere og spanjoler 30 % (23). Den kliniske 
betydningen av dette er imidlertid fortsatt 
uklar (10).

Østasiater har om lag tredoblet risiko for 
hoste ved bruk av ACE-hemmer (24). Individer 
av afrikansk opprinnelse har tredoblet risiko 
for å utvikle angioødem ved bruk av ACE-
hemmer og betydelig større tilbøyelighet til 
å utvikle depresjon ved bruk av tiazider (24).

Dersom betablokkere skulle være indisert 
for østasiater (f.eks. ved arytmi, angina pecto-
ris eller hjertesvikt), bør man være oppmerk-

som på at til tross for raskere medikament-
metabolisme, vil enkelte betablokkere kunne 
gi større klinisk effekt her enn hos kaukasiere 
(1, 24).

For diabetespasienter av afrikansk her-
komst anbefales ikke monoterapi ved hyper-
tensjon, derimot en kombinasjon av kalsium-
antagonist og ACE-hemmer (18, 25, 26). ACE-
hemmere foretrekkes fremfor tiazider fordi 
de virker godt i kombinasjon med andre 
preparater, dessuten reduserer de risikoen for 
nyreskade. Om dette ikke er nok, kan det leg-
ges til et tiazid. Et fjerde medikament kan 
også være aktuelt (26).

Lipidsenkende midler
Studier av statinbruk i ulike befolkningsgrup-
per viser at østasiater oppnår samme respons 
som personer av annen herkomst på betyde-
lig lavere doser. Hos pasienter i Japan var en 
dose på 5 mg simvastatin like effektivt på LDL-
kolesterolnivået som en dose på 20 mg, som 
brukes i vestlige land (27). Behandling med 
10 mg atorvastatin eller 10 mg simvastatin hos 
asiater senket i løpet av åtte uker LDL-koleste-
rolnivået med henholdsvis 43 % og 35 %, og 
over 80 % av pasientene nådde behandlings-
målene på disse dosene (27).

Videre responderer diabetespasienter av 
sørasiatisk herkomst godt på både rosuvasta-
tin og atorvastatin, og i en studie nådde 
70�–�90  % behandlingsmålet (her satt til 
< 2,6 mmol/l) med doser på 10�–�20 mg (28).

Hos afroamerikanere ga rosuvastatin 
(10 mg og 20 mg) betydelig større bedring i 
lipidprofilen enn tilsvarende doser atorva-
statin (29). De ulike effektene av statiner kan 
skyldes ulik farmakokinetisk respons. Denne 
er som oftest genetisk betinget. En studie 
viste for eksempel at 40 mg rosuvastatin ga 
2,4 ganger så høy maksimal plasmakonsentra-
sjon hos kinesere, 2,0 ganger så høy hos ma-
laysiere og 1,7 hos indere som hos kaukasiere 
(30).

Muskelsmerter, den vanligste bivirkningen 
av statiner, er doseavhengig og anslått å fore-
komme hos 10�–�15 % av brukerne (31, 32). Det 
kan se ut som at personer med asiatisk og 
afrikansk herkomst er spesielt utsatt (33). Det 
finnes en mulig relasjonen mellom D-vitamin-
mangel og statininduserte muskelsmerter 
(34). Dette er det viktig å være oppmerksom 
på hos enkelte innvandrergrupper hvor 
 nivået av D-vitamin kan være svært lavt (35). 
Etter en behandlingspause der D-vitamin-
nivået normaliseres, kan behandlingen i 
mange tilfeller startes på nytt uten at smer-
tene kommer tilbake (34, 36).
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diabetiske komplikasjoner, medikament-
respons og bivirkninger. Vårt kunnskaps-
grunnlag har imidlertid flere svakheter, og vi 
kan derfor per i dag ikke gi sterke anbefalin-
ger basert på herkomst.

For det første er det ikke alltid klart hvilke 
nasjonalgrupper som er inkludert under fel-
lesbetegnelser som «asiater» og «afrikanere» 
eller undergrupper som for eksempel «sør-
asiater» eller «østasiater». Videre er det stor 
variasjon innad i disse gruppene, ikke minst 
når det gjelder genetiske forhold. Genetisk 
disposisjon lar seg dessuten vanskelig skille 
fra levekår, livsstil og andre forhold som i stor 
grad aktualiseres ved migrasjon. Likeverdig 
behandling må derfor vurderes ut fra opp-
nådd virkning sett i forhold til eventuelle 
 bivirkninger hos hver enkelt pasient (1).

Men klinikeren bør være oppmerksom på 
at man ved forebygging og/eller behandling 
av diabetespasienter av asiatisk eller afrikansk 
herkomst kan komme til å stå overfor flere 
tilfeller av «non-responders» (pasienter der 
medisinen ikke virker, men der bivirkninger 
kan oppstå selv om medikamentet ikke har 
god effekt) så vel som hyppigere bivirkninger, 
for eksempel muskelsmerter, ved bruk av sta-
tiner (33).

Det synes dessuten å være enighet om at 
diabetespasienter av afrikansk herkomst med 

Videre kan interaksjonen mellom statiner 
og CYP3A4-hemmere (f.eks. kalsiumblokkere), 
som bl.a. anbefales ved hypertensjon hos per-
soner av afrikansk herkomst (20), gi mus-
kelsmerter (37).

Den kliniske betydningen av disse bivirk-
ningene bør ikke undervurderes. Selv lette 
bivirkninger vil kunne føre til at pasienten 
slutter å ta medisinen.

Dersom det ikke foreligger makrovaskulær 
lidelse, er anbefalingen at sørasiater i likhet 
med andre med påvist diabetes får statiner (6), 
men generelt i lavere doser (27). Når det gjel-
der de preparatene hvor det for kaukasiere 
anbefales doser på 10�–�40 mg daglig, bør asiater 
ha 5�–�20 mg (27). Behandlingen bør dessuten 
startes før fylte 40 år, dvs. før det som er gene-
relt anbefalt alder i Norge (6). Enkelte foreslår 
et behandlingsmål for LDL-kolesterolnivå på 
under 70 mg/100 ml, eller ca. 1,8 mmol/l, for 
denne gruppen (38), mens man generelt an-
vender et behandlingsmål på < 2,5 mmol/l i 
primærforebygging ved diabetes (6).

Diskusjon

Litteraturgjennomgangen viser at det er bety-
delige forskjeller mellom befolkningsgrupper 
av ulik herkomst når det gjelder forekomst av 

hypertensjon ikke skal ha monoterapi med 
ACE-hemmer, men kombinasjonsbehandling 
med ACE-hemmer og kalsiumblokker eller 
ACE-hemmer og et tiazid (25, 26). Hos perso-
ner av sørasiatisk herkomst med diabetes bør 
man vurdere primærforebygging med sta-
tiner tidligere enn den generelle anbefalingen 
tilsier (dvs. før 40 år) og ved noe lavere verdier 
av LDL-kolesterol (6, 38).

Som generell regel sier vi «start lower, go 
slower», dvs. start med forholdsvis lave doser, 
øk forsiktig inntil ønsket effekt, og vær særlig 
oppmerksom på bivirkninger. Dersom virk-
ningen uteblir, bør det tidlig vurderes å bytte 
til et annet preparat.

Avslutningsvis vil vi minne om at det hos 
enkelte av pasientene kan være særlige utfor-
dringer knyttet til språk, forkunnskaper og 
muligens sykdomsforståelse. Det krever gode 
kommunikasjonsferdigheter og god tid for å 
sikre at pasienten forstår at forebyggende 
 behandling ikke er en «kur», men et tiltak som 
krever vedvarende medisinering (43, 44).

Vi takker Marianne Kringen og Espen Molden, Senter 
for psykofarmakologi, Diakonhjemmet Sykehus, og 
John Cooper, Stavanger universitetssjukehus, for nyttige 
kommentarer til tidligere utkast til denne artikkelen

Mottatt 18.8.2016, første revisjon innsendt 27.1.2017, 
godkjent 16.10.2017.
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Intravenøst lipom

En kvinne i 60-årene med diabetes type 
2 og hypertensjon ble utredet for mulig 
carotisstenose med CT-angiografi (kon-
trastforsterket CT). CT viste åpne arte-

rier uten stenoser, men som et bifunn fant 
man en oppfylning i høyre vena brachio-
cephalica like etter konfluksen mellom vena 
subclavia og vena jugularis interna.

Oppfylningen målte 17  ×  8  ×  12  mm og 
 hadde tetthet forenlig med fett (begge bilder). 
Det ble i tillegg gjort ultralyd og konkludert 
med at hun hadde et intravenøst lipom. Få 
tilfeller er beskrevet i litteraturen, de fleste 
lokalisert til vena cava inferior eller hjertet, 
men også beskrevet i vena brachiocephalica 
(1). Man kjenner ikke til i hvor stor grad intra-
venøse lipomer fører til venøs okklusjon, 
 embolisering eller trombedanning (2). 
 Enkelte anbefaler å fjerne lipomene, da kun 
histologisk undersøkelse kan skille mellom 
lipom og liposarkom (2, 3). Tross dette finner 
vi ikke ved søk i Pubmed at det er rapportert 
om intravenøse liposarkomer. Andre anbefa-

ler kun å fjerne lipomene dersom de gir sym-
ptomer som følge av kompresjon eller smerte 
(4). Det synes som om mindre og asymptoma-
tiske intravenøse lipomer kan observeres. For 
vår pasient er det derfor planlagt kontroll 
med MR om ett år.

Intravenøst lipom er en sjelden tilstand 
med ukjent prevalens. I tillegg til liposarkom 
må andre differensialdiagnostiske tilstander 
overveies: andre sjeldne intravaskulære tumo-
rer (hemangiomer, leiomyomer/sarkomer og 
angiosarkomer), lokalisert trombe eller ek-
stern kompresjon.

Pasienten har gitt samtykke til at historien blir publisert.

Mottatt 31.7.2017, første revisjon innsendt 7.10.2017, 
godkjent 20.10.2017.
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Hvordan vise likhet?

Hvordan kan man dokumentere 
at to behandlinger har like god 
effekt? Det kan man faktisk ikke, 
men man kan vise at forskjellen 
i effekt er så liten at den ikke 
antas å ha klinisk betydning.

I mange kontrollerte kliniske studier er forsk-
ningshypotesen at en ny behandling har 
bedre effekt enn standardbehandling, men 
slik er det ikke alltid. Noen ganger ønsker 
man i stedet å vise at en behandlingsstrategi 
ikke er dårligere enn en annen, for eksempel 
at en kortvarig antibiotikakur gir like god 
 terapeutisk effekt som en lengre.

Hypoteser
I medisinsk forskning er det vanlig å teste 
 hypoteser og beregne p-verdier. Den såkalte 
nullhypotesen er den hypotesen man ønsker 
å motbevise. Hvis målet er å vise forskjell mel-
lom to behandlinger, er nullhypotesen at det 
ikke er forskjell. P-verdien leder enten til å 
forkaste eller ikke forkaste nullhypotesen.

En relativt vanlig misforståelse er at en høy 
p-verdi (> 5 %) kan tolkes som et uttrykk for at 
det ikke er forskjell i effekten av to behandlin-
ger. Det er ikke en korrekt anvendelse av en 
p-verdi (1), og det er ikke slik man dokumen-
terer likhet (2).

Dersom man kunne hevde at to behandlin-
ger var like gode, kun basert på en høy p-verdi, 
ville det innebære at man kunne «dokumen-
tere likhet» ved hjelp av små studier med så 
få pasienter at det ville være tilnærmet umu-
lig å avdekke forskjell i effekt. At en nullhypo-
tese ikke kan forkastes betyr på ingen måte at 
man har vist at den er sann.

Når man ønsker å vise at to behandlinger 
eller behandlingsstrategier har tilnærmet like 
god effekt, «snur» man i stedet testsituasjo-
nen. Da skal nullhypotesen være at den ekspe-
rimentelle behandlingen er dårligere enn 
standardbehandlingen, mens forsknings-
hypotesen, som ofte kalles alternativ hypo-
tese, er at den eksperimentelle behandlingen 
er like god som, eller bedre enn standard-
behandlingen. I praksis gjør man altså en 
ensidig test. På engelsk kalles slike studier 
«non-inferiority studies», og det er tatt til orde 

for å kalle dem «ikke-underlegenhetsstudier» 
på norsk (3). I mer tradisjonelle studier der 
man ønsker å vise effektforskjell, er tommel-
fingerregelen for øvrig å gjøre en tosidig test.

95 % konfidensintervall
Når man skal trekke slutninger om «ikke- 
underlegenhet», baserer man seg som regel på 
nedre grense i et 95 % konfidensintervall for 
differanse – heller enn å beregne en p-verdi.

Figur 1 viser resultater av tre forskjellige 
studier. Det øverste eksemplet viser et 95 % 
konfidensintervall som ikke inneholder ver-
dien 0 og dermed dokumenterer statistisk 
signifikant forskjell i effekt på 5 %-nivå. Det 
midterste konfidensintervallet inneholder 
verdien 0, og det er altså ikke vist statistisk 
signifikant forskjell. Hvorvidt den eksperi-
mentelle behandlingen kan sies å være «like 
god» som standardbehandlingen, avhenger 
av hvor stor forskjell man er villig til å anse at 
ikke har klinisk betydning ( ). I eksemplet lig-
ger nedre grense i konfidensintervallet til 
høyre for –� , og man kan konkludere med at 
den eksperimentelle behandlingen ikke er 
underlegen. Det nederste eksemplet viser 
 resultatet av en studie som ikke dokumente-
rer like god effekt – fordi den nedre enden av 
konfidensintervallet indikerer at forskjellen i 
effekt kan være større enn det man er villig til 
å akseptere.

Akseptabel forskjell
En viktig vurdering når man planlegger å vise 
likhet eller «ikke-underlegenhet», er størrel-
sen av , altså hvor mye dårligere man kan 
akseptere at den nye behandlingen kan være, 
men likevel akseptere den som likeverdig (4). 
Denne vurderingen må gjøres før man starter 
studien, slik at man unngår post hoc-defini-
sjoner som er påvirket av innsamlede data.

La oss tenke oss at et nytt blodtrykkssen-
kende legemiddel er under utvikling og at 
man ønsker å vise at dette er likeverdig med 
et vanlig brukt legemiddel, i betydningen 
ikke klinisk underlegent. Hvor stor verdi av  
er det rimelig å velge? Det finnes ikke noe 
fasit svar, og man må først og fremst benytte 
klinisk skjønn og av praktiske årsaker kanskje 
også vurdere hvor mange individer det vil 
være nødvendig å inkludere i en studie. Det 
er vanlig å akseptere 5 mm Hg som en klinisk 
relevant forskjell i effekt på blodtrykksreduk-
sjon, så  må i alle fall være mindre enn dette. 
Jo lavere man setter , desto flere pasienter 

må inkluderes. Ofte ser man at i hyperten-
sjonsstudier at man benytter 2�–�3 mm Hg som 
grense for «ikke-underlegenhet». Det implise-
rer at man anser en slik forskjell i blodtrykks-
reduksjon som så liten at den trolig ikke har 
betydning for risiko for kardiovaskulære hen-
delser eller død.

Dersom man ikke vil akseptere at den 
 eksperimentelle behandlingen kan ha litt dår-
ligere effekt enn standardbehandlingen, må 
man i stedet dokumentere at den er (statistisk 
signifikant) bedre.

EVA SKOVLUND
eva.skovlund@ntnu.no
(f. 1959) er professor i medisinsk statistikk ved 
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Norges 
teknisk-naturvitenskapelige universitet, og senior-
forsker ved Folkehelseinstituttet.
Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen 
interessekonflikter.
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Figur 1  Eksempler på 95 % konfidensintervaller for 
effektforskjell i ulike studier. Øverst: Eksperimentell 
behandling er statistisk signifikant bedre enn standard- 
behandling. I midten: Den eksperimentelle behand- 
lingen er ikke underlegen («non-inferior») standard- 
behandlingen. Nederst: Eksperimentell behandling er 
potensielt underlegen.  = forskjellen man er villig til  
å anse at ikke har klinisk betydning
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 Liv og død

Geriater Ildri Kjølseth har behandlet flere eldre som hadde gjort selvmordsforsøk. Arbeidet med å forstå 
hva som hadde skjedd, ledet frem til en doktorgrad om hvorfor noen eldre velger å avslutte livet.

Den nå pensjonerte geriateren 
sier ja til å bli intervjuet etter  
å ha tenkt seg litt om. Da hun 
setter seg ned ved bordet  
i bibliotekbaren på Bristol, 
sier hun: – Når man har pas-

sert 70 år, må man bare si ja til ting.
– Er du blitt tøffere med årene?

– Nei, jeg tror ikke det. Man har mer erfa-
ring, men blir også mer sårbar. Og så har 
man ikke samme krefter som tidligere, 
konstaterer hun.

Hun synes allikevel at dette er en mulig-
het til å formidle noe om det hun har vært 
opptatt av. Kjølseth har aldri vært redd for  
å si det hun mener. Overlegen skrev leser-
innlegg da hun mente det var nødvendig, 
som da helsetilbud for eldre var truet av 
nedleggelse og omorganisering. En kollega 
omtaler hennes som den beste klinikeren 
hun kjenner og som en overlege som alltid 

har vært genuint opptatt av hva som er 
vesentlig for pasientene å få hjelp med. 
Utenom arbeidet, som har fylt mye av hen-
nes liv, har hun et rikt nettverk av venner. 
Hun liker å reise, lese og lære nye ting.

En rød tråd
Kjølseth visste alltid at hun skulle bli indre-
medisiner.

– For meg var det indremedisin som var  
å være lege. Jeg begynte ved Haukeland 
universitetssykehus i 1971, jobbet så ved 
Akershus universitetssykehus før jeg 
 begynte på Radiumhospitalet og tok spe-
sialitet i onkologi i tillegg.

Dagens situasjon med kamp for faste 
stillinger i sykehus er lett gjenkjennelig for 
den pensjonerte overlegen. – Det var vanske-
lig å få fast stilling den gang også, og en 
overlegestilling kunne du bare håpe på før 
fylte 50 år. Etter hvert ble det allikevel over-

legestilling ved medisinsk avdeling ved 
Ullevål universitetssykehus, sier hun.

– Krohgstøtten, byens eldste sykehus, 
hadde vært nedlagt en stund. Så vedtok 
politikerne at det skulle gjenåpnes under 
geriatrisk avdeling ved Ullevål. Jeg ble bedt 
om å ta fatt på oppgaven og reiste ned. Der 
var det kun et par sykepleiere igjen av sta-
ben. Vi bygde opp avdelingen fra bunnen. 
Det var en tid preget av entusiasme. Vi så 
hvordan eldre begynte å få mer avansert 
behandling ved innleggelse i sykehus, men 
også at man hadde glemt rehabiliterings-
behovet i etterkant. Vi etablerte samarbeid 
med bydelene, og etter hvert hadde vi en 
akuttpost hvor eldre med funksjonssvikt 
kunne innlegges direkte.

Kjølseth har vært gjennom mange syke-
husomorganiseringer opp gjennom årene.

– Først ble avdelingen nedlagt, flyttet til 
Ullevål, nedlagt på nytt og gjenåpnet i det 
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geriatriske bygget, konstaterer hun meget-
sigende.

– Du visste etter hvert at du ville bli indre-
medisiner, men har du alltid villet bli lege?

– Jeg visste at jeg ville ha en utdanning 
hvor jeg kunne forsørge meg selv. Jeg ønsket 
meg også et yrke hvor jeg kunne føle meg 
nyttig. Familien forventet nok heller at jeg 
skulle velge ingeniørstudier.

Både faren og bestefaren var ingeniører. 
Moren var sosialøkonom, en litt uvanlig 
utdanning for kvinner på den tiden. Mor-
moren ble enke da moren var ett år gammel, 
noe som kanskje understreket viktigheten 
av å kunne stå på egne ben for familiens 
kvinner.

– En familielege frarådet meg imidlertid  
å velge medisinen. Han trodde det ville være 
altfor tøft for meg. Og i perioder er det tøft  
å være lege, det hadde han jo rett i.

Doktor i en god tid
– Jeg begynte å jobbe i en tid hvor man fort-
satt trodde på generalistene, selv om debat-
ten om grenspesialisering hadde startet.

Det manglet ikke på gode forbilder.
– Jeg møtte overleger som hadde spesial-

områder de var gode på, men de var dyktige 
og generelle klinikere samtidig. Jeg ble 
veldig godt ivaretatt av de gamle, erfarne 
overlegene. Vi hadde rom for diagnostisk 
diskusjon om vanskelige tilfeller. Det var 
intellektuelt utfordrende og stimulerende.  
I diagnostikkmøtene bestemte vi oss for 
utredning og valgte hvilke prøver som skulle 
tas. Det var et merkbart skille da laboratoriet 
fikk en autoanalysemaskin. Plutselig fikk vi 
masse prøvesvar, og i stedet for å tenke først, 
ble alle pasienter screenet med en rekke 
prøver ved innleggelsen. Det snudde om  
på rekkefølgen i hvordan man gjør ting.  
Jeg likte godt at vi måtte tenke først.
– Hva savner du fra yrkeslivet?

– Samarbeidet på avdelingen var særlig 
godt. Vi hadde sekretærer med yrkesstolt-
het, som kunne gi tilbakemelding hvis vi 
hadde diktert noe som burde rettes litt på. 
Kvaliteten på arbeidet var et felles prosjekt. 
Jeg hadde mer tid til å være doktor. Vi følte 
alle et stort, nesten voldsomt ansvar for 

pasientene og avdelingen. Samtidig hadde 
vi en myndighet som naturlig fulgte med 
det ansvaret vi var gitt.

I en periode hadde hun også lederopp-
gaver. I Ullevål-nytt fra 1992 kan du lese om 
Kjølseth og to andre kvinnelige leger som 
var sykehusets første tre kvinnelige avde-
lingsoverleger.
– Hvorfor sluttet du?

– Jeg syntes det ble tyngre og tyngre  
å være lojal mot de overordnede beslutnin-
gene. Vi opplevde konsulentenes inntog  
i sykehuset – de skulle omorganisere og 
legge ned sengeposter. Det var ikke så mor-
somt å være med i ledelsen etter hvert. Jeg 
har alltid ment at refleksjon er en viktig del 
av medisinen. Det virket som om ledelsen 
var mer opptatt av produksjon. Selv om 
pasientene var eldre mennesker med mange 
behov, kunne man få inntrykk av at det bare 
var utskrivningstallene som betydde noe.

Hun sier at hun hisser seg opp når hun 
hun snakker om eldreomsorgen. Det synes 
ikke. Hun er vennlig og mild i formen også 
når hun er engasjert.

– Eldre pasienter skal selvfølgelig også ha 
avansert behandling, men det er en forutset-
ning at man ivaretar funksjonene. Jeg blir 
opprørt over hvordan vi behandler gamle 
mennesker.

Selvmord hos eldre
Kjølseth nøyer seg ikke med å bli opprørt, 
hun blir også nysgjerrig.

– Jeg tok en mastergrad i folkehelse ved 
Nordiska hälsovårdshögskolan i Göteborg. 
Der ble jeg interessert i kvalitativ forskning. 
En periode ble det innlagt flere eldre som 
hadde gjort veldig alvorlige suicidforsøk.  
Jeg gjorde en liten studie og intervjuet flere, 
under veiledning av psykiater Øivind Eke-
berg. Det var store likheter ved historiene, 
og jeg fikk lyst til å jobbe mer med temaet. 
Så fikk jeg midler til å gjøre et større pro-
sjekt. Det formet jeg slik jeg ville.
– Hva gikk det ut på?

– Jeg ville prøve å finne ut hvorfor eldre 
mennesker tar livet av seg.
– Hvordan skulle du gjøre det?

– Jeg reiste over hele Østlandet og inter-
vjuet fastleger, pårørende og hjelpeappara-
tet rundt eldre som hadde tatt sitt eget liv. 
Det var en slags detektivjobb, hvor jeg skulle 
bli kjent med et menneske i etterkant av 
selvmordet. Jeg fikk noen spennende resul-
tater, som jeg også fikk noen år til å formidle 
før jeg gikk av med pensjon. Jeg syntes det 
var både lærerikt, tankevekkende og trist.

Teen blir høytidelig servert i en forseggjort 
tekanne, og i bakgrunnen spiller noen 
 Memory fra musikalen Cats på piano. Kontras-
ten til skjebnene Kjølseth har nøstet i er stor.

«Jeg følte etter hvert at jeg 
nesten forsto pasientene,  
av og til for godt. En del av det 
som hadde sviktet, var ofte 
forholdet til helsevesenet,  
og det var sørgelig»
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– Hva fant du i studien din?
– Jeg fant at eldre som tar sitt liv, ofte er 

viljesterke og handlekraftige mennesker som 
har hatt mye kontroll over sin egen situasjon. 
Denne kontrollen har nok vært tett knyttet til 
opplevelsen av egenverdi. Før selvmordet var 
de i en fase hvor de hadde mistet funksjon 
eller så at de kom til å gjøre det.
– Hvordan var det å nøste i historiene?

– Jeg følte etter hvert at jeg nesten forsto 
pasientene, av og til for godt. En del av det 
som hadde sviktet, var ofte forholdet til 
helsevesenet, og det var sørgelig. De fikk 
ikke den hjelpen de hadde trengt, og jeg tror 
det hadde betydning for flere av dem.
– Hvordan skal man hjelpe disse mennes-
kene?

– Det handler ikke nødvendigvis om de van-
skelige eksistensielle samtalene. Det handler 
mer om å se hva som er hovedproblemet og 
målrettet hjelpe med nettopp det, på en måte 
som ivaretar pasientens verdighet.
– Var det noe som gjorde særlig inntrykk?

– En kvinne hadde vært gjennom mye, 
blant annet behandling for kreftsykdom. 
Hun hadde en nydelig hage med en vakker 
rosebusk, og uansett i hvor dårlig form hun 
var, pleide hun å gå ut for å se den når den 
blomstret. Så klarte hun ikke lenger å kom-
me seg ut av sengen. Hun hadde følt seg 
svært hjelpeløs og formidlet det til hjemme-
sykepleien – også det at hun hadde tanker 
om å ta sitt eget liv. Da jeg oppsummerte 

materialet, fant jeg at nesten to tredeler av 
pasientene hadde varslet om hva de kom til 
å gjøre. Omgivelsene hadde allikevel ikke 
tatt det på alvor. Av og til kunne det nesten 
virke som de hadde møtt forståelse for at de 
ønsket å dø, og det syntes jeg var noe av det 
verste. Et menneske som føler seg verdiløst, 
blir enten ikke trodd – eller blir møtt med at 
valget aksepteres.
– Gjorde du deg tanker om din egen alder-
dom da du jobbet med disse som hadde 
valgt å forlate livet?

– Som yrkesaktiv tenkte jeg ikke så mye på 
det, jeg var mer opptatt av pasientene. Alder-
dommen nå til dags er for de fleste forbun-
det med en sprek og lykkelig forlengelse av 
voksenlivet. Så kommer det allikevel en siste 
fase som er annerledes, og jeg ønsker meg 
mer verdighet i denne fasen av livet. Selv-

mordene illustrerer hvor redde vi er for  
å bli gamle og trenge hjelp. Det kan være  
en skremmende tanke, så den prøver jeg  
å holde unna.

– Hvordan gjør du det?
– Jeg har begynt å studere igjen. Det hol-

der meg ung.
– Hva leser du?

– Jeg studerer litteraturvitenskap. Jeg har 
alltid likt å lese, og det er fint å drive med 
noe annet enn fag. Nå leser jeg de bøkene 
jeg alltid har følt at jeg burde ha lest. Jeg 
liker å gå på kafé også, men man kan jo ikke 
bare gjøre det, smiler hun.

Kjølseth er glad i både friluftsliv og rei-
sing. Hun er nettopp kommet hjem fra en 
lengre tur til Canada. Turer til Nord-Norge, 
der hun bodde de første årene av livet, er 
også noe hun setter pris på.

Samfunnsansvar
– Vi som jobbet med eldre, trodde litt naivt 
at den demografiske utviklingen talte for 
seg selv – at vi som samfunn var nødt til å ta 
tak i helsehjelp til denne gruppen. Hvordan 
samfunnet behandler de eldre, påvirker  
i stor grad oss som skal bli gamle. Det er  
nok ikke blitt slik vi hadde sett det for oss.
– Du gikk til både historien og filosofien da 
du arbeidet med selvmord?

– En svensk historiker, Birgitta Odén, slo 
fast at selvmordshyppigheten er et uttrykk 
for hvordan et land ivaretar sine eldre. Det 
gir klare signaler nedover i rekkene – sam-
funnet må kunne gi trygghet til alle i de 
siste leveårene.
– Hva slags trygghet?

– Vi må kunne gi hjelp på en måte som gjør 
at den eldre fortsatt føler seg verdifull. Og vi 
må gi trygghet for at man kan bevare verdig-
heten i den situasjonen man kommer i.

Hun blir oppgitt over at 103-åringer som 
ønsker seg sykehjemsplass, ikke får det, men 
enda mer over helsepersonell som offentlig 
støtter en slik vurdering.

– Jeg tror man har mistet noe vesentlig 
når man som helsepersonell forsvarer at 
man tilbyr «velferdsteknologi og trygghets-
alarm».
– Må eldre klare seg for lenge hjemme?

– Aktivitetslinjen ble viktig etter hvert,  
det merket vi godt i arbeidet med eldre.  
Vi skulle jobbe med funksjonen slik at de 
skulle kunne klare seg hjemme. Det er ikke 
alltid det beste. Noen eldre er redde eller 
svimle – og fortjener en bedre og tryggere 
avslutning på livet. En venninne av meg 
døde i fjor. På en uke var det 27 ulike men-
nesker fra hjemmesykepleien innom henne.

– Hva skal vi som helsepersonell gjøre?
– Vi er kanskje for lojale overfor beslut-

ninger som blir tatt? Kanskje må vi la være  
å skrive ut skrøpelige pasienter før vi har 
gjort en grundig nok jobb. Eldre trenger tid. 
Man tenker jo litt når man er blitt pensjo-
nist. Før i tiden skrev jeg leserinnlegg. Jeg 
vet ikke om noen får lov til det lenger, sier 
hun litt spørrende.
– Er du fornøyd når du ser tilbake?

– Jeg synes jeg har fått brukt meg godt 
faglig. Jeg har likt å få utfordringer, selv om 
de av og til har vært i overkant, men de har 
alltid vært utviklende.
– Du har møtt mange mennesker i alvorlig 
sykdom og krise.

– Jeg lurte på om du ville spørre meg om 
hvorfor jeg valgte et såpass tungt tema for 
doktorgraden. Jeg vet ikke. Min mor fikk en 
progredierende nevrologisk sykdom da jeg 
var student, og hun ble etter hvert svært 
hjelptrengende. Det har nok bidratt til  
å forme meg som lege. Uansett hvor mørk 
en situasjon virker, er det alltid noe vi som 
helsepersonell kan bidra med for å hjelpe. 
Det er det viktig å huske på.

MARIT TVEITO
Alderspsykiatrisk avdeling 
Diakonhjemmet Sykehus

«Av og til kunne det nesten 
virke som de hadde møtt 
forståelse for at de ønsket å dø, 
og det syntes jeg var noe av det 
verste»

«Vi som jobbet med eldre, 
trodde litt naivt at den demo- 
grafiske utviklingen talte for 
seg selv – at vi som samfunn  
var nødt til å ta tak i helsehjelp 
til denne gruppen»
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The Zika outbreak in Brazil:  
An unequal burden

The Zika outbreak in Brazil in 2015�–�16 had detrimental medical, financial 
and social consequences for many children and their families. This article 
seeks to explore the current challenges that they are facing, and how these 
can be met. A ‘One Health’ perspective can help to address these complex 
issues.

The burden of the Zika outbreak in 
the tropical Americas from 2015�–�16 
crucially encompasses challenges 
related to gender inequality, poverty, 

social stigma, as well as women’s actual and 
legal access to reproductive and maternal 
care, including safe abortions. Currently in 
Brazil, many of the affected women and 
their families are experiencing additional 
challenges in their everyday lives due to 
poverty, as well as systemic and structural 
issues related to healthcare delivery and 
social security. It is necessary to explore and 
understand these issues in order to provide 
proper care and support to victims of the 
Zika epidemic, and to ensure preparedness 

for dealing with both present and future 
consequences.

In this article, we provide a brief overview 
of the recent history of the Zika outbreak in 
Brazil with a particular focus on women and 
their children born with microcephaly and 
other neurological complications. We seek 
to highlight some of the social, economic 
and systemic consequences the outbreak 
has had for the affected families, based on 
empirical data and interviews from a quali-
tative study conducted in the most affected 
region of Brazil during the summer of 2017 
(these data constitute part of the qualitative 
data collected during fieldwork as part of 
Skråning’s research for her Master’s thesis. 

The thesis will be finalised in Spring 2018 
and is hence unpublished material.).

The Zika virus is vector-borne; therefore, 
we suggest that a ‘One Health’ perspective is 
appropriate when discussing the epidemic, 
as it provides a promising step towards a 
holistic alignment of causal interactions 
between the health of humans, animals and 
the environment. As described by the WHO, 
‘One Health’ is “an approach to designing 
and implementing programmes, policies, 
legislation and research in which multiple 
sectors communicate and work together to 
achieve better public health outcomes” (1).

In a world of climate change and increa-
sed mobility of people and objects, there is 
an ever-present potential for global circula-
tion of zoonotic and vector-borne diseases. 
Therefore, the governance of outbreaks and 
epidemics requires approaches that do not 
deal with human health in isolation (2), but 
rather see humans, animals, pathogens and 
their local environments as always mutually 
enmeshed. Such an approach allows for, as 
highlighted by the Zika outbreak, an under-

Aedes aegypti mosquitoes. Photo: AP/Felipe Dana/NTB scanpix 



1803TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 22,  2017;  137

GLOBAL HELSE

cases of congenital Zika syndrome in Brazil 
are associated with Zika infection during 
pregnancy (10). However, most of the regis-
tered cases of congenital Zika syndrome in 
Brazil occurred in late 2015, with a steady 
decrease until mid-2016 (11). There was a 
slight increase in Zika-associated congenital 
anomalies in the latter half of 2016, however 
in 2017 there have been very few registered 
cases, and only a slight increase in Zika 
infections (11). Due to this decline, the Public 
Health Emergency of International Concern 
over Zika ended in November 2016 (8). The 
Brazilian national health emergency came 
to an end on the 11 of May, 2017.

Where are we now?
Financial constraints and access  
to specialised healthcare
Although the number of new cases of con-
genital Zika syndrome has gone down, the 
2015�–�16 Zika epidemic has had, and conti-
nues to have, a major impact on the affected 
children, their families and communities. 
The Brazilian health system is divided into  
a public and private sector; around 70 %  
of the population rely solely, or mainly on 
the Sistema Único de Saúde (SUS), which  
is publicly funded (12, p. 6). All of the 51 
mothers Skråning interviewed during her 
fieldwork relied on the public system;  
at the treatment centre run by Dr Melo  
in Campina Grande, only two out of 
120 mothers had private health insurance.

The national health system in Brazil is 
highly decentralised; access to specialised 
care and diagnostic services is restricted for 
those who rely on the public system, due to 
financial constraints of the SUS and weak 
referral systems for facilities that fall outside 
of the municipal health services (12, p. 6). 
Skråning met the majority of the mothers 
who were affected by the Zika outbreaks 
through Caravana do Coração, which is part 
of a local NGO based in Pernambuco and 
Paraíba that offers much-needed primary 
and specialised paediatric care in poor, rural 
areas over a two-week period annually. How-
ever, children with microcephaly require 
daily access to personalised medical care, as 
well as physiotherapy. According to Dr Melo, 
most of the families affected by the Zika 
epidemic rely on the public system, and 
some of the children may have to wait up  
to one year for referrals.

The Northeast of Brazil, which was  hardest 
hit by the outbreak, is also the poorest 
 region in the country (8). Indeed, the vast 

head. However, Dr Melo was surprised to 
find both genetic and infectious causes in 
the foetus; she had never seen both at the 
same time throughout her 20 years of expe-
rience with ultrasounds and congenital 
malformations.

Two weeks after the first ultrasound,  
Dr Melo performed a second: the head of  
the foetus had not grown. During the same 
period, Dr Melo had seen another woman 
whose sonogram showed similar, but more 
severe symptoms; she sent both samples of 
amniotic fluid to a research institution in 
Rio de Janeiro. A few days later the results 
came back; traces of the Zika virus were 
found in both samples, which established 
an association between Zika infection 
 during pregnancy and severe, congenital 
anomalies.

The response
Dr Melo explained that it would take nearly 
two months from this discovery for the 
information to be made available to the 
public. In November 2015, the virus was 
officially linked to an increase in cases of 
microcephaly and other central nervous 
system malformations, henceforth referred 
to as Congenital Zika Syndrome (CZS) (9).  
In addition, the virus was associated with  
an increase in cases of Guillain-Barré syn-
drome. In response, the Brazilian govern-
ment declared a national health emergency 
and set up a system for notification of all 
suspected cases of CZS and Guillain-Barré 
(8). In addition, the government created  
an action plan to prevent the spreading of 
Zika through the Aedes aegypti mosquito, 
which focused on three main areas of inter-
vention; mobilisation of the population to 
fight the mosquito, providing assistance to 
the population, and education, technologi-
cal development and research.

These severe outcomes of the Zika epide-
mic eventually led to the declaration of a 
Public Health Emergency of International 
Concern by the WHO on the 1 of February, 
2016 (8). According to the latest situational 
report by the WHO from February 2017, 2366 

standing of not only the causal pathways 
between human-animal ecologies, but 
 importantly also brings to light socio-  
poli tical issues of poverty, inequity and 
inequality.

The beginning of an epidemic
The mosquito-borne Zika virus (ZIKV) was 
first discovered in rhesus monkeys in Kam-
pala, Uganda, in 1947 (3). The Zika virus is 
carried by mosquitoes in the Aedes family, 
predominantly the Aedes aegypti. In addi-
tion to mosquito transmission, the virus can 
be transmitted through vaginal, anal and 
oral sex (4). In most cases, ZIKV infections  
do not cause any symptoms (5). However, 
the infection may lead to Zika fever, which 
results in mild, flu-like symptoms, and 
 sometimes a red rash. Hence, the symptoms 
can be mistaken for those of Chikungunya 
and Dengue fever, which are both transmit-
ted through the same vector (3).

A Zika diagnosis is obtained through 
laboratory testing of blood, urine or other 
bodily fluids. The WHO recommends two 
testing strategies for confirming Zika virus 
infection: nucleic acid testing for Zika RNA 
and serological testing for IgM antibodies 
against Zika (6). Currently, there is no treat-
ment available for the virus, besides sympto-
matic treatment. Although it is believed that 
the Zika virus entered Brazil in 2014, the first 
dozen cases were identified in the Northeast 
region by May 2015, which later became the 
epicentre of the 2015�–�16 Zika epidemic in 
South America (7).

The discovery
It would become evident that the Zika virus 
caused far more serious conditions than 
Zika fever, particularly for women who  
were infected during pregnancy (8). During 
fieldwork for her Master’s thesis in the 
Northeast region of Brazil, from June�– 
August 2017, Skråning visited a newly- 
opened treatment and research centre for 
Zika victims run by Dr Adriana Melo and  
her team in the city of Campina Grande, 
 Paraíba: Instituto De Pesquisa Professor 
Joaquim Amorim Neto (IPESQ). Dr Melo,  
a physician specialising in high-risk preg-
nancies, was the first to discover the link 
between the Zika virus and congenital 
 anomalies.

While performing an ultrasound on one 
of her patients she found that the foetus 
had microcephaly; that is, atypical develop-
ment of the brain which results in a smaller 

«The Northeast of Brazil,  
which was hardest hit by the 
outbreak, is also the poorest 
region in the country»
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nal economic constraints for the already 
disenfranchised families, with the state 
support barely meeting their social and 
medical needs.

An interdisciplinary  
and multilevel approach
The Zika outbreak underscores the impor-
tance of seeing the environment and animal 
behaviour as inseparable from human acti-
vity. The spread of the Zika virus relied on  
a range of unfortunate circumstances,  
of which poor physical living conditions 
coupled with lack of access to clean, run-
ning water and sanitation was crucial.

As has become apparent in the aftermath 
of the Zika outbreak in Brazil, people already 
living in poverty were clearly affected the 
most, highlighting the escalating vulnerabi-
lity and precariousness poor people face in 
societies with severe socio-economic inequa-
lities. Hence, poor sanitary conditions, lack 
of a national vector control programme and 
drought that had spanned over several years 
all contributed to excellent conditions for 
mosquitoes and the diseases they carry, 
including Zika. A comprehensive framework 
such as a One Health perspective that 
 embraces multilevel, systemic, as well as 
contextual approaches is essential to under-
stand and tackle the consequences of the 
Zika epidemic.

In order to meet global health challenges 
like the Zika outbreak, interdisciplinary 
collaborations are vital to the development 
of knowledge and to establish scholarly 
synergies from which concrete strategies, 
policies and interventions can emerge. As 
the anthropologist Wolf has noted: “…it is 
important for both - the natural and the 
social sciences - to recognize that the global 
embeddedness of infectious disease ecolo-
gies is a product of biological and social 
relations” (2, p. 6). Thus, to fully grasp, and 
to act on, the consequences of events like 
the 2015�–�16 Zika outbreak, we need to 
acknowledge the social, political and econo-
mic determinants in the One Health triad  
of humans, animals and the environment.

This article is part of the series ‘Global Health in the Era 
of Agenda 2030’, a collaboration between Norad, the 
Centre for Global Health at the University of Oslo and The 
Journal of the Norwegian Medical Association. Articles 
are published in English only. The views and opinions 
expressed in the articles are those of the authors only.

Received 1.8.2017, first revision submitted 15.10.2017, 
accepted 20.10.2017.

majority of mothers to children with conge-
nital Zika syndrome whom Skråning inter-
viewed during her fieldwork were facing 
financial constraints, and many were living 
in over-crowded slum areas, referred to as 
periferias. The main vector of the virus, the 
Aedes aegypti mosquito, breeds in clear, 
stagnant water; thus, poor areas that lack 
sufficient sanitation systems, piped water 
lines and infrastructure for waste manage-
ment form ideal breeding grounds for the 
mosquitoes (3).

According to a recent report by Human 
Rights Watch, “more than one-third of 
Brazil’s 208 million people do not have 
access to a continuous water supply […]”  
(8, p. 23). Each house therefore stores water 
in a tank on the roof, or in buckets; if these 
are not covered, they form perfect habitats 
for breeding mosquitoes. In this sense, 
human activity has an influence on disease 
burden and incidence. The complexity of 
the situation in Brazil thus illustrates the 
need for a multidisciplinary approach that 
links the health of people to the well-being 
of the environment and animals. A One 
Health perspective provides a promising 
conceptual framework and point of depar-
ture for addressing these linkages.

Access to treatment  
in a decentralised system
Little is known about how the various 
 impairments associated with congenital 
Zika syndrome will affect the future deve-
lopment of the children. Yet, what is clear is 
that children with life-long Zika-associated 
conditions rely on continuous access to 
rehabilitation treatment, such as physical, 
occupational and speech therapy (13). 
 Following the Zika epidemic, the Brazilian 
government has invested in 63 new specia-
lised public rehabilitation centres for people 
with disabilities (8).

However, many of the mothers that 
 Skråning met in the field came from smaller 
municipalities that did not offer such 
 services, resulting in long journeys of 4�–�6 
hours to urban centres for treatment ses-
sions. A 17-year-old mother, whose son with 
microcephaly was one year and three mont-
hs, explained that she had to leave her town 
at in the middle of the night to make it to 
the morning appointments in a larger city. 
She made this journey four times a week; 
twice to the governmental hospital in the 
city, and twice to the clinic run by Dr Melo. 
Due to the long travel distances, some 

mothers ended up spending the night at the 
clinic with their children. A mother of two 
children with autism and microcephaly 
explained:

My life has changed a lot. I am very tired. […] 
This is my life now. Therapy for one, then the 
other. It is just this.

Due to the considerable amount of time 
that the weekly treatment sessions require, 
none of the mothers were able to work; this 
resulted in further financial constraints on 
the families.

Social security
Bolsa Família is a conditional cash transfer 
programme for poor families that earn less 
than R$ 140.00 (NOK 370) per person, per 
month (12, p. 14). Many of the mothers that 
Skråning met during her fieldwork received, 
or had previously received this support. In 
2016, all children with Zika-associated condi-
tions became entitled to a federal financial 
benefit for people with disabilities of R$ 937 
(NOK 2530) monthly (8). Some were strugg-
ling to access this benefit, particularly if 
their husbands were working. The families 
who started receiving this benefit sub-
sequently lost their support from Bolsa 
Família, as they could not receive two bene-
fits at once. The federal financial benefit  
for children with congenital Zika syndrome 
is only provided for three years; in three 
instances, mothers told Skråning that they 
had asked social workers at the hospital why 
they did not receive support for longer. All 
three received the same answer; according 
to studies, their children would not survive 
beyond the age of three.

The majority of mothers who received the 
disability benefit said that the amount was 
too low, and that it barely covered monthly 
medical expenses. What became evident 
from the conversations with mothers affec-
ted by the Zika epidemic was that having a 
child with severe disabilities caused additio-

«Children with life-long  
Zika-associated conditions 
rely on continuous access  
to rehabilitation treatment, 
such as physical, occupational 
and speech therapy»
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Multistakeholder partnerships in  
global nutrition governance:  
Protecting public interest?
Multistakeholder partnerships, involving public and private actors, have 
become key instruments in global food and nutrition governance. Such 
partnerships have the potential for conflicts between profit and public 
health goals, which may harm the integrity of nutrition policy. How can 
conflicts of interest be adequately addressed, and by whom?

Multistakeholder partnerships 
involving governments, interna-
tional organisations, civil society 
and private sector actors have 

become key instruments for implementing 
the 2030 Agenda and the Sustainable Deve-
lopment Goals. In food and nutrition gover-
nance, such partnerships have proliferated 
as mechanisms to address the multiple 
burdens of malnutrition, from hunger and 
undernutrition to obesity and diet-related 
non-communicable diseases. While pro-
moted as effective responses to complex 
development challenges that require exper-
tise and resources from multiple sectors, 
partnerships between public and private 
actors can create tensions between profit 
motives and public health goals. Businesses 
whose profit depends on marketing and 
sales of unhealthy food and beverages may 
for example contribute to reframe mal-
nutrition problems in their own interests 
(e.g. as the result of individual behaviour 
only), influence public health agendas and 
priorities, and interfere with legislative 
processes to derail industry regulation. Such 
undue influence may, however, be overcome 
through effective prevention and manage-
ment of conflicts of interest. The question  
is how, and who should be responsible for 
developing ‘the rules of the game’?

In order to explore these questions, we 
discuss the respective roles of the World 
Health Organization (WHO) and the Scaling 
Up Nutrition Movement (SUN Movement) in 
providing normative guidance for govern-
ments on how to protect nutrition policy 
from undue influence. The SUN Movement 
was established in 2010 as a global multista-
keholder partnership for nutrition, invol-
ving governments, international organisa-
tions, business, civil society organisations 
and private donors, committed to suppor-
ting 59 developing countries in their efforts 
to reduce undernutrition. While WHO has 
been mandated by its Member States to 
develop guidance on conflicts of interest in 
nutrition, the SUN Movement has developed 
its own guidance for its member countries. 

Rather than protecting the integrity of 
public sector agencies, the guidance of the 
SUN Movement seems primarily to aim at 
protecting the inclusiveness of the multi-
stakeholder process. This not only risks 
undermining public health priorities, but 
also the authority and legitimacy of WHO’s 
role as a norm-setting agency.

What are conflicts of interest?
Thompson defines conflicts of interest as  
‘a set of conditions in which professional 
judgment concerning a primary interest 
(such as a patient’s welfare or the validity  
of research) tends to be unduly influenced 
by a secondary interest (such as financial 
gain)’ (1, p. 573).

Conflicts of interest can occur at different 
levels; for instance, at institutional level, 
when an organisation has financial ties  
that conflict with its vision and mission;  
or at the individual level, when a financial 
interest may impair an individual’s (e.g. 
health professional’s, civil servant’s) ability 
to make a judgement in the public interest. 
Both institutional and individual conflicts 
of interest can damage public trust in and 
the credibility of public sector officials or 
agencies, and undermine the quality of 
policies and services they deliver.

Conflicts of interest in global food  
and nutrition governance
As private sector actors have gained increased 
influence in nutrition policy through parti-
cipation in partnerships with governments, 
many have raised concerns about the need 
to safeguard nutrition policy-making from 
undue influence (2, 3). While partnerships 
may provide effective solutions to policy 
problems by drawing on skills and resour-
ces from different stakeholders, there 
should be a limit to the level of involvement 
of actors whose interests conflict, or may 
seem to conflict, with public agencies’ 
 agendas. Actors that arguably should be 
kept at arm’s length when food and nutri-
tion policy is developed are for example 
businesses that profit from marketing and 

sales of products harmful to health. Nega-
tive health impacts are widely recognised  
in the case of heavy marketing and wide-
spread use (beyond what is medically 
 recommended) of breastmilk substitutes, 
and extensive marketing of food products 
rich in salt, sugar and fat to children (4, 5).

WHO’s efforts to prevent and manage 
conflicts of interest in nutrition
Through the endorsement of the Compre-
hensive implementation plan on maternal, 
infant and young child nutrition by Member 
States in 2012, WHO was mandated to  
‘form alliances and partnerships to expand 
nutrition actions with the establishment  
of adequate mechanisms to safeguard 
against potential conflicts of interest’ (6). 
Member States also mandated WHO to 
 ‘develop risk assessment, disclosure and 
management tools to safeguard against 
possible conflict of interest in policy de-
velopment and implementation of nutri-
tion programmes consistent with WHO’s 
overall policy and practice’ (6).

Since then, WHO has adopted a policy to 
guide its engagement with non-state actors 
(7) and is currently working to develop 
guidelines for countries on prevention and 
management of conflicts of interest in the 
nutrition policy process. The guidelines will 
be presented at the World Health Assembly 
in 2018. When adopted, they should serve  
as authoritative advice to governments on 
how to engage with non-state actors with-
out compromising the integrity of health 
authorities or nutrition goals. However, in  
a number of countries burdened by high 
levels of malnutrition, WHO’s guidelines are 
at risk of being undermined even before 
dissemination, by alternative guidelines 
developed by the SUN Movement.

The SUN Movement’s approach  
to conflicts of interest
What is the role of the SUN Movement? In 
contrast to WHO, the SUN Movement is not  
a specialised UN agency whose role is to 
perform normative and analytical functions 
mandated by Member States. Rather, the 
SUN Movement has the self-appointed role 
of coordinating nutrition actors at the 
 global level, advocating for and mobilising 
funding for nutrition, and supporting 
 country-level action in the area of mal-
nutrition. One of its key aims is to establish 
multi stakeholder partnerships for nutrition 
 within its member countries (8).
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The close involvement of food corpora-
tions in these partnerships raises concerns 
about whose interests are promoted 
through the SUN Movement. Initially 
 focused on reducing stunting (low height  
for a child’s age), the SUN Movement has 
recently broadened its scope to reduce all 
forms of malnutrition, including overweight 
and obesity (8). This aim seems to conflict 
with the interests of many of the food 
 corporations involved. Through its Business 
Network, 268 companies have committed  
to supporting countries’ efforts to scale up 
nutrition action (9). Among these, a large 
number of corporations selling products 
harmful to health, such as Coca-Cola, PepsiCo 
and Mars, are members and represented on 
the Movement’s governance boards (10).

In 2013 and in parallel to WHO’s ongoing 
work on conflicts of interest in nutrition, 
the SUN Movement started to develop guide-
lines for its member countries on how to 
address such conflicts. The guidance, A 
Reference Note and a Toolkit for Preventing 
and Managing Conflicts of Interest, was finan-
ced by the private Bill and Melinda Gates 
Foundation, and developed by a private 
consultancy firm (11). This guidance has 
been widely disseminated within the SUN 
Movement’s 59 member countries and is 
currently being used by its members, inclu-
ding the Business Network, to guide govern-
ments’ efforts to address conflicts of interest 
when developing their nutrition policies 
and programmes.

While this might seem like a welcome 
development and proactive response by  
the SUN Movement to prevent conflicts of 
interest from arising within the partner-
ships it promotes, a closer look at the 
 guidance raises concerns regarding its 
 intentions and the appropriateness of its 
interference with WHO’s norm-setting role.

Concerns regarding the SUN Movement’s 
conflicts of interest guidance
There are several reasons why the SUN 
Movement’s guidance on conflicts of inter-
est is problematic. Firstly, the purpose of the 
guidance does not seem to be to protect the 
integrity, independence and public trust in 
individuals and institutions serving public 
interests, but rather to ensure effective 
functioning of the partnership itself and  
to strengthen inclusion of new partners (12, 
p. 14). The definition applied is unclear and 
states that a conflict of interest arises when 
a secondary interest conflicts with the aims 

of the partnership, which in the case of the 
SUN Movement is to promote multistake-
holder collaboration. It also states that it is 
important to manage conflicts of interest 
‘because it can promote inclusiveness in 
recruiting and working with stakeholders. 
(…) and contributes to the effectiveness of 
the collective effort’ (12, p. 18).

Secondly, the SUN Movement’s guidance 
confuses conflicts of interest with concepts 
such as ‘diverging interests’ between diffe-
rent actors, and by suggesting that any type 
of collaboration can lead to conflicts of 
interest, downplaying the concern about 
conflicts arising between primary and 
 secondary interests (for example public 
health versus profits) within an institution 
or an individual. The guidance also under-
plays the significance of conflicts of interest 
by distinguishing between actual and per-
ceived conflicts of interest. The concept of 
‘perceived’ conflicts of interest suggests that 
a conflict of interest only arises if actual  
bias or harm to public health occurs. This  
is misguided and opens up for treatment  
of perceived conflicts of interest as less 
serious (13). Indeed, the SUN Movement’s 
guidance states that perceptions of conflicts 
of interest only sometimes merit an inter-
vention (12, p. 14).

Thirdly, many of the principles of 
 engagement upon which the guidelines are 
based conflict with an effective conflict of 
interest policy. Of particular concern are the 
principles ‘to be inclusive’ and ‘to be willing 
to negotiate’ (12, p. 11). In order to avoid 
undue influence on public policy-making, 
exclusion of actors with perceived or actual 
conflicts of interest is sometimes necessary, 
and there is not always room for negotia-
ting ways around it. However, the guidance 
of the SUN Movement encourages to ‘limit 
the scope and duration of any exclusionary 
decision’ (12, p. 21) on the grounds that it 
contradicts the principles of the partners-
hip. If multistakeholder partnerships mean 
that the principle of inclusion must be 
followed above all else, this model is not 
reconcilable with effective prevention or 
management of conflicts of interest. The 
principle of inclusiveness is also problema-
tic, as it does not recommend any limitation 
to the involvement of non-state actors at any 
point in the policy process. Having commit-
ted to being members of the SUN Move-
ment, governments’ abilities to withstand 
pressure and attempts at industry interfe-
rence may be undermined, as well as their 

political power to decide on the extent to 
which private actors should be allowed into 
policy-making processes, and at which stage.

The SUN Movement’s principle number 5, 
‘to be predictable and mutually accounta-
ble’ is also problematic as it suggests that 
governmental and non-governmental actors 
alike have equal responsibilities. While every 
partner has a role in a partnership, the roles 
and responsibilities of the various actors  
are not at the same level. Most importantly, 
governments are primarily accountable  
to citizens, not to other members of such 
partnerships.

Finally, the SUN Movement’s guidance is 
weak in the measures it proposes to prevent 
and manage conflicts of interest. It recom-
mends protection of confidentiality and 
privacy in the disclosure process (12, p. 18), 
which contradicts the principle of transpa-
rency. Rather than ensuring an independent 
process, the guidance recommends that 
‘Mechanisms for managing conflicts of 
interest should include all stakeholders – 
 including those with a perceived or poten-
tial conflict of interest’ (12, p. 20). This will 
seriously limit the effectiveness of a conflicts 
of interest policy.

These issues indicate that the SUN 
Movement’s Reference Note and Toolkit  
do not provide an appropriate or sufficient 
response to the very real question of  
how to protect food and nutrition policy- 
making from undue commercial influence. 
Rather than providing clear advice to 

The Scaling Up Nutrition (SUN)  
Movement (14)

Established in 2010.

A global multistakeholder partnership for 
maternal and child malnutrition.

Members include UN system organisations, 
civil society organisations, businesses, 
private foundations, bilateral donors and 
59 developing countries.

Stakeholders are organised into four 
networks: donors, business, civil society 
and the UN.

Led by a global multistakeholder Lead 
Group and an Executive Committee.

Promotes multi-sector and multistake-
holder partnerships for nutrition in SUN 
countries.

Aims to scale up evidence-based nutrition-
specific and sector-wide approaches to 
nutrition in member countries.
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and independence of public sector agencies, 
the SUN Movement is legitimising its own 
mission through its guidelines. Over time, 
this can lead to reduced public trust in 
public health agencies, and be an impedi-
ment to the fulfilment of existing interna-
tional nutrition goals, including those in the 
Sustainable Development Goals. Rather than 
uncritically promoting multistakeholder 
partnerships for food and nutrition, more 
efforts should be made to protect demo-
cratic processes and prevent corporate 
influence on public policy.

This article is part of the series ‘Global Health in the Era 
of Agenda 2030’, a collaboration between Norad, the 
Centre for Global Health at the University of Oslo and The 
Journal of the Norwegian Medical Association. Articles 
are published in English only. The views and opinions 
expressed in the articles are those of the authors only.

Received 26.7.2017, first revision submitted 28.9.2017, 
accepted 9.10.2017.

nutrition policy-making that need to be 
acknowledged and appropriately addressed.

The analysis of the SUN Movement’s 
guide lines on how to prevent conflicts of 
interest suggests that organisations with a 
self-interest in promoting multistakeholder 
partnerships should not provide normative 
guidance to governments on how to protect 
public health from undue influence. The 
SUN Movement conveys a misguided under-
standing of what ‘conflicts of interest’ 
 means and contributes to undermine the 
authority of member-state mandated orga-
nisations such as WHO, and of governments 
themselves.

The fact that the SUN Movement pro-
moted a parallel process to that of WHO  
on conflicts of interest can be seen as an 
attempt to establish norms of engagement 
in line with its own agenda that downplays 
the risks of stakeholder engagement. Rather 
than protecting the institutional integrity 
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 governments on how to address conflicts 
of interest while engaging in partnerships, 
the SUN Movement’s guidance seems to 
encourage inclusiveness above all else, 
without any risk assessment. This contri-
butes to governments’ existing confusion 
about when and how to enter into part-
nerships, and may even legitimise engage-
ments that clearly create conflicts of 
 interest. Additionally, the overlap with 
WHO’s work on country guidance on con-
flicts of interest may lead to slower and 
weaker measures to protect nutrition,  
and an  additional burden on already over-
stretched government staff.

Protect democratic processes
While multistakeholder partnerships have 
the potential to draw on resources and skills 
from different actors in order to improve 
effectiveness of nutrition interventions, they 
create real risks and challenges to food and 
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Ethics capacity building in low-income 
countries: Ethiopia as a case study

Ethical dilemmas are part of everyday clinical practice, and doctors 
worldwide must make value-based decisions. In low-income countries 
with very limited resources, healthcare personnel and policymakers face 
ethical challenges. Ethiopian policies aim to improve the ethical decision-
making competence of healthcare personnel. But what are the dilemmas 
experienced by Ethiopian doctors and how can training and professional 
development equip them to deal with the ethical challenges they face?

In this text, we illustrate ethical challenges 
that doctors experience in a resource-
constrained health and welfare system. 
Our discussion is based upon our own 

empirical data from Ethiopia, our experi-
ence as healthcare workers in low-income 
countries, as well as relevant literature. We 
will describe the challenges and opportuni-
ties that lie in education, guidance and 
facilitation of ethical decision-making in  
a low-income country like Ethiopia.

Ethiopia
Of a population of one hundred million 
people in Ethiopia, one-third live below the 
poverty line (1). The majority of the popula-
tion lives in rural areas, and maternal and 
child mortality rates remain high. There  
is only one doctor per 32 000 inhabitants, 
compared with one per 230 inhabitants  
in Norway (2).

The Ethiopian government has made 
significant efforts in recent years to increase 
the number of healthcare workers. Together 
with the Ethiopian Medical Association and 
the 28 universities that offer medical trai-
ning, they have formulated plans for medi-
cal ethics education for students and profes-
sional development, a programme known 
as ‘A Compassionate-Respectful-Caring 
Health Workforce (CRC)’ (3). Teaching in 
medical ethics has been part of the curricu-
lum at all 28 medical faculties. However, 
there is a shortage of teachers, and students 
have so far received little or no ethics educa-
tion.

Raising ethical competence in Ethiopia – 
a collaborative project
In 2009, the Global Health Priorities  research 
group at the University of Bergen  began a 
research collaboration in ethics and priority 
setting with Addis Ababa University (AAU), 
which later developed into a training and 

development project. The initiative was 
based on a desire for collaboration with 
respect to (a) obtaining better empirical 
data from Ethiopia regarding ethical dilem-
mas, priority setting and the consequences 
of high-level decision-making; (b) normative 
discussion of these dilemmas together with 
Ethiopian colleagues; and (c) developing 
and implementing education and ethical 
support systems.

Because dilemmas following resource 
scarcity are prominent in the Ethiopian 
context, we have focused in particular on 
issues related to priority setting and distri-

bution, both in clinical practice and at the 
level of healthcare policies. Box 1 provides 
further details of the topics addressed by 
the collaboration (Box 1).

Clinical ethical dilemmas in Ethiopia
In order to prepare a useful educational 
programme, we required information and 
case studies relevant to the everyday clinical 
work of doctors and healthcare personnel  
in Ethiopia. In 2013, we conducted a study  
of one-third of all registered doctors in 
Ethiopia (587 participants, 91 % response 
rate), in which we asked about the ethical 
dilemmas they experience, how they deal 
with those challenges, and about their previ-
ous ethics education (5).

Most doctors reported dilemmas related 
to shortage and distribution of resources, 
the inability of patients to pay, and the 
 financial implications of treatment decision 
for families. The doctors described difficult 
situations in which they had to decide, for 
example, whether a child with heart failure 
or another with a severe asthma attack 
should have access to the single functioning 

Box 1: Overview of collaboration between the University of Bergen (UiB), Bergen Hospital Trust and Addis Ababa 
University (AAU) on priority setting and increasing ethical competence.

Center for Medical Ethics and Priority Setting 
Collaborative project between the University of Bergen, Bergen Hospital Trust and AAU. 
Ethiopia's first centre for medical ethics and priority setting, opened March 2017 (4).

Research and capacity building 
Various research projects on clinical ethics, priority setting and health economics. 
Six Ethiopian PhD candidates (two have graduated), three Norwegian PhD candidates,  
six Ethiopian Masters students.

Teaching:
• Development of curriculum, study materials, lectures and context-relevant examples.
• Training of Trainers in Medical Ethics (ToT ME): courses in medical ethics and priority 

setting tailored to the local area, primarily aimed at those who will have responsibility  
for the ethics education of medical students in Ethiopia.

Textbook in medical ethics and priority setting 
Written in collaboration with Ethiopian co-authors from AAU and EMA, as well as international 
experts.

Guidelines for limiting treatment of the seriously ill and dying 
Being developed together with members of the clinical ethics committee at the Black Lion 
Hospital.

Collaboration with the Ethiopian Medical Association 
Teaching materials and legal clarifications of doctors’ responsibilities, duties and patient 
rights.

Collaboration with the Ministry of Health regarding professional development  
for healthcare personnel and healthcare managers 
The work has received support from Norad and the Gates Foundation for research fellows, 
from SPIRE (University of Bergen) for collaboration in teaching, and from Bergen Hospital 
Trust for the development of the clinical ethics committee and professional development 
courses.
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increasing access to other areas (such as 
treatment of myocardial infarction, stroke, 
diabetes, cancer and psychiatric disorders). 
Coverage for all of these health services is 
currently low in Ethiopia.

As part of efforts to achieve the UN’s 
Sustainable Development Goals, essential 
healthcare packages are planned, in which 
the most basic and cost-effective healthcare 
interventions will be made available to all. 
Interventions such as the treatment of stroke 
with thrombolysis, myocardial infarction 
with PCI, or bipolar disorder with lithium/
valproate are not cost-effective compared to 
vaccines or blood banks in maternity wards 
(8). Should these treatments not be offered 
to the millions of patients in need?

Two of the authors (Ole Frithjof Norheim 
and Kjell Arne Johansson) have been invol-
ved in the Ethiopian Ministry of Health’s 
efforts to decide which interventions or 
areas should be prioritised in these pack-
ages. They have examined how key ethical 
criteria such as severity, poverty prevention, 
and equity may be given extra weight in 
policy decisions and health planning at 
population level.

Efficiency and cost-effectiveness are not 

overtreatment and treatment limitation are 
the most common dilemmas encountered 
by doctors in everyday clinical practice (6).

Priority setting at the crossroads  
between clinical practice  
and healthcare policy
In Ethiopia, the population composition, 
disease panorama and health service are all 
changing. The number and proportion of 
adults is expected to increase substantially 
over the next 30 years (see Figure 1). More 
children are being vaccinated and are atten-
ding school, essential healthcare is being 
made accessible, and maternal and child 
mortality rates are expected to fall.

These are positive developments, but they 
will also pose challenges for the healthcare 
system. The Ethiopian Ministry of Health 
aims to reduce the burden of infectious 
disease and to improve child and maternal 
health, but non-communicable diseases are 
also getting on the agenda. Policy makers 
face difficult choices between prioritising 
areas covered in the previous Millennium 
Development Goals (such as vaccination, 
qualified maternity workers, treatment of 
infectious diseases and diarrhoea) versus 

respirator. They knew that their decision 
would result in the death of one of the 
children.

Others described the burdensome respon-
sibility they felt when poor families took on 
debt to be able to pay for the medical treat-
ment or diagnostics they recommended, or 
how they themselves intervened – and paid 
for treatment – when parents wanted to 
leave the hospital because they could not 
afford to pay for their child’s drugs. Dilem-
mas related to reproductive health, dis-
agreements with the family, and their duty 
to inform patients were also experienced  
by many doctors on a daily or weekly basis 
(Unpublished data: Miljeteig I, Defaye FB, 
Berhane Y et al. Clinical ethics dilemmas  
in a low income setting - A national survey 
among physicians in Ethiopia. 2017). Several 
reported witnessing unethical behaviour  
by colleagues (such as referring patients  
to their own private clinic or shouting at 
them).

Very few doctors reported dilemmas 
 associated with limiting treatment of the 
seriously ill and dying, or issues regarding 
euthanasia. This differs from findings in 
American and European studies, in which 
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Figure 1  Demographic aging in Ethiopia illustrated by the current population pyramid (2017) and the projected population pyramid for 2050. The graphs were prepared using data 
from the UN (7) with permission.



1811TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 22,  2017;  137

GLOBAL HELSE

tence without contributing to what has 
been described as moral imperialism or 
colonialism (12)? In academic discussions 
criticism is often directed at ethics projects 
originating from the USA and Europe.  
Too often, these do not relate to the local 
values and the sociocultural context in 
which the teaching of healthcare workers 
takes place.

Ethical awareness, skills  
and knowledge in medical ethics
We consider ethical competence to be  
a skill, just as communication abilities are 
skills required by healthcare personnel. 
Similarly, education in ethics is about 
 practicing, raising awareness as well as 
learning about new theories. Our teaching 
programme is concerned with encouraging 
participants to share their own experiences 
and reflections.

We have also discussed the application 
and relevance of our methods and of ‘Wes-
tern’ ethical theories in an Ethiopian con-
text. How, for example, is the ethical princi-
ple of ‘respect for patient autonomy’ under-
stood by Ethiopian doctors and what role 
does it play compared to considerations of 
the patient’s family and community? Based 
on our experiences, sustainable strategies 
for capacity building must be developed 
locally, in close collaboration with experien-
ced ethicists, and by using specific dilem-
mas that are perceived as relevant and con-
text-appropriate (13).

Despite great enthusiasm and support 
from the Ethiopian Ministry of Health  
and from the leaders of universities  
and  hospitals, there is a long way to go 
before ethics education, professional 
 development and ethical support systems 
(such as clinical ethics committees) are in 
place. The huge increase in the number  
of medical students and other healthcare 
professions leads to challenges in obtaining 
qualified teachers, organising training pro-
grammes, and securing sufficient time and 
resources to promote ethical competence  
in the clinic.

or regulations. Older, white men had a far 
greater chance of receiving dialysis than 
others with a similar medical indication (11). 
The study led to development of explicit 
priority-setting criteria for dialysis treat-
ment in South Africa.

In our study, we found that very few 
 doctors in Ethiopia had access to guidelines 
to help them prioritise whom they should 
treat, who should undergo surgery first, and 
who should receive the last bed in the inten-
sive care unit or be admitted to an over-
crowded ward. The vast majority adopted a 
strategy in which resources were distributed 
based on a first come first served strategy 
(5).

During a collaborative project to educate 
intensive care providers in Ethiopia, it 
 emerged that lack of guidelines was making 
it particularly difficult to make decisions 
regarding restricting life-sustaining treat-
ment. A few hospitals in larger Ethiopian 
cities have, in a very short period of time, 
acquired equipment that can help keep 
seriously ill or injured patients alive due  
to use of respirators, chemotherapy or 
 advanced surgery.

At present no legislation or clinical ethics 
committees exist to assist clinicians in 
 making such decisions. Many physicians are 
afraid of being accused of performing 
 euthanasia. The newly established clinical 
ethics committee at Black Lion Hospital has, 
along with two of the authors (Ole Fritjof 
Norheim and Ingrid Miljeteig), prepared  
a draft guideline for restriction of life- 
sustaining treatment that take account of 
the economic, cultural, religious and legal 
context in which the guidelines will be used. 
The proposal is now out for local hearing in 
the hospital (see Box 1).

In aiming to do good, technical equip-
ment and new opportunities are often pre-
sented as positive contributions to improve 
health in resource-constrained settings.  
Our experience, as external collaborators  
(in academia and healthcare institutions), 
suggests that stimulating and contributing 
to ethical debate is an important responsi-
bility. When resources are limited, there will 
always be dilemmas regarding who should 
have priority, and when it may be unethical 
to provide health services. This type of capa-
city building must be recognised as being  
of equal value to donation of equipment  
or training in the use of these.

How can we facilitate this type of compe-

the only concerns that matter. One study 
showed that pneumonia treatment could  
be very expensive for Ethiopian families, 
who have to pay USD 6�–�8 for outpatient 
treatment and USD 70�–�80 for hospital 
 admission (9). Patients are required to pay 
for transport, medicines and equipment 
such as gloves and bedsheets themselves. 
Given that the average monthly income for 
a family in Ethiopia is USD 60, it is clear that 
protecting families against such financial 
risk is important and that this consideration 
should be taken into account when health-
care priorities are set.

When context-relevant guidelines  
are missing
In parallel with the effort to promote 
 cost-effective interventions, advanced treat-
ment methods are also being introduced  
in Ethiopia to prolong the lives of severely  
ill patients.

Systematic and well-planned implementa-
tion of new techniques and interventions in 
tertiary care are challenged by international 
collaboration or aid. The latter may include 
donation of hospital equipment, where use 
and maintenance will require thorough 
training for healthcare workers.

One example is dialysis treatment for 
patients with renal failure, which is now 
being offered on a very limited scale in 
countries like Ethiopia. Few low-income 
countries have conducted high-level and 
transparent priority setting processes, or 
developed locally appropriate and context-
relevant guidelines for treatment of chronic 
renal failure (10). Studies show that dialysis 
treatment causes a catastrophic health 
expenditures for many families in low- 
income countries, even when the treatment 
takes place in public hospitals (10). Many 
acquire debt that they never manage to 
repay, sell land or seeds, or use savings they 
had set aside for their children’s education. 
In South Africa, dialysis treatment was 
shown to be distributed unfairly when the 
allocation of this limited resource was left  
to clinicians without access to guidelines  

«They knew that their decision 
would result in the death  
of one of the children»

« In Ethiophia, the population 
composition, disease 
panorama and health  
service are all changing»
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With an open and curious attitude to how 
others experience and deal with ethical 
dilemmas, we can learn much about our 
own and others’ values, and at the same 
time lay the foundations for learning and 
development among our colleagues else-
where in the world.

GLOBAL HELSE

We hope that our collaboration, and the 
Center for Medical Ethics and Priority Set-
ting, can increase the position of medical 
ethics in healthcare programmes, and  
assist Ethiopian colleagues in discussing 
and conducting research on ethical challen-
ges.
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Global health financing:  
Priority to poor people or poor countries?

Global health initiatives have long focused on the health of poor people in 
poor countries. Changes in demographic, economic, and health patterns 
challenge our understanding about where to direct our attention. Most 
of the world’s poor now live in middle-income countries. How should this 
affect the distribution of development assistance for health? Should we give 
priority to poor people or poor countries?

The Sustainable Development Goals 
were adopted by the United Nations 
in September 2015. These goals have 
broadened the global development 

agenda in general, and the global health 
agenda more specifically (1). Goal 3 – Ensure 
healthy lives and promote well-being for all  
at all ages – is devoted to health.

An objective under this goal is to achieve 
universal health coverage, including financial 
risk protection, access to quality essential 
health-care services and access to safe, effec-
tive, quality and affordable essential medi-
cines and vaccines for all. Moving towards 
universal health coverage will require an 
increase in health financing – both domestic 
and external – from current levels (2). Exter-
nal financing is commonly referred to as 
‘health aid’ or ‘development assistance for 
health’ (3). Though health spending in low- 
and middle-income countries is mainly 
financed by government budgets and pri-
vate financing where patients pay directly  
to healthcare providers (also known as 
out-of-pocket payments), development 
assistance also plays a role. The absolute 
amount reached USD 36.4 billion in 2015 (4).

The first years of the millennium 
(2000�–�2009) have been described as the 
‘golden era’ of global health, where develop-
ment assistance for health increased by 
11.3 % per year through increased contribu-
tions from high-income countries as well  
as philanthropic donors (4). Since 2010 the 
increase has faltered, with an annual growth 
of 1.2 % between 2010 and 2015 (4). The impli-
cations for poor people in countries with 
low domestic spending on health care 
 deserve further scrutiny. When resources  
are limited, it is crucial to discuss where  
and how to best invest resources for health.

The primary objective of development 
assistance for health could be seen as to 
improve the health of the world’s poorest, 
and that funding should aim to reach popu-
lations with the greatest need. This is parti-
cularly important with respect to universal 

health coverage. The poorest populations 
are often those who suffer the most from 
lack of access to health care, both due  
to poorer health and a greater risk of 
 catastrophic out-of-pocket expenses. The 
latter refers to medical expenses that push 
households below, or further below, the 
poverty line (5).

In this article, we draw upon recent litera-
ture examining the altered classification  
of countries by income level, and the corre-
sponding changes in the geographic distri-
bution of the world’s poorest. We then dis-
cuss implications for how development 
assistance for health should be distributed 
to finance universal health coverage.

The majority of the world’s poorest  
do not live in the poorest countries
Recent developments at country level 
 challenge traditional assumptions about  
the geographic location of the world’s 
 poorest populations. The landscape has 
drastically changed since 1990. Almost 75 % 
of the world’s poorest now live in middle-
income countries (Figure 1 and Table 1) (6, 7). 
The altered distribution can partially be 
explained by economic development at 
country level.

Between 1990 and 2010 many countries, 
including populous countries such as China, 
Nigeria, India, Indonesia, and Pakistan, 
transitioned from low-income to middle-
income country status. In spite of economic 
development and improvements in average 
income per capita, the absolute number of 
poor people fell less than expected in most 
of these countries (8).

Now, 90 % of the world’s poorest are 
 concentrated in approximately 20 countries, 
and almost half of these are middle-income 
countries previously classified as low-income 
countries (8). When countries have transi-
tioned to middle-income status, they also 
transition away from support from global 
health initiatives such as GAVI (formerly 
known as the Global Alliance for Vaccines 

and Immunization) and the Global Fund  
(6, 9).

Distributing global health  
financing fairly
From one perspective, what should matter 
to development assistance is ‘poor people’, 
irrespective of their geographic location 
(10). Accordingly, middle-income countries 
should be eligible for development assis-
tance for health (10–12). Further, the classifi-
cation itself has been criticised as the thres-
hold is somewhat arbitrary (12–14); countries 
above or below the same threshold differ 
widely with respect to health needs and the 
capacity to address them (9, 10).

On the other hand, obtaining middle-
income status reflects a country’s increasing 
internal capacity to respond to its health 
needs, in some cases entirely without exter-
nal support. The financing gaps are thus 
likely to be greater for low-income countries 
(13). Recent estimates from the World  
Health Organization support a view that  
the  poorest countries are in most need of 
external health financing (15). The study 
estimated the additional investments 
needed to achieve the health-related sustain-
able development targets in low- and middle-
income countries, and identified large 
finan cing gaps.

Many countries will depend on continued 
external financial support to strengthen 
their health systems. Particularly, fragile and 
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Figure 1  Proportion of the world’s poorest living below 
USD 1.25 a day in low- and middle-income countries (6).
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(or aid more generally) should be allocated 
to countries with the greatest need. This 
could be measured using a range of indica-
tors, including gross national income per 
capita, under-five mortality rate, the burden 
of disease, or income inequality.

The ‘effectiveness’ criterion prescribes that 
aid should be allocated to countries where 
the development gains, such as improve-
ments in health, are likely to be the greatest. 
A simulation of the implications of eleven 
criteria identified that low-income countries 
would receive most development assistance 
for health given a needs-based approach 
linked to domestic capacity to address 
health needs (9). Upper-middle-income 
countries would receive a greater share  
of development assistance for health if  
an income-inequality criterion was given 
greater weight (9).

Depending on countries’ ability to pay,  
as measured by gross national income  
per capita, should we ask whether middle-
income countries ought also to contribute 
to financing global health (13). Some of 
these countries, such as China, India, and 
South Africa, have for some time provided 
aid to other countries (19). These and other 
countries can play a significant role in the 
efforts to strengthen financing of health 
challenges, particularly those that require 
global collective action.

Global public goods
Since the Ebola outbreak in 2014�–�15, acade-
mia and policymakers have paid increasing 

conflict-ridden states with weak health  
and welfare institutions will continue to 
need development assistance for health (15). 
Further, the study argued that middle- 
income countries are ‘well equipped to 
self-finance the investment’, and that the 
largest financing gaps are in low-income 
countries (15), indicating that development 
assistance for health should primarily be 
directed to these countries.

Despite gaps in healthcare financing, 
most countries have the capacity to increase 
investments in health systems (15). Spen-
ding on health care is predicted to progress 
faster in upper-middle-income countries, 
while health spending in low-income coun-
tries is estimated to remain low (16).

This is an additional argument for giving 
more priority to low-income countries. Even 
if they experience economic growth, many 
are far from spending the recommended 5 % 
of gross domestic product on health care 
(17). However, middle-income countries may 
have difficulties in the short term in mobi-
lizing resources to replace recent bilateral, 
multilateral and philanthropic support.  
It is therefore crucial to consider potential 
harms induced by shifting resources away 
from middle-income countries.

Views diverge about whether middle- 
income countries, due to their share of the 
world’s poorest populations, should conti-
nue to be eligible for development assistance 
for health. Scholars have proposed that 
middle-income countries should not be auto-
matically excluded from development assis-
tance for health per se, but that each country 
must be considered on a case-by-case basis, 
given their heterogeneity (10, 11, 13).

More recently, efforts have been made to 
systematically assess criteria guiding the 
allocation of development assistance for 
health. Two overarching criteria for distribu-
tion have been suggested (13, 18): ‘need’ and 
‘effectiveness’. The ‘need’ criterion prescri-
bes that development assistance for health 

attention to the need for global financing 
arrangements to strengthen production  
of global public goods (20, 21).

According to the classic definition, global 
public goods are considered to be goods 
that are both non-excludable and non-rival-
rous (22). When a good is non-excludable, no 
person (or country) can be prevented from 
enjoying the benefits of the good once it 
becomes available. When a good is non-
rivalrous, one person’s consumption does 
not diminish the quantity available to 
others. For example, the reduced risk of 
infectious diseases is considered a classic 
global public good – the benefits are both 
non-rivalrous and non-excludable to the 
global population.

Initiatives to improve national and global 
preparedness to protect against future 
epidemics and pandemics are also referred 
to as efforts to strengthen global health 
security (23). The recent establishment of 
the Coalition for Epidemic Preparedness 
(CEPI) is an example of a shared global 
 arrangement to finance the achievement  
of this global public good (20).

Collective financing to produce global 
public goods and strengthen global health 
security complicates our discussion of the 
allocation of global health financing. So far 
we have primarily discussed how financing 
and development assistance for health 
should be targeted to meet the healthcare 
needs of populations in low- and middle-
income countries.

The World Health Organization’s estimates 
to achieve Sustainable Development Goal 3 
offer some guidance for financing of global 
public goods, as in-country epidemic and 
pandemic preparedness relates to global 
financing of other health needs (15). The 
study suggests that three-quarters of the 
investments to achieve the health targets 
should be in health workforce and infra-
structure, including services that strengthen 
preparedness against epidemics and pande-
mics (15). Thus, promotion of global public 
goods and global health security must not 
entail diversion of resources away from 
broader efforts to strengthen general health 
services, but rather underpin these efforts. 
However, achieving this synergy will also 
require careful thinking about how to 
 manage potential tensions (24).

A shared responsibility
As countries progress to achieve the health-
related development goals, low-income 

Table 1  Health and poverty in low-, middle- and high-income countries in 2013 (7).

Life expectancy 
at birth (years)

Infant mortality 
rate (infant 

deaths/1000 live 
births)

% of population 
in poverty 

(USD1.90 a day, 
2011 PPP)

High-income countries 80.4  4.9  0.3

Middle-income countries 70.7 32.6  9.8

Low-income countries 61.1 56.4 46.2

«Despite gaps in healthcare 
financing, most countries 
have the capacity to increase 
investments in health 
systems»
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determine people’s opportunities to lead 
long and healthy lives.
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support should be gradual. The increasing 
capacities of middle-income countries pre-
sent opportunities to strengthen coopera-
tion and mechanisms to finance shared 
health challenges.

The main impetus for promoting univer-
sal health coverage and addressing other 
global health challenges should not be 
self-interest. Rather, our efforts should stem 
from the fact that it is unfair and unaccept-
able in a globalised and interconnected 
world that income levels and poverty still 
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countries will, in spite of increased domestic 
financing, still face large financing gaps 
which require external financing (15, 17).

The majority of the world’s poorest now 
live in middle-income countries, which 
should have higher domestic capacity and 
the ability to fund universal health coverage 
themselves. Yet, large within-country 
 inequalities in income, health and other 
indicators of well-being represent huge 
challenges to these countries, which sug-
gests that their transition from external 
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anbefales dosejustering av samtidig brukte legemidler, midlertidig nedtitrering eller seponering av kombinasjonen sakubitril/valsartan. Skal ikke gis i kombinasjon 
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spesielt hos eldre ≥65 år, ved nyresykdom og ved lav SBP (<112 mm Hg). Blodtrykk bør kontrolleres rutinemessig ved behandlingsstart og under dosetitrering. Ved 
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men Cmax og AUC for furosemid reduseres med hhv. 50% og 28%. Nitrater: Samtidig bruk av i.v. nitroglyserin er assosiert med forskjell i hjertefrekvens på 5 slag/
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metformin med 23%. Pasientens kliniske status bør evalueres ved behandlingsstart. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ikke anbefalt i 1. trimester. 
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renin- og aldosteronfrigjøring, reduksjon av sympatisk aktivitet, og anti-hypertrofisk og anti-fibrotiske effekter. Valsartan hemmer angiotensin II type 1 (AT1)-
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LBQ657 og valsartan er hhv. 1,43 timer, 11,48 timer og 9,9 timer. Metabolisme: Sakubitril omdannes raskt til LBQ657 av karboksylesteraser 1b og 1c, og metaboliseres 
ikke videre i signifikant grad. Ca. 20% av valsartandosen gjenfinnes som metabolitter. Utskillelse: 52 68% av sakubitril (primært som LBQ657) og 13% av valsartan og 
dens metabolitter utskilles i urin. 37 48% av sakubitril (primært som LBQ657) og 86% av valsartan og dens metabolitter utskilles i feces. Pakninger og priser: Tablett, 
filmdrasjert 24 mg/26 mg, 28 stk, kr 842,90, Tablett, filmdrasjert 97 mg/103 mg, 56 stk, kr 1643,30, Tablett, filmdrasjert 49 mg/51 mg, 56 stk, kr 1643,30, Tablett, 
filmdrasjert 97 mg/103 mg, 168 stk, kr 4844,90, Tablett, filmdrasjert 49 mg/51 mg, 168 stk, kr 4844,90.  
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Entresto® er indisert til behandling av symptomatisk kronisk 
hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon hos voksne pasienter1

20% 4,7%  21    

21% 2,8%  35    

20% 3,1%  32   

Funn for pasienter på Entresto®sammenlignet med enalapril2

RRR ARR NNT

Redusert risiko for   
kardiovaskulær død eller   
sykehusinnleggelse for   
hjertesvikt*   

   
Redusert risiko for sykehus-
innleggelse for hjertesvikt*

Redusert risiko for   
kardiovaskulær død*

Refusjon: Individuell refusjon3 
Entresto er tilgjengelig på individuell refusjon.
Hjemmel: Blåreseptforskriften § 3 første ledd bokstav a jf. § 2
Stønad innvilges til pasienter som tidligere har vært behandlet med ACE-hemmer/
angiotensin II-antagonist og betablokker, og der følgende to vilkår er oppfylt:

doser av ACE-hemmer / angiotensin II-antagonist, betablokker og eventuelt
mineralkortikoidantagonist.

1. ENTRESTO® SPC 16.03.2017 avsnitt 4.1.            
2. McMurray JJ, Packer M, Desai AS, et al. N Engl J Med. 2014;371:993-1004.           
3. https://helfo.no/viktige-meldinger/endring-i-retningslinjer-for-individuell-     
stonad-til-entresto-ved-hjertesvikt-fra-1-juli-2017, lest 10.07.2017      NO1709699243

Primærendepunkt

*P<0.001
Vanligste bivirkninger: hypotensjon, hyperkalemi og nedsatt nyrefunksjon.     
Kontraindikasjon: ACE-hemmer er kontraindisert på grunn av fare for angioødem.     
For fullstendig preparatomtale se Entresto® SPC.
1. ENTRESTO® SPC (16.03.2017) avsnitt 4.1. 2. McMurray JJ, Packer M, Desai AS, et al. N Engl J Med. 2014;371:993-1004. 3. https://helfo.no/viktige-meldinger/endring-i-retning-
slinjer-for-individuell-stonad-til-entresto-ved-hjertesvikt-fra-1-juli-2017, lest 10.07.2017        
** RRR=relativ risikoreduksjon, ARR= absolutt risikoreduksjon, NNT=number needed to treat
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PERSONLIGE OPPLEVELSER

Spiseforstyrrelsen  
som åpnet for bruk av anabole steroider

Dette er en historie om hvordan 
jakten på selvkontroll endte  
i spiseforstyrrelser og misbruk 
av anabole steroider. Jeg opp- 
levde et helsevesen som manglet 
kunnskap om steroider. Mitt 
håp er at historien kan føre til 
at andre blir møtt på en bedre 
måte.

I tenårene fikk jeg diagnosen anorexia ner-
vosa, etter en oppvekst i et urolig hjem, der 
kroppen min stadig var gjenstand for disku-
sjon. Det ble mye selvhat og selvpining, og 
jeg vekslet mellom å overspise, kaste opp og 
sulte meg. Samtidig trente jeg mye og hardt. 
Det eneste som ga meg ro var å presse krop-
pen til utmattelse. Til slutt var jeg blitt så 
tynn at jeg ikke hadde krefter til å trene, og 
jeg økte matinntaket for å klare dette. Livet 
var tomt, og jeg søkte etter en ny identitet. 
Det fant jeg i fitnessmiljøet. Målet var den 
perfekte, fettfrie, muskuløse kroppen med 
synlige blodårer – en personlig rustning 
som jeg kunne bære med stolthet. Men 
verken ungdomstiden med spiseforstyrrel-
ser eller treningen med et regulert kosthold 
ga meg den perfekte kroppen. Jeg hadde 
prøvd i så mange år, og jeg tok til slutt valget 
om å forsøke anabole steroider.

Den første sprøyten
En bekjent i treningsmiljøet satte den første 
sprøyten på meg. Jeg turte ikke å gjøre det 
selv. Jeg hadde svært begrenset kunnskap 
om steroider, både hva gjaldt preparatvalg, 
styrke, effekt og bivirkninger. Jeg stolte 
derfor blindt på den informasjonen jeg fikk 
av ham som solgte meg varene. Jeg kjøpte 
nye ampuller med anabole steroider og 
injiserte det selv, til tross for at jeg ikke 
hadde fått noen opplæring. De anabole 
steroidene bidro til at jeg fikk hardere og 
større muskler, mindre fett og synlige blod-

årer. Fra å være innadvendt og tilbaketruk-
ket gikk jeg til å bli utadvendt og omgjenge-
lig. Den vonde skamfølelsen bleknet. Jeg var 
ikke lenger engstelig og usikker, men uredd 
og selvsikker. Det lave energinivået og til-
taksløsheten forsvant og ble erstattet med 
stor handlekraft og et veldig høyt energi-
nivå. Da jeg sultet meg, opplevde jeg liten 
eller ingen glede under samleiet. Steroid-
bruken ga meg sterk seksualdrift, jeg var  
kåt mer eller mindre hele tiden.

Livet handlet om kropp, mat og trening  
24 timer i døgnet. Jeg ble svært selvopptatt, 
fikk kortere lunte og brydde meg lite om 
andre. Bruken av doping eskalerte i løpet  
av et halvt år, og jeg gikk over til andre pre-
parater for å få enda større effekt. Fra da  
av brukte jeg steroider kontinuerlig, uten 
pauser. Jeg rådførte meg ikke med noen. 
Kroppen ble mitt eget laboratorium.

Jeg hadde utviklet et forvrengt kropps-
bilde og visste ikke lenger hva en pen kropp 
var. Jeg burde fått en solid nedtur, men den 
enorme følelsen av velvære og den kunstige 
selvtilliten førte til at jeg ikke lenger brydde 
meg om maskuliniseringen av kroppen, 
som dypere stemme, fet hud, fett hår og 
klitorishypertrofi. Dagene besto av kropps-
bygging, anabole steroider, relativt mye sex, 
partydop og søvn. Jeg følte meg udødelig og 
uovervinnelig. Livet hadde aldri vært bedre 
å leve.

Depressive tanker
Etter å ha misbrukt steroider i nærmere  
ett år sluttet jeg brått. Den anabole effekten 
hadde begynt å flate ut. Jeg hadde opplevd 
stagnasjon og gikk lei livsstilen rundt 
kroppsbyggingen. Det gikk bra i starten, 
men bruken hadde gitt meg vedvarende  
økt appetitt, og vekten økte. Etter to måne-
der begynte de depressive tankene å kom-
me, og jeg fikk intense tanker om å avslutte 
livet. Da jeg fortalte fastlegen om selvmords-

tankene, ble det journalført at jeg hadde 
opplevd syns- og hørselshallusinasjoner. 
Legen forskrev et antidepressivum og sendte 
en hastehenvisning til psykiatrisk polikli-
nikk. Jeg tok legemidlet som forskrevet. 
Hodet mitt eksploderte. Omgivelsene foran-
dret seg. Jeg visste ikke lenger hvem jeg var. 
En kveld opplevde jeg å høre en forvrengt 
kvinnestemme i mitt eget hode snakke til 
meg.

Først etter flere måneder fikk jeg avtale 
ved poliklinikken. Den psykiatriske syke-
pleieren forsøkte å forstå meg, men hadde 
ingen tidligere erfaring med pasienter som 
hadde misbrukt anabole steroider. I denne 
perioden ble jeg dårligere. I løpet av én dag 
kunne jeg oppleve hyppige og intenst skif-
tende sinnsstemninger, og jeg vekslet mel-
lom eufori og kaotisk mørke. Jeg ble innlagt 
på psykiatrisk avdeling. Legene konkluderte 
med kortvarige, psykotiske gjennombrudd 
og mente at min omfattende bruk av ana-
bole steroider gjorde meg sårbar for psy-
kose.

Jeg ble raskt utskrevet. Ett år etter at jeg 
sluttet med steroider, begynte de fysiske  
og psykiske bivirkningene å forsvinne. Jeg 
fortsatte å motta poliklinisk behandling  
i noen år. Behandlingen var støttende og 
rettet mot mestring i hverdagen og frem-
tidsplaner. Jeg flyttet og fullførte en høyere 
utdanning. Ved hjelp av terapi, studier  
og miljøskifte klarte jeg å løsrive meg fra 
kroppsfokuset.

Manglende kunnskap
For meg ble steroidbruken en kortvarig  
og destruktiv løsning på spiseforstyrrelsen. 
Min streben etter selvkontroll kom selv ut  
av kontroll. I møtet med helsevesenet opp-
levde jeg en manglende kunnskap om ste-
roidbruk. Jeg håper at min historie kan 
bidra til at personer med steroidbruk møtes 
på en bedre måte enn det jeg opplevde. Slik 
jeg ser det, bør kartlegging av grunnene til 
at man starter med steroider stå helt sen-
tralt i behandlingen.

Forfatteren ønsker å være anonym, men vedkommendes 
identitet er kjent for redaksjonen.

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no

«Livet handlet om kropp, mat 
og trening 24 timer i døgnet»
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Fra kunnskap til atferd

Ja, tenke det; ønske det, ville det med; – men gjøre det! 
Nej; det skjønner jeg ikke! (Peer Gynt, 3. handling)

Vi leser i avisen at «nesten halvparten av nordmenn stoler ikke på 
forskning» (1). Forklaringene er mange, blant annet økt mistillit til 
forskere generelt og voksende tro på konspirasjonsteorier. På det 
medisinske feltet dreier det seg særlig om at forskningen ikke er 
objektiv fordi den ofte er finansiert av interessepartnere, for eksem-
pel legemiddelindustrien eller pasientforeningene.

Er ikke en del av denne skepsisen også uttrykk for det fenomenet 
vi kjenner så godt fra forebyggende medisin, og fra Ibsens Peer Gynt, 
at terskelen mellom å vite hva man bør gjøre, og så faktisk gjøre det, 
ofte er altfor høy? Alle med en eller annen form for avhengighet har 
i alle fall kjent det på kroppen. Hvis forskningen forteller oss hva vi 
bør gjøre, men vi likevel ikke gjør det, blir det fort forskningens feil.

En aktuell situasjon kan være leger som følger andre regler enn 
gjeldende lover og retningslinjer, eller ikke er opptatt av evidens-
basert medisin. Det er dokumentert store og til dels uforklarlige 
geografiske forskjeller i Norge i forhold til medisinsk praksis (2).  
Når vi spør, blir svaret ofte «slik har vi alltid gjort det her», eller «det 
er slik overlege X (på det lokale sykehuset) vil ha det», uten ytter-
ligere forklaring.

To italienske forskere brukte sosial nettverksteori til å se nærmere 
på hvorfor sykehusleger i så liten grad er villige til å endre praksis 

som ikke er evidensbasert (3). De fant at der hvor det var tette fag-
lige, sosiale nettverk – «gutta boys» – var endring i klinisk praksis 
mot det evidensbaserte mindre sannsynlig enn blant leger som sto 
friere i forhold til sine kolleger. Og dette er nok viktigere enn vi tror: 
For mange leger betyr det mer ikke å miste ansikt i forhold til kol-
leger enn å forsikre seg om at alt som gjøres, er regel- og evidens-
basert. Det krever mot å gå mot strømmen.

Så lenge de holder seg til evidens og retningslinjer vil disse kolle-
gene ha flere trumfkort på hånden, ikke minst i forhold til even-
tuelle klager. Og det behøver ikke å dreie seg om tap av autonomi, 
snarere et skifte fra individuell til kollektiv profesjonell autonomi, 
som er helt nødvendig.

OLAF GJERLØW AASLAND
olaf.aasland@legeforeningen.no
(f. 1944) er seniorforsker ved LEFO – Legeforskningsinstituttet.
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«For mange leger betyr det mer  
ikke å miste ansikt i forhold til kolleger»

«Det krever mot å gå mot strømmen»
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Värdebaserad vård –  
fågel, fisk eller kanske mitt i mellan
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Er värdebaserad vård ett pasientfokuserat koncept som 
vården behöver – eller ännu en kollektion av kejsarens 
nya kläder?

Värdebaserad vård är ett begrepp som lanserat av den amerikanske 
managementgurun Michael Porter från Harvard Business School. 
Tillsammans med Elisabeth Teisberg publicerade Porter 2006 boken 
Redefining Healthcare (1). Med värde menas bästa möjliga medicin-
ska utfall för patienten, i relation till kostnaderna för att åstadkom-
ma detta. I Sverige fick värdebaserad vård snabbt genomslag och de 
stora Universitetssjukhusen, Karolinska i Stockholm och Sahlgren-
ska i Göteborg var bland de första att påbörja en implementering.

Harvard professorn Porter ledde en två dagars konferens i Stock-
holm under november 2014. Där definierades värdebaserad vård 
som «en strategi för sjukvårdens styrning och arbetssätt som syftar 
till att åstadkomma så friska patienter som möjligt med en så låg 
resursåtgång som möjligt». Det var stor uppslutning från politiker, 
chefer och seniora läkare med anknytning till kvalitetsregister. Inom 
kort bildades en nationell satsning där många betydande landsting/
regioner deltog.

Under det senaste året har det varit en polariserad och infekterad 
debatt mellan de som är för och de som är emot värdebaserad vård. 
Framförallt är det arbetet på Nya Karolinska sjukhuset som har fått 
kritik för en allt för nära relation till konsultföretag BCG (Boston 
Consulting Group). Det har också ifrågasatts att mycket skattemedel 
läggs på en relativt obeprövad styrningsmetod.

Läkartidningen gör i början av 2017 ett försök att summera debat-
ten och skriver att på Karolinska Universitetssjukhuset vill läkarför-
eningen stoppa införandet av värdebaserad vård. Men från andra 
platser i landet finns det ett flertal kliniker som uttrycker att man  
är positiv till den nya metoden (2).

I en nyligen publicerad longitudinell intervju-studie har man följt 
de fyra förbättringsgrupper som var piloter för införandet av Värde-
baserad vård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (3). De 20 projekt-
deltagarna intervjuades individuellt vid tre olika tillfällen med ca 
seks månaders mellanrum. Artikeln lyfter fram att begreppet «värde 
för patienten» skapat engagemang för förbättringsarbete. Begreppet 
har lyckats förena drivkrafter från vårdens kliniska professioner, 

vårdens chefer samt den politiska ledningen. Artikeln lyfter också 
fram vårdens komplexitet och det samexisterar många olika sätt att 
förstå begreppet «värde för patienten». Genom det longitudinella 
perspektivet på studien framträder hur vårdens olika professionella 
grupper, över tid, utvecklar sin egen förståelse om metoden. Att 
inkludera patienter i förbättringsgrupperna ingår i metoden. Genom 
att fråga patienter vad som är deras viktigaste resultat från vård och 
behandling, blev det tydligt att det som patien ten värdesätter, inte 
alltid var det samma som man som vårdpersonal trodde patienten 
värdesatte. En ny artikel från samma forskargrupp summerar att 
värdebaserad vård haft positiv effekt hos några av de fyra pilotgrup-
perna, men metoden har inte fungerat hos alla (4). Studiens konklu-
sion är att inte heller denna nya metod är ett mirakelmedel. Det 
centrala är att ledningen avsätter tid till medarbetare, att tillsam-
mans med andra som berörs, arbeta fram lösningar till de problem 
man identifierar i det dagliga arbetet.

Tomas Tranströmer, Sveriges senaste nobelpristagare i litteratur, 
kan upplevas summera detta perspektiv i sitt poem Romanska Bågar 
(5): «Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.»

FREDRIK BÅÅTHE
LEFO – Legeforskningsinstituttet

Illustrasjonsfoto: JohnnyGreig/iStock 
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Er arbeid sunt?

Norge er i verdenstoppen på arbeidsmiljø. Når arbeidslivet 
nå opplever økt endringstakt, trenger vi vel neppe å bekymre 
oss for dette? Alle sier jo at arbeid gir helse uansett.

Det synes å være allment akseptert at arbeid er noe av det sunneste 
som finnes – at arbeid gir god helse. Det er liten tvil om at spesielt 
unge mennesker med mildere psykiske lidelser som er til hinder  
for arbeidsdeltagelse, noe som er et økende samfunnsproblem, 
opplever bedre helse og velvære hvis de kommer inn i en menings-
full jobb som de mestrer. Men kan vi på bakgrunn av dette generali-
sere at arbeid per definisjon gir bedre helse?

Man trenger ikke være spesielt oppvakt for å forstå at den gene-
relle helsetilstanden i arbeidsstokken er bedre enn helsetilstanden 
til dem som står utenfor arbeidslivet (i samme aldersgruppe). Helse-
tilstand er en opplagt seleksjonsmekanisme. Allikevel er det mange, 
også på myndighetssiden, som legger dette til grunn for at arbeid 
utelukkende er bra for helsen.

Det foreligger mye kunnskap om at arbeidsmiljøeksponering kan 
bidra til uhelse. Det finnes til og med solid kunnskap om årsakssam-
menhenger mellom arbeidsmiljøforhold og sykdom – til og med 
død i ytterste konsekvens. Og ifølge Statistisk sentralbyrås levekårs-
undersøkelser oppgir nærmere 40 % av dem med et sykefravær på 
mer enn 14 dager siste år at arbeidet helt eller delvis var årsaken  
til sykefraværet. Så trenger man ikke være spesielt fantasifull for  
å reflektere over mulige attribusjonseffekter knyttet til denne type 
selvrapporterte undersøkelser. Men alt kan umulig være attribu-
sjonseffekter?

Sintef har på oppdrag fra Arbeidstilsynet anslått, i et forsiktig 
estimat, at det årlige tapet for samfunnet knyttet til dårlig arbeids-
miljøforhold er 30 milliarder kroner. Og da er ikke produktivitets-
tapet i de enkelte virksomheter regnet med. Det mangler med andre 
ord verken vitenskapelig kunnskap om årsakssammenhenger mel-
lom eksponeringer i arbeid og uhelse eller om uheldige samfunns- 
og bedriftskonsekvenser av dette. I et slikt lys fremstår jo den opp-
leste sannheten om at arbeid per definisjon utelukkende er bra for 
helsen som litt underlig – selv i et land som ifølge internasjonale 
undersøkelser er i verdenstoppen på arbeidsmiljø.

Og i en tid hvor arbeidslivet er preget av rask omstilling og en 
rivende teknologiutvikling som påvirker arbeidsprosesser, arbeids-
former og arbeidsmiljøforhold, kan det være direkte kontraproduk-
tivt for nasjonen å leve i denne naive vissheten. Det er nemlig godt 
belegg for å hevde at høy endringstakt kan gi økt risiko for arbeids-
relatert uhelse.

Det norske arbeidslivet skiller seg først og fremst ut på to områ-
der. Yrkesdeltagelsen er av verdens høyeste, og vi er et høykostland 
hvor det stilles høye krav i arbeidet. Vi har med andre ord en mer 
sårbar yrkespopulasjon som det ifølge internasjonale undersøkelser 
stilles høyere krav til enn i de fleste andre land. I tillegg vil vi frem-
over være avhengige av å øke sysselsettingsgraden ytterligere gjen-
nom inkludering og ved å heve den reelle pensjonsalderen i Norge 
for å kunne opprettholde dagens velferdstilbud. Og dette skal foregå 
midt under den fjerde industrielle revolusjon, i en stadig mer globa-
lisert og konkurranseutsatt verden. Det er en massiv oppgave vi har 
foran oss.

Høye krav i arbeidet over tid er en velkjent risikofaktor for uhelse, 
hvis ikke dette blir balansert av muligheten til å kunne ha kontroll 
over eget arbeid. Og nettopp på kontrolldimensjonen har vi vært 
strålende dyktige i norsk arbeidsliv lenge. Vi har i hovedsak et 
 arbeidsliv hvor arbeidstakere har gode muligheter for å kunne 
prege egen arbeidsdag gjennom høy grad av autonomi, innenfor  
de rammer som er gitt av arbeidsgiver. En slik aktiv arbeidsform 
bidrar til jobbengasjement og gir helse. Nyere studier viser også  
at slike arbeidsmiljøer bidrar positivt til virksomheters resultater  
og produktivitet. Dette har vært et norsk konkurransefortrinn vi bør 
gjøre vårt ytterste for å opprettholde i tiden fremover – gjennom alle 
de endringene vi sannsynligvis skal igjennom.

Og hva er legens rolle i dette? Vi trenger leger, både arbeidsmedisi-
nere i bedriftshelsetjenesten og andre, som har bevissthet knyttet til 
arbeidsmiljøets betydning for helse, sykefravær og frafall. Vi trenger 
dyktige leger med kunnskap om eksponeringer i arbeid og årsaks-
sammenhenger – og ikke minst om kunnskapsbaserte forebyggende 
tiltak. Det er grunn til bekymring over at mange nå forbinder fore-
bygging utelukkende med tiltak mot livsstilsykdommer, og tror at 
arbeid uansett er sunt. Norske virksomheter vil trenge hjelp med 
dette fremover når vi nå med bærekraft skal gå inn i endret og 
ukjent landskap.

Legenes rolle i dette bør være viktig. Dere bør derfor spre bud-
skapet om at arbeid er sunt – men kun hvis arbeidsmiljøforholdene 
er gode. Da vil dere gjøre nasjonen og norske virksomheter en stor 
tjeneste.

PÅL MOLANDER
pal.molander@stami.no
Direktør Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

«Høye krav i arbeidet over tid er en velkjent 
risikofaktor for uhelse»

«Vi trenger leger som har bevissthet knyttet  
til arbeidsmiljøets betydning for helse, 
sykefravær og frafall»
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AMK-sentral og RAS-syndrom

Overflødige ord bør unngås i medisinsk 
terminologi.

I forbindelse med korrekturlesing av et 
manuskript til Tidsskriftet støtte jeg på en 
språklig utfordring (1). Jeg hadde forkortet 
akuttmedisinsk kommunikasjonssentral  
til AMK, men redaksjonen ønsket heller  
å bruke forkortelsen AMK-sentral. Etter min 
mening var det et unødvendig tillegg, men  
i Tidsskriftets ordliste er AMK-sentral listet 
opp som forkortelse for akuttmedisinsk 
kommunikasjonssentral (2). Det viste  
seg at både Helsedirektoratet (3) og Helse- 
og omsorgsdepartementet (4) bruker 
 samme forkortelse, og det står også i akutt-
medisinforskriften (5). Men ved akuttmedi-
sinsk kommunikasjonssentral ved Oslo 
universitetssykehus, som betjener Oslo, 
Akershus og Østfold, brukes kun forkortel-
sen AMK (6).

AMKS
Forkortelsen kunne ha vært AMKS – akutt-
medisinsk kommunikasjonssentral – men 
det virker lite sannsynlig at forkortelsen 
AMK skulle stå for akuttmedisinsk kommu-
nikasjon, og dermed ha behov for «sentral» 
etter forkortelsen. AMK-sentral er derfor 
etter min mening et inkonsekvent uttrykk 
med et overflødig sisteledd.

Tautologi og pleonasme er språklige 
 uttrykk hvor man bruker flere ulike ord for  
å si én og samme ting (7, 8). Tautologi er 
gjerne et bevisst stilistisk virkemiddel («evig 
og alltid»), mens pleonasme i regelen skyl-
des uoppmerksomhet («en rund sirkel»).  
Det finnes også et annet begrep som jeg 
mener passer enda bedre for AMK-sentral  
og lignende uttrykk, nemlig RAS-syndrom.

RAS-syndrom og RFS-syndrom
Det engelske uttrykket RAS syndrome ble 
første gang brukt i 2001 (9). RAS står for 
redundant acronym syndrome, på norsk: 
redundant akronymsyndrom. RAS-syndrom 
betyr dermed redundant akronymsyndrom-
syndrom, noe som understreker uttrykkets 
betydning. Redundant er et uttrykksmiddel 
som kan fjernes uten at meningsinnhold 
går tapt (10). Andre eksempler, både medi-
sinske og ikke-medisinske, er vist i tabell 1. 
Listen er ikke uttømmende.

Tautologiske uttrykk og forkortelser er 
altså vanlige i både allmennspråk og i fag-
språk, og kan i mange sammenhenger ha 
kommunikative fordeler, selv om de er 
redundante. Mange av forkortelsene vil  
etter hvert bli oppfattet som egne ord og 
inkluderes i ordbøker og leksika. Andre 
forkortelser vil rett og slett være overflødige, 
men vil ikke nødvendigvis bli sett på som  
et problem i språkvitenskapen. Imidlertid  
er det ønskelig med konsekvent språkbruk. 

Ikke minst i nødkommunikasjon – som 
akuttmedisinske kommunikasjonssentraler 
er en del av – er språklig presisjon viktig.

En underkategori av redundant akronym-
syndrom kan være redundant forkortelses-
syndrom (RFS-syndrom). Et eksempel på det 
er nettopp AMK-sentral.

Konklusjon
Tautologiske uttrykk og forkortelser, pleo-
nasmer, RAS-syndromer og RFS-syndromer 
er vanlige i allmennspråket og i medisinsk 
terminologi. Mange av forkortelsene er godt 
innarbeidet og kan være nyttige. Man bør 
likevel ha et kritisk blikk på overdreven bruk 
av slike ordkonstruksjoner.

KASHIF WAQAR FAIZ
kashif.faiz@medisin.uio.no
(f. 1978) er spesialist i nevrologi, ph.d., master  
i helseadministrasjon og seksjonsleder/overlege 
og forsker ved henholdsvis Nevroklinikken og 
Avdeling for helsetjenesteforskning, Akershus 
universitetssykehus.

Tabell 1  Eksempler på RAS-/RFS-syndromer

AIDS-syndrom Acquired Immune Deficiency Syndrome-syndrom

ANOVA-analyse Analysis of Variance-analyse

CD-plate Compact Disc-plate

ELISA-test Enzymelinked immunosorbent assay-test

Hivvirus Humant immunsviktvirus-virus

HTML-språk Hypertext markup language-språk

ISBN-nummer International Standard Book Number-nummer

LIS-lege Lege i spesialisering-lege

MODY-diabetes Maturity-onset diabetes of the young-diabetes

SI-systemet Système International d'Unités-systemet

VAS-skala Visuell analog skala-skala
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En anelse bak øret

Erotikk og parfyme.  
(Luktesansens forhold  
til seksualdriften.)
Av Fr. Abel.

I
Den sans vi her skal beskjeftige oss med,  

er luktesansens betydning for den seksuelle 
drift. Det er nemlig en kjensgjerning, at der 
består en dyptgripende biologisk forbin-
delse mellem luktesansen og seksualdriften 
særlig hos dyrene, der som regel har en 
langt mere utviklet luktesans enn mennes-
kene; men også hos disse er forbindelsen 
tydelig og påviselig, selv om ikke alle er 
kommet til full bevissthet om det. (…)

Allerede Hippokrates, oldtidens navn-
kunnige læge, la merke til, at denne lukt 
(odeur humaine) i pubertetsalderen antok 
en særlig karakter og at den er noget for-
skjellig i de forskjellige levealdre. Det er 
forresten en kjent sak, at mannen og kvin-
nen har hver sin forskjellige odeur. Den duft 
eller den lukt, som særlig virker stimule-
rende på seksualdriften (odeur d’amour), er 
den såkalte kapr ylduft (navnet kommer 
av kaprylsyren, som inneholdes i den men-
neskelige sved). (…)

III
Fra historien har man flere eksempler på 

at kapryllukten virker som ovenfor nevnt. 
Det kanskje mest kjente refererer sig til 
Henrik III av Frankrike. Som gjest under 
bryllupet mellom kongen av Navarra og 
Margarethe av Valois tørket han tilfeldigvis 
sitt ansikt med Marie av Kleve’s svettedryp-

pende linnet. Han optendtes straks av en 
lidenskapelig kjærlighet til henne, som han 
tross hun var prinsen av Conde’s brud ikke 
kunde motstå. Det er en kjent sak hvilke 
ulykker dette bragte over Marie av Kleve. (…)

Av virkelig forfattere, som har omtalt dette 
forhold, vil jeg først og fremst nevne Goethe, 
denne geniale ånd om hvem det så ofte har 
vært sagt, at intet menneskelig var ham 
fremmed. I sitt hovedverk Faust kommer 
han flere steder med hentydning til den 
berusende virkning, kvinnens utdunstnin-
ger øver på mannen og omvendt. I første  
akt av Faust sier således Mephisto til Faust  
i scenen hvor åndene drar forbi:

«Die schönen Bilde die sie bringen
Sind nicht ein leeres Zauberspiel.
Auch dein Geruch wird sich ergötzen
Dann wirst Du deine Gaumen letzen
Und dann entzückt sich dein Gefühl.»

IV
I primitive tider og hos folkeslag på et  

lavt kulturtrin spiller de naturlige duft-
stoffer, kapryllukten, en større rolle end  
hos mer kultiverte folkeslag. Med stigende 
kultur blev de naturlige duftstoffer mer  
og mer erstattet med kunstige luktestoffer, 
parfymene. Velluktende stoffer blev forres-
ten allerede anvendt i de eldste tider, man 
æret levende og døde ved å salve dem med 
velluktende oljer. Det omtales flere steder  
i bibelen. I Lukas’ 7 kap. fortelles således om 
synderinnen, som hentet en alabasterkruk-
ke med salve hvormed hun salvet Jesu føtter.

I det gamle Grekenland var kunstige par-
fymer meget anvendt, i Athen hadde man 

en særskilt parfyme for hver del av legemet. 
I det gamle romerrike var også bruken av 
parfymer sterkt utbredt. Men med det 
 romerske rike’s forfall forsvant bruken  
av parfymer litt efter litt. Det hang til dels 
sammen med den askesemoral, som kristen-
dommens utbredelse førte med sig. (…)

VII
Man kan vel si at kvinnen i det hele tatt 

gjør mer bruk av parfymer og kunstige 
luktemidler enn mennene. Demimondens 
damer elsker de sterkt virkende luktemidler 
som moskus, zibeth, ambra og patsjuli for 
lettere å påkalle mannens opmerksomhet 
og vekke hans lyster. Damene av den store 
verden, av det gode selskap, bruker selvføl-
gelig parfymene på en langt mere diskret, 
men derfor ikke mindre virkningsfull måte. 
Skal en dame velge sig sine parfymer, krever 
det som oftest et meget inngående studium. 
Disse må rette sig efter vedkommendes 
utseende og temperament, de må ikke alene 
harmonere innbyrdes, men også med ved-
kommende dames naturlige odeur. (…)

Som man vil se, er det ingen lett sak  
å parfymere sig på den rette måte. Det er en 
ren kunst, det krever et inngående studium 
og det er også meget kostbart. Vel å merke 
når parfymen skal være som «et pust av 
personligheten og fullstendiggjøre den». Det 
bør nemlig være målet for all parfymering.

Læren om den rasjonelle seksuelle parfy-
mering er forresten ennu kun i sin vorden. 
Skal den løses på en tilfredsstillende måte, 
kan det kun skje ved intimt samarbeide 
mellom seksualfysiologen og parfymefabri-
kanten.

Fredrik Louis Abel (1865�–�1941) var spesialist i øyesykdommer, men hadde mange interesser og skrev en rekke artikler, både 
politiske og populærmedisinske. Under gjengis bruddstykker av hans artikkel i Tidsskriftet nr. 19/1929 om duftenes funksjon 
og bruken av parfyme opp gjennom tidene, spekket med litterære referanser og råd om valg av duft. Han var gift tre ganger. 
Temaet er aktuelt – allergikerne har i disse dager en aksjon mot overdreven parfymering (Tidsskr Nor Lægeforen 1929; 49: 
917�–�24).
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Blir man syk av stress?

På en lettfattelig måte presenterer forfatte-
ren dagens forskningsbaserte kunnskap om 
stressets fysiologi, hvordan stress påvirker 
immunsystemet og betydningen for utvik-
ling av sykdom. Dette gjelder blant annet 
hjerte- og karsykdommer, diabetes, bryst-
kreft, nevrogenerative sykdommer og aller-
giske sykdommer. Dessuten omtales i egne 
kapitler «sosial ulikhet i stress» og sammen-
hengen mellom «stress og dødelighet».

STRESS OG HELBRED
Naja Hulvej Rod
Årsager, helbredskonse-
kvenser og social ulighed. 
151 s, ill. København: Munks-
gaard, 2017. Pris DKK 249 
ISBN 978-87-628-1586-5

Boken bygger på forfatterens egen forsk-
ning og gjennomgang av annen relevant 
litteratur som er gjort i forbindelse med 
hennes doktorgradsarbeid «Stress and 
Health» ved Universitetet i København  
i 2014. Boken har allmenn interesse, men  
er kanskje mest spennende for dem som 
forsker på samme tema, og for leger og 
annet helsepersonell som arbeider med  
å forebygge og behandle de sykdomsgrup-
pene som omtales.

Forfatteren påpeker at stress ofte er en 
naturlig fysiologisk respons som følge av 
overbelastning fra omgivelsene, og dermed 
hensiktsmessig for liv og helse. Kanskje 
dette er grunnen til at forskningen ikke 
alltid er entydig i spørsmålet om stress fører 
til sykdom eller ikke? Mer kompleks blir 
sammenhengen mellom stress og helse  
når vi leser om årsaker til stress. Opplevde 
belastninger i livet kan akkumuleres over 
tid og på lengre sikt føre til sykdom. Dette 
gjelder ikke bare psykososiale faktorer, men 
også fysiske belastninger som støy, kulde  
og stress som vi opplever når vi over tid 
sliter med en kronisk sykdom.

Arbeidsrelatert stress er i flere under-
søkelser dokumentert som uheldig for hel-

sen. Et eksempel på dette er når en arbeids-
taker opplever å ha gjort en stor arbeidsinn-
sats, men ikke blir anerkjent for dette. En 
ubalanse mellom anstrengelse og belønning 
kan på lengre sikt føre til manglende selv-
følelse og selvtillit. Forfatteren beskriver også 
hva som kan forebygge stress på arbeidsplas-
sen. Det fremheves forskning som viser en 
sammenheng mellom sosial kapital som  
en organisatorisk ressurs, og faktorer som 
arbeidsmiljø, trivsel og effektivitet.

Boken er egnet for helsepersonell og 
forskere som er interessert i sammenhen-
gen mellom stress og de store folkesykdom-
mene. Etter å ha lest boken savner jeg mer 
kunnskap om helsekonsekvensene av stress 
relatert til «multitasking». Hvordan påvirker 
for eksempel «tidsklemma», i arbeid, skole, 
hjem og fritid, vår fysiske og mentale funk-
sjon, arbeidsevne og trivsel? Kanskje kan slik 
forskning hjelpe oss til å forstå årsakene til 
høyt sykefravær og økende andel uføre blant 
dagens unge?

GUNNAR TELLNES
Professor, Avdeling for samfunnsmedisin  
og global helse, Institutt for helse og samfunn,
Universitetet i Oslo

Søkelys  
på pancreaskreft

Denne lærebokens formål er, ifølge de 
 koranske redaktørene, å presentere aktuell, 
tverrfaglig og oppdatert informasjon om 
pancreaskreft fra eksperter på de ulike spe-
sialfeltene. Målgruppen er yngre kolleger, 
med en spesiell faginteresse for pankreato-
logi og pancreaskirurgi, som skal bære faget 
videre.

Boken er solid innbundet og trykt på godt 
papir. Tykkelsen er moderat på tross av 

PANCREATIC CANCER
Sun-Whe Kim,  
Hiroki Yamaue, red.
With special focus on 
topical issues and surgical 
techniques. 472 s, tab, ill. 
Berlin: Springer, 2017.  
Pris EUR 170  
ISBN 978-3-662-47180-7

sideantallet og derfor lett å håndtere. Den er 
ikke i lommeformat, men finnes også som 
e-bok hos forlaget. Disposisjonen er oversikt-
lig med seks hoveddeler og 41 kapitler. For-
fatterne dekker flere kontinenter og alle 
fagfelt.

Temaene spenner fra patologi og biologi, 
til diagnostiske modaliteter, behandlings-
valg, kirurgiske teknikker og perioperativ 
behandling, inkludert håndtering av kom-
plikasjoner. Både etablerte og eksperimen-
telle behandlingsvalg omtales. Kapitlene er 
godt illustrert med fine figurer og tabeller. 
Enkelte kapitler har figurer som faller igjen-
nom på stil, noe som er dumt, da flere andre 
kapitler har virkelig gode illustrasjoner.  
En enda mer gjennomført redaksjonell stil 
kunne vært tilstrebet.

Kapitlene er konsise hva gjelder tekst og 
generelt godt dokumentert med aktuelle 
referanser. Med korte tekster mister man litt 
dybde, men fortrinnet er at mye innhold 
kan dekkes på relativt begrenset plass. Dette 
oppleves som en fordel for boken som hel-
het. Jeg savner likevel litt mer tydeliggjøring 
av kontroverser innenfor enkelte temaer, for 
eksempel hvilken rolle radioterapi spiller, 
valg av kirurgiske teknikker etc.

Forfatterne tar for seg alle aspekter av 
pancreaskirurgi, også mer uvanlige prose-
dyrer som distal reseksjon, inkludert trun-
cus coeliacus (DP-CAR), temaer omkring 
minimal invasiv kirurgi og begrepet meso-
pancreas, i tillegg til konvensjonelle teknik-
ker. Kapitlene om komplikasjoner er gode, 
men ikke oppdaterte i forhold til siste ver-
sjon av klassifisering av pankreasfistler. De 
har heller ikke med definisjon og gradering 
av kyløs lekkasje, som nylig er publisert. 
Tilsvarende er inkluderte data på kjemo-
terapi i ulike situasjoner inkludert frem til 
2015, og derfor er eksempelvis ikke ESPAC-4 
diskutert i tekst eller tabeller. Bruk av S-1 er 
naturlig nok omtalt, da dette er mer utbredt 
i asiatiske land, men ikke i vestlige.

Det generelle inntrykket av denne utgivel-
sen er godt. Pancreaskreft er en særs proble-
matisk kreftsykdom med kun frustrerende 
små fremskritt de siste årtier. Med bedre 
forståelse av biologi og behandlingsvalg kan 
nye forbedringer oppnås for pasienter med 
denne typen kreft. Boken bidrar i så måte 
med en god oversikt og anbefales.

KJETIL SØREIDE
Royal Infirmary of Edinburgh
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Skriveri om urologi

I kjølvannet av suksessboken Sjarmen med 
tarmen er det ikke overraskende at det også 
utgis en bok om urologifaget, med omtrent 
samme intensjoner, nemlig å være både 
opplysende og underholdende. Denne uro-
logiboken er nok ikke helt av samme kaliber 
og omfang som boken om tarmen.

Urologi er et fagfelt som spenner over 
varierte organer med spesialiserte og avan-

ETT SKRITT FORAN
Volker Wittkamp
Alt om mannens underliv. 
202 s, ill. Oslo: Pax Forlag, 
2017. Pris NOK 349  
ISBN 978-82-530-3935-0

serte funksjoner. Mye av dette vil være inter-
essant, ikke minst for legfolk, men å for-
midle dette på en pedagogisk og spennende 
måte er utfordrende. Det mest fascinerende 
ligger ofte i de små detaljene, som det kre-
ves noen «dypdykk» for å få frem. Denne 
boken er nok mer overfladisk, uten mange 
overraskelser, neppe heller for en ikke-uro-
log.

Mange vil nok kjøpe boken for å få hjelp 
til å løse seksuelt relaterte problemer, og 
man ville kanskje vente at en slik bok dekket 
dette feltet bredt med flere innfallsvinkler, 
men denne problemstillingen er bare berørt 
på noen få sider. Forfatteren er også knapp 
når det gjelder å diskutere dilemmaer, for 
eksempel bruk av PSA-test til tidlig diagnos-
tikk av prostatakreft. Dette er en aktuell 
problemstilling som alle voksne menn 
burde ta aktiv stilling til.

Fremstillingen krydres med en rekke 
anekdoter, noen av dem mer anstrengende 
enn morsomme. Forfatterens livshistorie får 
man etter hvert også god oversikt over. Han 
er urolog, og hobbyene hans er å være DJ og 
skribent i et musikkblad. Boken er basert på 
egne, utvilsomt litt begrensede, erfaringer 

innen urologifaget, og i liten grad på littera-
turstudier og research. Den skjemmes også 
av noen grove faktafeil, som når han hevder 
at etter nefrektomi hos voksne «blir den 
andre nyren større og arbeider for to».

Strektegningene, eller skissene, er mer 
forenklet enn nødvendig.

Boken er oversatt fra tysk, men oversette-
rens navn mangler. Minst ett dusin fagrela-
terte uttrykk, som ofte dukker opp gjentatte 
ganger, er dårlig oversatt, og oversetteren 
burde i større grad ha involvert medisinsk 
fagekspertise.

Dette er en likevel folkelig og lettfattelig 
fremstilling som gir en god oversikt over 
urologiske problemstillinger. Den formidler 
basiskunnskap om anatomi og funksjon.  
En styrke er at man hele tiden tar utgangs-
punkt i konkrete problemer hos pasienter. 
Boken er også velegnet til å hjelpe pasienter 
til å skille mellom alvorlige og mindre alvor-
lige symptomer.

LARS-MAGNE ERI
Overlege, Avdeling for urologi
Oslo universitetssykehus

Fyldig bok  
for småbarnsforeldre

Barnelegen er skrevet av den anerkjente 
norske barnelegen og forskeren Ola Didrik 
Saugstad. Han angir at målgruppen først  
og fremst er foreldre til barn fra nyfødt-
perioden til treårsalderen, men boken kan 
være aktuell for andre med ansvar for barn  
i denne aldersgruppen.

Boken har to hoveddeler. De fire første 
kapitlene omhandler det normale forløpet 
fra graviditet til fødsel, det nyfødte barnet 

BARNELEGEN
Ola Didrik Saugstad
Håndbok for småbarns-
foreldre. 318 s, tab, ill. Oslo: 
Spartacus forlag, 2017.  
Pris NOK 349  
ISBN 978-82-430-1102-1

og utviklingen den første tiden med søke-
lyset rettet mot amming og ernæring, vekst 
og utvikling. Vanlige utfordringer knyttet  
til denne tiden omtales grundig.

Den andre delen omhandler sykdommer 
hos barn de første årene. Forfatteren går 
systematisk igjennom de viktigste sykdoms-
gruppene. Delen starter med en generell 
gjennomgang av symptomer og tegn på 
sykdom, blant annet «hovedprinsipper for  
å vurdere sykdom hos barn».

En slik bok bør vurderes av sitt rette pub-
likum, og jeg har innhentet synspunkter  
fra småbarnsforeldre som har lest den. De 
mener, som forfatteren selv viser til i under-
tittelen, at boken egner seg best som et 
oppslagsverk. Det er tydelig kapittelinnde-
ling og underkapitler. Den er et godt alterna-
tiv til utallige internettsteder hvor foreldre 
søker på de samme temaene som boken 
omhandler. Mine lesere fremhever at de får 
tillit til innholdet på grunn av bokens form 
og forfatterens bakgrunn. De trekker frem 
det positive i at ikke alt fremstilles bastant, 
f.eks. råd om søvn, og tipsene som skal gjøre 
foreldrene i stand til selv å vurdere barnet 
sitt (sykdomstegn).

Jeg tror selv at boken en del steder kunne 

vært tydeligere for leserne på hva som er 
dagens anbefalinger, ved i mindre grad 
fortelle om hvilke råd som er forlatt, og  
i større grad å formidle konsensus enn  
å trekke frem enkeltstudier som drar i en 
retning. Noen steder legger også forfatteren 
bred vekt på egne erfaringer. Til sammen 
bidrar dette til at jeg tror boken på noen 
områder ikke vil være det beste valget for 
helsepersonell som vil sette seg inn i disse 
temaene. I noen kapitler kunne språket  
vært mer presist og gjentagelser unngått.  
Et konkret savn fra den siste delen er en 
tydeligere beskrivelse av at antibiotika er 
unødvendig ved de aller fleste infeksjoner 
hos barn de første leveårene.

Hovedinntrykket er likevel at boken vil 
kunne være til nytte og glede for mange 
småbarnsforeldre, og da kanskje først og 
fremst den første halvdelen om det normale 
og noen ganger utfordrende småbarnslivet.

KNUT ØYMAR
Barnelege og professor, Stavanger universitets-
sykehus
Oppgitte interessekonflikter: Anmelder har vært 
uformell konsulent for forfatteren på et kapittel der han 
har gitt innspill til innhold og form. Han er derfor også 
nevnt i forordet.
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Utfyllende  
og rikt illustrert  
om oftalmologi

Den nordiske læreboken i oftalmologi har 
endelig kommet i ny utgave. Boken er inn-
bundet og holder høy teknisk kvalitet. Ved 

OFTALMOLOGI
Gunnar Høvding, red.
Nordisk lærebok og atlas. 
15. utg. 523 s, tab, ill. Bergen: 
Fagbokforlaget, 2016.  
Pris NOK 698  
ISBN 978-82-450-1670-3

siden av medisinstudenter og allmennleger 
er boken egnet som lærebok og oppslags-
verk for de fleste yrkesgrupper som kommer 
i kontakt med øyepasienter.

Forfatterne kommer fra Danmark, Norge 
og Sverige. Mens man tidligere har brukt 
alle tre språk, er de svenske kapitlene i denne 
utgaven oversatt til norsk. Språket er stort 
sett lett og harmonerer ganske godt mellom 
de forskjellige kapitlene, selv om det skifter 
mellom dansk og norsk.

De 14 kapitlene er inndelt etter de for-
skjellige segmentene og sykdomsgruppene  
i øyet. Kapitlene inneholder til dels en 
 omfattende stoffmengde. For å gjøre det 
enklere for studenten har man gradert 
stoffet i kategori a, b og c – avhengig av hvor 
sentralt det er i pensum. Dette vil helt sik-
kert være nyttig og kunne med fordel ha 
vært brukt i alle kapitlene. Mer utstrakt bruk 
av faktabokser for oppsummering av sen-
trale punkter kunne kanskje også ha vært et 

godt verktøy for studenten som skal skaffe 
seg en oversikt i dette omfattende faget for 
første gang.

Til bruk i kliniske situasjoner har redak-
tøren vært forfatter for kapitlet Symptom-
basert oftalmologisk diagnostikk. Dette bør 
kunne være et godt verktøy for førstelinje-
tjenesten og kanskje til og med konkurrere 
med Google?

Oftalmologi er et svært visuelt fag. Denne 
utgaven av læreboken er meget godt illu-
strert med fotografier av høy kvalitet, noe 
som i alle fall delvis rettferdiggjør betegnel-
sen atlas. Det siste kapitlet er en praktisk 
orientert bildebasert quiz, velegnet for 
repetisjon og selvtesting.

Alt i alt er dette et svært godt læreverk 
som anbefales. Løp og kjøp!

KRISTIAN FOSSEN
Overlege, Øyeavdelingen
Universitetssykehuset Nord-Norge

Berører ja,  
men rådgir ikke

Boken er en samling av seks personlige 
historier som alle belyser ventesorg, definert 
som «en normal sorg som oppstår når en 
pasient eller pårørende «venter» et dødsfall 
eller har fått en alvorlig diagnose».

Målgruppen er bred: familie, venner og 
fagpersoner. Forfatterne ønsker å hjelpe 
leseren med å forstå hvordan alvorlig syk-
dom hos barn og unge påvirker familiens 
liv, og de oppfordrer til «å våge å la seg 
 berøre».

Den grafiske designen er nær, rørende  
og varm. Omslaget viser respekt, og illustra-

BERØRT
For  eningen for 
barnepallia sjon 
Historier om ventesorg.  
139 s, ill. Kristiansand: 
For  eningen for barnepallia-
sjon, 2017. Pris NOK 229  
ISBN 978-82-690697-0-9

sjonene og bildene er gode. Historiene  
er personlige, vonde og gode på en gang.  
De belyser mangfoldet i det som begrepet 
«ventesorg» dekker: fra en 25 år lang prosess 
til et to uker kort liv, mammas, pappas og 
søskens perspektiv. Det som mangler, er 
barnets egen stemme. Hvordan er det å selv 
tape ferdigheter? Denne stemmen savner 
jeg.

Boken er nyansert, det føles ikke som om 
man vil dramatisere. Klisjeene er så godt 
som fraværende, og historiene og bildene 
får snakke for seg selv. Aller mest berører 
utdragene fra blogger eller direkte sitater 
fra foreldre og søsken. Historiene er dess-
verre av varierende kvalitet. Tekstene består  
i stor grad av beskrivelser av handlinger, og 
ikke av tanker eller følelser. Som leser blir 
jeg sittende og ønske mer. For hva er egent-
lig ventesorg? «Det er på en måte en forbudt 
sorg fordi barnet lever», sier mor Lise. For-
eldrene til Ferdinand beskriver sin vegring 
mot å skape minner i frykt for å gjøre sor-
gen enda tyngre. Pappaen til Kaja Maja har 
tenkt «kanskje er det best at hun dør nå».  
En antydning til teoretisk ramme, en bedre 
introduksjon av hver historie og et grep for 
å løfte frem disse unike opplevelsene ville 
trolig gjort det lettere for leseren å forstå 
ventesorgen.

Helsepersonell er trenet i å møte vanske-

lige situasjoner med å agere, men noen 
ganger vet vi ikke hvordan. Dette kan gjøre 
oss frustrerte og også utbrente. Denne 
 boken vekker følelser og tanker, men gir få 
rettesnorer i arbeidet som helsepersonell. 
Selvfølgelig kan leseren selv trekke konklu-
sjoner ut fra historiene, men igjen, redaksjo-
nelt hadde teksten vært styrket med noen få 
punkter eller råd.

Denne boken egner seg for dere som nylig 
har begynt å arbeide med barn med livsfor-
kortende sykdom, for dere som er naboer, 
venner eller kolleger av familier som kjem-
per for å leve her og nå. Den gir innsikt  
i flere familiers liv. Som helsearbeider er jeg 
var for historier om syke og døende barn. 
Noen ganger må jeg skjerme meg følelses-
messig for å gjøre jobben min. Derfor trig-
ger deler av målsettingen meg: Jeg lar meg 
berøre, men ønsker hjelp til å oversette 
innsikten boken gir, til hensiktsmessige 
kliniske ferdigheter.

TORUN MARIE VATNE
Psykologspesialist, Frambu kompetansesenter  
for sjeldne diagnoser
Oppgitte interessekonflikter: Anmelder har holdt 
forelesning på en konferanse Foreningen for barnepal-
lisajon arrangerte i 2015. Hun har også holdt innlegg på 
tidligere fagdager. I den forbindelse har hun fått dekket 
reise og opphold.
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UNIVERSITETET I OSLO
http://www.med.uio.no/forskning/aktuelt/ 
arrangementer/disputaser/

LARS THOMAS SEEBERG
The impact of minimal residual disease in blood, bone 
marrow and lymph node metastases on survival in 
patients with colorectal liver metastases. Utgår fra 
Institutt for klinisk medisin. Disputas 19.10.2017.
Bedømmelseskomité: Klaus Pantel, Institut für 
Tumorbiologie, Universitätsklinikum Hamburg, 
Tyskland, Kjetil Søreide, Klinisk institutt 1, Univer-
sitetet i Bergen, og Anne Hansen Ree, Klinikk for 
indremedisin og laboratoriefag, Institutt for klinisk 
medisin, Universitetet i Oslo.
Veiledere: Gro Wiedswang, Bjørn Naume, Anne 
Waage og Kristoffer Watten Brudvik.

GERT HUPPERTZ-HAUSS
Health-related quality of life and fatigue in long 
standing inflammatory bowel disease. The IBSEN study. 
Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 
20.10.2017.
Bedømmelseskomité: Trygve Hausken, Gastro-
enterologisk seksjon, Medisinsk avdeling, Hauke-
land universitetssjukehus, Palle Bager, Medicinsk 
Gastroenterologisk afdeling, Aarhus Universitet, 
Danmark, og Kristin Bjordal, Oslo sykehusservice, 
Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakul-
tet, Universitetet i Oslo.
Veiledere: Tomm Bernklev, Bjørn Moum og Geir 
Hoff.

JØRG SABERNIAK
Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy 
(ARVC) - Impact of exercise on cardiac outcome, dif-
ferential diagnoses and risk stratification of arrhythmic 
events. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. 
Disputas 20.10.2017.
Bedømmelseskomité: Jan Pål Loennechen, 
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, 
Fakultet for medisin og helsevitenskap, Norges 
teknisk-naturvitenskapelige universitet, Hanne 
Bjørnstad, Institutt for klinisk medisin, Universite-
tet i Tromsø – Norges arktiske universitet, og Drude 
Merete Fugelseth, Institutt for klinisk medisin, Det 
medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.
Veiledere: Kristina H. Haugaa og Thor Edvardsen.

JAN CATO HOLTER
Etiology and outcome in adults hospitalized with 
community-acquired pneumonia. Observations from 
a prospective cohort study. Utgår fra Institutt for 
klinisk medisin. Disputas 25.10.2017.
Bedømmelseskomité: Anu Kantele, University 
of Helsinki, Finland, Hasse Melbye, Universitetet 
i Tromsø – Norges arktiske universitet, og Jørgen 
Vildershøj Bjørnholt, Institutt for klinisk medisin, 
Universitetet i Oslo.
Veiledere: Lars Heggelund, Einar Husebye, Pål 
Aukrust og Fredrik Müller.

MONICA THALLINGER
Newborn resuscitation in low-resource settings. 
 Improved methods of bag-mask ventilation at birth. 
Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 
27.10.2017.
Bedømmelseskomité: Peter Graham Davis,  
The Royal Women’s Hospital, Victoria, Australia, 
Mats Målqvist, Institutionen för kvinnors och 
barns hälsa, Uppsala Universitet, Sverige, og Drude 
Merete Fugelseth, Institutt for klinisk medisin, 
Universitetet i Oslo.
Veiledere: Ketil Størdal, Hege Langli Ersdal og 
 Petter Andreas Steen.

BJØRG SJØBLOM
Muscle measures in advanced non-small cell lung 
 cancer: associations with survival and treatment 
 toxicity. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. 
Disputas 27.10.2017.
Bedømmelseskomité: Tommy Cederholm, lnstitu-
tionen for folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala 
Universitet, Sverige, Jens Benn Sørensen, Institut 
for Klinisk Medicin, Københavns Universitet, Dan-
mark, Anne Marit Mengshoel, Avdeling for helsefag, 
Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.
Veiledere: Marit S. Jordhøy, Bjørn Henning Grøn-
berg, Marianne J. Hjermstad og Nina Aass.

UNIVERSITETET I BERGEN
http://www.uib.no/nye-doktorgrader

JON-HELGE ANGELSEN
Resection rates and predictors of survival after surgery 
for colorectal liver metastases. Utgår fra Klinisk insti-
tutt 1. Disputas 20.10.2017.
Bedømmelseskomité: Jon Erik Grønbech, Norges 
teknisk-naturvitenskapelige universitet, Anne 
Waage, Oslo universitetssykehus, og Christian 
Beisland, Universitetet i Bergen.
Veiledere: Asgaut Viste og Arild Horn.

ELI SIHN SAMDAL STEINSKOG
Role of the microenvironment and lymphatics in cancer 
development. Utgår fra Institutt for biomedisin. 
Disputas 20.10.2017.
Bedømmelseskomité: Catharina de Lange Davies, 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 
Steinar Lundgren, Norges teknisk-naturvitenskape-
lige universitet, og Frits Alan Thorsen, Universitetet 
i Bergen.
Veiledere: Helge Wiig, Olav Tenstad, Hans Petter 
Eikesdal og Marek Wagner.

ALIONA NACU
The Norwegian sonothrombolysis in acute stroke study 
(NOR-SASS). Randomised controlled contrast-enhanced 
sonothrombolysis in a general acute ischaemic stroke 
population. Utgår fra Klinisk institutt 1. Disputas 
27.10.2017.
Bedømmelseskomité: Karolina Skagen, Universi-
tetet i Oslo, Azhar Abbas, Sykehuset Østfold, og Mai 
Tone Lønnebakken, Universitetet i Bergen.
Veiledere: Lars Thomassen, Ulrike Waje-Andreas-
sen og Halvor Næss.
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ARAS MUKARAM JAMAL TALABANI
Patients with acute colonic diverticulitis admitted to 
hospital. Utgår fra Institutt for klinisk og molekylær 
medisin. Disputas 20.10.2017.
Bedømmelseskomité: Tom Øresland, Univer-
sitetet i Oslo/Akershus universitetssykehus, Eva 
Angenete, Sahlgrenska Akademin/Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset, Sverige, og Astrid Rydning, 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet/ 
St. Olavs hospital.
Veiledere: Tom-Harald Edna og Birger Henning 
Endreseth.

ARILD WIEBE DE VRIES
Potential adhesion prevention strategies. Utgår fra 
 Institutt for klinisk og molekylær medisin. Dispu-
tas 13.10.2017.
Bedømmelseskomité: Kjersti Flatmark, Universi-
tetet i Oslo, Tom Glomsaker, Oslo universitetssyke-
hus, Ullevål, og Birger Henning Endreseth, Norges 
teknisk-naturvitenskapelige universitet.
Veiledere: Ronald Mårvik og Esther Kuhrij.

http://www.ntnu.no/kalender#tag=disputaserdmf

UNIVERSITETET I TROMSØ
Norges arktiske universitet 
https://uit.no/tavla

ANNE MERETE VANGEN-LØNNE
Ischemic stroke in a general population: time trends  
in incidence, case fatality and the impact of risk factors. 
Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 
13.10.2017.
Bedømmelseskomité: Bo Norrving, Institutionen 
för Klinisk Vetenskap, Neurologi, Medicinska Fakul-
teten, Lunds Universitet, Sverige, Hanne Ellekjær, 
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og 
Medisinsk klinikk, Avdeling for hjerneslag, St. Olavs 
hospital, og Svein Ivar Mellgren, Institutt for klinisk 
medisin, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske 
universitet.
Veiledere: Ellisiv B. Mathiesen, Stein Harald John-
sen og Tom Wilsgaard.

DERK AVENARIUS
The paediatric wrist: normal age related appearances 
on magnetic resonance imaging and radiographs. 
Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 
27.10.2017.
Bedømmelseskomité: Maria Raissaki, University 
Hospital of Heraklion, Hellas, Helga Sanner, Oslo 
universitetssykehus, Rikshospitalet, og Claus Klin-
genberg, Institutt for klinisk medisin, Universitetet 
i Tromsø – Norges arktiske universitet.
Veiledere: Karen Rosendahl, Ellen Berit Nordal og 
Lill Sofie Ording Müller.

MARIT VALLA
Molecular subtypes of breast cancer: incidence and 
prognosis. Utgår fra Institutt for samfunnsmedisin 
og sykepleie. Disputas 12.10.2017.
Bedømmelseskomité: Rulla Tamimi, Harvard 
T.H. Chan, School of Public Health, USA, Fernando 
Schmitt, University of Porto, Portugal, og Emerita 
Christina Vogt, Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet.
Veiledere: Anna M. Bofin, Signe Opdahl og Lars A. 
Akslen.
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OLE MATHIS HETTA

Ole Mathis Hetta var født i Kautokeino i 1946. 
Etter å ha tatt artium ved Nordfjordeid lands-
gymnas i 1965 ble han en av de første samiske 
medisinstudentene ved Universitetet i Ber-
gen, hvor han tok sin medisinske embets-
eksamen i 1971. Han hadde turnustjeneste 
ved Rogaland sykehus og i Bryne kommune.

Etter militærtjenesten ved Vatneleiren  
i Sandnes dro han tilbake til Indre Finn- 
mark og ble distriktslege i Karasjok i fire år 
(1974�–�78). Hans interesse for ulike kulturer 
og grupper som kjempet for å få en tilgjen-
gelig helsetjeneste, førte ham til Kirkens 
Nødhjelp og til flere helseprosjekter i Sør-

Ole Mathis mottok mye heder og ære for 
sitt arbeid og engasjement. I 2013 mottok 
han Karl Evangs pris for sitt arbeid for den 
samiske pasienten. Han fikk fyrbøterprisen  
i 2015 fra Den norske legeforening, og  
i 2016 ble han utnevnt til St. Olavs ridder  
av 1. klasse for sin pionerinnsats for urfolks 
rettigheter og helse.

I 2014 ble han pensjonist og samme år 
leder for Samisk legeforening. Selv om han 
ble syk, sto han på i sitt verv som leder og lot 
aldri sykdommen ta føringen. Han var en 
bauta og en støtte så vel for yngre som eldre 
kolleger. Han hadde en ukuelig vilje til  
å sette samisk helse på dagsorden. Han 
utfordret så vel helsebyråkrater som poli-
tikere for å bedre helsetjenesten for den 
samiske befolkningen.

Ole Mathis gikk bort 8. juni 2017 etter lang 
tids sykdom. Vi vil savne hans engasjement 
og pågangsmot. Våre tanker går til hans 
familie, og vi lyser fred over hans minne.

Styret for Samisk legeforening

ÁNNE LÁJLA WESTERFJELL KALSTAD, 
SIV KVERNMO, ÁNNE LÁILÁ NYSTAD, 
MÁRET LÁJLÁ NEDREJORD,  
FRØYDIS NYSTAD NILSEN,  
MAY BRITT NYSTAD

Sudan og Tanzania. I lys av sin innsikt fra 
både Sápmi og Afrika publiserte han sine 
erfaringer og betraktninger om betydnin-
gen av menneskets kulturelle bakgrunn for 
forståelsen av helse og sykdom.

I 1983�–�84 studerte han ved Berkeley Uni-
versity i California hvor han tok en master-
grad i samfunnsmedisin (Master of Public 
Health). Da Samisk legeforening ble etablert 
i 1984, var Ole Mathis i tjeneste i Afrika. Han 
ble derfor ikke med i oppstarten av samiske 
kollegers arbeid for en bedre helsetjeneste 
for den samiske befolkningen. Senere, da 
han kom tilbake til Stavanger i 1986, fikk 
foreningen gleden av hans erfaringer, skarpe 
refleksjoner og replikker, og ikke minst hans 
engasjement som bare vokste seg sterkere 
og sterkere med årene. Hans samfunnsme-
disinske kunnskap og engasjement gjen-
nom erfaringer som fylkeslege i Rogaland, 
leder av offentlige legers forening og som 
seniorrådgiver i samisk samfunnsmedisin  
i Helsedirektoratet 2007�–�13, kom godt med 
da han i 2014 ble leder i Samisk legefore-
ning. Med liv og glød engasjerte han seg  
i arbeidet med opprettelsen av Samisk 
 helsepark i Karasjok og i rekrutteringen  
av  samiske leger til samisk helsetjeneste. 
Han hadde også et internasjonalt engasje-
ment for urfolks helse.
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MAY-BRITH LUND

May-Brith Lund døde 29. juli 2017. Hun ble 
født 20. juli 1960 og vokste opp i Bodø. 
Sammen med datteren Stine flyttet May-
Brith til Tromsø i 1984 for å studere medisin. 
Der traff hun sin livsledsager Svein. Hun var 
innom forskning og plastikkirurgi ved Uni-
versitetet i Tromsø og Universitetssykehuset 
Nord-Norge, men valgte allmennmedisin. 
May-Brith var praksislærer for medisinstu-
denter, medlem i eksamenskommisjoner  
og engasjerte seg for en best mulig lege-
utdanning i Tromsø.

syklet hun i Albania, Slovenia, Vietnam, 
Nicaragua, Costa Rica, Panama og på Cuba. 
Hun fikk medaljer for gjennomført maraton 
i New York, Berlin og Stockholm. Langski-
løpet Marcialonga gjennomførte hun også  
i fin stil.

Sommeren 2016 var May-Brith skipslege  
på Svalbard. Få uker etter hjemkomsten fikk 
hun den vonde beskjeden om sykdommen. 
Til tross for dette levde May-Brith et aktivt liv 
helt til siste dag.

May-Brith var en omsorgsfull lege for sine 
pasienter, en god kollega, en god veileder for 
studenter og et godt forbilde for yngre 
kolleger. Hun var inkluderende, en god 
lytter, diplomatisk og vektla alltid de beste 
sidene hos folk. May-Brith hadde en spesiell, 
varm utstråling. Hun var lett å bli glad i, og 
det var godt å være sammen med henne – 
både før og etter hun ble syk.

Vi er takknemlige for tiden vi fikk 
sammen med May-Brith. Våre tanker går 
spesielt til hennes nære og kjære familie – 
Svein, Stine, Anette og Bjørn.

GRO ØSTLI EILERTSEN,  
HEBE DÉSIRÉE KVERNMO, KIRSTI YTREHUS, 
ANTON K. GIÆVER

May-Brith hadde stor interesse for global 
helse. Hun var medlem i Legeforeningens 
utvalg for menneskerettigheter, klima og 
global helse i flere år. En sommer arbeidet 
May-Brith og Svein som leger i en landsby  
i Tibet og opplevde kontrasten mellom de 
enkle forholdene der og vår moderne medi-
sin. I de siste årene arbeidet hun i Barents-
regionen med et utdanningsprosjekt for 
allmennleger i Russland.

I tillegg til et stort og variert engasjement 
som lege, la May-Brith ned hovedtyngden  
av sitt arbeid som fastlege på Langnes lege-
senter. Hun brukte mange arbeidstimer for 
at senteret skulle være et av Tromsøs beste. 
Hun gledet seg over kunne følge familier 
over generasjoner, og det var mange tromsø-
væringer som forsøkte å få henne som fast-
lege uten å lykkes.

May-Brith ville ha mest mulig ut av livet, 
levde intenst og inspirerte andre som var 
rundt henne. Hun hadde en stor vennekrets 
og tok ofte initiativ til ulike kunst-, film-, 
teater- og operaopplevelser. Hun hadde 
alltid et «hårete mål» som skulle gjennom-
føres. May-Brith rakk å bestige Elbrus, Acon-
cagua og Kilimanjaro. Hun padlet kajakk 
langs Grønlands kyst. Sammen med Svein 
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Legejobber.no er Tidsskriftets  
stillingsportal for leger.

Som ANNONSØR kan du bestille  
annonsen døgnet rundt via legejobber.no.  
Du registrerer nettannonsen og 
papirannonsen samtidig. 
 
 
 
 

Som JOBBSØKER kan du enkelt søke  
etter ledige jobber etter spesialitet, 
geografisk område eller i fritekst. 

Ønsker du å motta varsel om ledige 
stillinger innefor et bestemt område? 
På legejobber.no kan du abonnere  
på ledige stillinger.

22
stillingsannonser i denne 
utgaven

Informasjon om priser, frister 
og formater finner du på 
legejobber.no

Foto: Thinkstock
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Overlege - Avdeling for bildediagnostikk
Radiologisk seksjon, Elverum

Søknadsfrist: 19. desember 2017

Overlege - Avdeling for bildediagnostikk
Seksjon for nukleærmedisin, Elverum

Søknadsfrist: 19. desember 2017

Overlege, mamma-endokrin
Kirurgisk avdeling, Hamar

Søknadsfrist: 19. desember 2017

LIS, vikariat mamma-endokrin
Kirurgisk avdeling, Hamar

Søknadsfrist: 19. desember 2017

Sykehuset Innlandets oppgaver
er pasientbehandling, utdanning,
forskning og opplæring av
pasienter og pårørende. Vi har
virksomhet på mer enn 40 steder
i Hedmark og Oppland innen
somatikk, psykisk helsevern,
rusomsorg og prehospitale
tjenester. Som ett av landets
største helseforetak med 10 000
ansatte og et stort antall
faggrupper, er vi Innlandets
største kompetansemiljø. Informasjon om våre ledige stillinger, se www.sykehuset-innlandet.no/jobb

MNS legevakt omfatter kommunene Overhalla, 
Fosnes, Namdalseid og Namsos samt Osen og 
Flatanger. Legevaktstjenesten i Namdalen (LINA) 
er en interkommunal legevakt som omfatter i tillegg 
til MNS kommunene, Vikna, Nærøy, Grong, 
Høylandet, Namsskogan, 
Lierne og Røyrvik.

Midtre Namdal samkommune - MNS/LINA 
legevakt har ledig stilling som:

Legevaktslege
- 50 % stilling 

Søknadsfrist: 12.12.2017

Fullstendig utlysningstekst: www.midtre-namdal.no
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Fastlegehjemmel og
deleliste i Molde
100 % fastlegehjemmel ved Legesenteret Molde er
ledig fra 01.03.2018, nåværende listelengde er 900.

Deleliste ved Kvam legesenter er ledig fra 01.04.2018
med listelengde 900. 

Gode samarbeidsevner, personlig egnethet og ev. andre
kvalifikasjoner vil bli vektlagt. Søker må også beherske
norsk muntlig og skriftlig. 

Info: Cato Innerdal, kom.overlege, tlf. 926 21 245

Henning Fosse, helsesjef, tlf. 932 39 641

Søknadsfrist 14. desember 2017

Les mer på

molde.kommune.no
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Ledig fastlegehjemmel, Minde Medisinske Senter, Årstad bydel.

Søknad sendes elektronisk. Se fullstendig utlysning på 
www.bergen.kommune.no/ledige stillinger

Søknadsfrist: 19.12.17. 

Fastlegehjemmel
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Nyopprettet fastlegehjemmel i Legene i Berstadhuset, Bergenhus 
bydel.

Søknad sendes elektronisk. Se fullstendig utlysning på 
www.bergen.kommune.no/ledige stillinger

Søknadsfrist: 19.12.17. 

Fastlegehjemmel

126
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www.oslo.kommune.no

Ledig fastlegehjemmel  
Kalbakken legegruppe 
Kalbakken Legegruppe er et veldrevet legesenter med 4 fast-
leger og én turnuslege. Kontoret har 4 medarbeidere og stabilt 
personale. Legesenteret er organisert som DA. Legekontoret 
bruker System X. Laboratoriet er utstyrt som et vanlig 
moderne legekontor. 

Nåværende listelengde er 1250. 

Betingelser for overdragelse av praksis må avtales med nå  værende 
praksisinnehaver, i tråd med sentrale avtaler. Ny lege må tiltre 
legesenterets samarbeidsavtale. Stillingen er ledig fra 03.04.2018.

Søknadsfrist: 19.12.2017

For full utlysningstekst se: www.legejobber.no  

Oslo kommune
Bydel Grorud

Bydel Grorud
Ammerudveien 22
0958 OSLO

GRAN KOMMUNE

Gran kommune ligger i søndre del av Oppland, på begge sider av 
Randsfjorden og har 13.600 innbyggere. Kommunen er den stør-

sør i kommunen, der avstanden til Oslo er mellom 60 og 70 km. 
De største tettstedene i kommunen er Brandbu, Jaren og Gran.

To ledige fastlegehjemmeler 
ved Brandbu legegruppe fra 01.05.2018

Brandbu legegruppe er en selvstendig 
næringsdrivende gruppepraksis med fem 
fastlegehjemler. Det er et meget godt kollegialt miljø 
og stabilt og dyktig hjelpepersonell. Legegruppen er 
beliggende i Brandbu i tidsriktige og funksjonelle 
lokaler. Velutstyrt lab, oppdatert datapark, CGM 
journalsystem, tilknytning Norsk helsenett, 
timebestilling på internett, E-resept etablert, mulighet 
for hjemmekontorløsning, Melin Medical 
betalingsterminal. 18-delt lokal legevakt.

Fastlegehjemmel
Brandbu legegruppe har ledig to fastlegehjemler fra 1. 
mai 2018. Vi søker etter interesserte og 
samarbeidsorienterte kolleger. Det er et aktivt, 
engasjerende og utviklende fagmiljø i legepraksisen. 

Ved tildeling av hjemler gjelder:
Kommunen forholder seg til gjeldende avtale- og 
regelverk ASA 4310.  Politiattest ikke eldre enn 3 mnd 
må fremlegges før tiltredelse. Søker må beherske 
norsk muntlig og skriftlig godt og ha norsk 
autorisasjon. 

Søknad, vedlagt CV og kopi av autorisasjon.

For fullstendig utlysning: 

Søknad sendes elektronisk: www.gran.kommune.no 

Søknadsfrist 19.01.2018                                                  

Nærmere opplysninger ved: 

• Bente C. Gauslaa, mobil 913 21 663 eller bente.
calmeyer.gauslaa@brandbu.nhn.no

• Kommuneoverlege Are Løken, mobil 932 74 744 
eller are.loken@gran.kommune.no

Rådgivende overlege
(kode 1250)
NAV Hedmark søker etter Rådgivende overlege i 100 %
engasjementstilling for et år med mulighet for fast tilsetting.
Enheten har hovedkontor i Triangelgården på Hamar og dette
vil være kontorsted, men reisevirksomhet til fylkets NAV
kontorer må påregnes.

Viktige arbeidsoppgaver vil være rådgivning av veiledere i
NAV-kontor og samhandling med helsevesen for å oppnå økt
forståelse for NAV sitt samfunnsoppdrag.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Ragnhild Jordet, koordinerende
rådgivende overlege  tlf. 995 27 335 eller Hans Petter Emilsen,

avdelingsdirektør ved NAV Hedmark  tlf. 991 69 242.

Arbeidssted: NAV Hedmark/Hamar

Ref.nr: 0490-2017-03

Søknadsfrist: 10. desember 2017

Fullstendig utlysning: www.nav.no/navstillinger

NAV er Norges arbeids- og velferdsforvaltning med 19 000 medarbeidere.
Vi leverer tjenester og stønader til 2,8 millioner mennesker. 

// NAV Hedmark
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Det er ledig fastlegehjemmel organisert som deleliste i 
Kristiansand sentrum. Det er for tiden 1289 personer 
på lista. For å søke, se kristiansand.kommune.no/jobb

Søknadsfrist: 06.12.2017

Sandens medisinske senter

Deleliste i Kristiansand

St. Olavs Hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse
Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av
Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for
medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side
om side. St. Olavs Hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10 milliarder
kroner. For å fremme mangfold og variasjon blant våre tilsatte ønsker vi kvali�iserte søkere,
uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder. Mer informasjon �innes på www.stolav.no

Klinikk for Anestesi og intensivmedisin 
Anestesiavdelingen

Lege i spesialisering (LIS)  
100 % vikariat.

Anestesiavdelingen har ledig ‘Gruppe 1 stilling’ for LIS. Stillingen er

planlagt å være en ‘Gruppe 1 stilling’ for lege som har fast 

LIS‐ stilling i annet foretak. Stillingen er planlagt tidsbegrenset til to

år, der LIS får dekket tjenestetid og prosedyrer som utføres ved

Universitetssykehuset og som kreves for spesialistgodkjenning.

Leger fra regionen eller sykehus som St.Olav har avtale med vil bli

prioritert.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til

avdelingssjef Sigurd Fasting, tlf. 72 57 45 43.

Søknadsfrist: 17. desember 2017
Søknad sendes elektronisk via www.stolav.no, velg Jobbsøk,
deretter ledige stillinger.
Vi ønsker ikke kontakt med telefonselgere!
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ANESTESIOLOGI

Overlege, mamma-endokrin
Kirurgisk avdeling, Hamar - Søknadsfrist: 19.12.2017

Informasjon om våre ledige stillinger, 
se www.sykehuset-innlandet.no/jobb
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Lege i spesialisering, vikariat mamma-endokrin
Kirurgisk avdeling, Hamar - Søknadsfrist: 19.12.2017

Informasjon om våre ledige stillinger, 
se www.sykehuset-innlandet.no/jobb
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BRYST- OG ENDOKRINKIRURGI

St. Olavs Hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse
Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av
Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for
medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side
om side. St. Olavs Hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10 milliarder
kroner. For å fremme mangfold og variasjon blant våre tilsatte ønsker vi kvali�iserte søkere,
uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder. Mer informasjon �innes på www.stolav.no

Medisinsk klinikk
Avdeling for infeksjonssykdommer

Overlege  
100 % fast stilling.

Stilling som overlege i infeksjonssykdommer er ledig ved 

Medisinsk klinikk, Avdeling for infeksjonssykdommer.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til

klinikksjef Tom Christian Martinsen, tlf. 72 82 51 63 / 918 58 455

eller avdelingssjef Raisa Hannula, tlf. 72 57 30 82.

Søknadsfrist: 11. desember 2017

Søknad sendes elektronisk via www.stolav.no, velg Jobbsøk,
deretter ledige stillinger.
Vi ønsker ikke kontakt med telefonselgere!
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INFEKSJONSSYKDOMMER
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FORSKJELLIGE STILLINGER

R ADIOLOGINUKLEÆRMEDISIN
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Overlege / spesialist i psykiatri 
Akuttseksjonen
For å søke på stilling må du benytte vårt elektroniske
søknadssystem – se fullstendig utlysningstekst på www.sthf.no

Søknadsfrist: 31. desember 2017

Diakonhjemmet Sykehus er lokalsykehus for 135 000 innbyggere i bydelene
Frogner, Ullern og Vestre Aker. Sykehuset har utvidet ansvarsområde for
alderspsykiatri og eldre med brudd, og
regionsykehusfunksjoner innen revmatologi og
revmakirurgi. Diakonhjemmet Sykehus er et ideelt
diakonalt aksjeselskap eid av Diakonhjemmet Stiftelse.
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Senter for Psykofarmakologi (www.psykofarmakologi.no) har
ledig stilling for lege i spesialisering og overlege (begge
vikariater av lengre varighet) med tiltredelse etter avtale. 

Avdelingen er godkjent med 12 md. av 
spesialistutdanningen i psykiatri. 

Kontaktpersoner, Seksjonsoverlege Sigrid Narum, 
tlf. 22 45 46 45 eller avdelingssjef Dag K Solberg, 
tlf. 22 45 46 49

Les mer om stillingen på www.diakonhjemmetsykehus.no
hvor vi har fullstendig utlysning 
og elektronisk søknadsskjema. 

Søknadsfrist: 10.12.2017

Lege i spesialisering og
overlege ved 
Senter for Psykofarmakologi 

Overlege - Avdeling for bildediagnostikk
Radiologisk seksjon, Elverum - Søknadsfrist: 19.12.2017

Informasjon om våre ledige stillinger, 
se www.sykehuset-innlandet.no/jobb
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Overlege - Avdeling for bildediagnostikk
Seksjon for nukleærmedisin, Elverum - Søknadsfrist: 19.12.2017

Informasjon om våre ledige stillinger, 
se www.sykehuset-innlandet.no/jobb
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St. Olavs Hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse
Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av
Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for
medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side
om side. St. Olavs Hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10 milliarder
kroner. For å fremme mangfold og variasjon blant våre tilsatte ønsker vi kvali�iserte søkere,
uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder. Mer informasjon �innes på www.stolav.no

Medisinsk klinikk

Lege i spesialisering, rotasjon
Ett års vikariat som lege i spesialisering (rotasjon) er ledig ved
Medisinsk klinikk/ Klinikk for hjertemedisin/Klinikk for lunge‐ og
arbeidsmedisin fra 01.02.2018. Nærmere opplysninger om stillingen:
klinikksjef Tom Christian Martinsen, tlf. +47 72 82 51 63 / 918 58 455

Lege i spesialisering
Ledig vikariat som lege i spesialisering B‐gren
infeksjonssykdommer. Nærmere opplysninger om stillingen:
klinikksjef Tom Christian Martinsen, tlf. +47 72 82 51 63 / 918 58 455

Søknadsfrist for stillingene: 11. desember  2017

Søknad sendes elektronisk via www.stolav.no, velg Jobbsøk,
deretter ledige stillinger.
Vi ønsker ikke kontakt med telefonselgere! fr
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VIKARIAT I  PRIVAT PR AKSIS

PSYKIATRI



Abonner på Tidsskriftets nyhetsbrev

H O L D  D E G  O P P DAT E R T  

Få ukentlige nyhetsbrev med det nyeste innholdet  
fra tidsskriftet.no direkte i din innboks.

Klikk deg inn på aktuelle saker og fordyp deg  
i det du synes er interessant

 
Få oversikt over de sist utlyste stillingene på legejobber.no



I konflikt som tærer på kreftene?

Å være lege kan være vanskelig og arbeidet byr på spesielle påkjenninger. Legeforeningen har  

oppnevnt leger i alle fylker med funksjon som støttekolleger. Disse har erfaring med å gi råd og støtte 

ved problemstillinger som:

Støttekollegene kan kontaktes av leger med slike problemer eller av personer som har omsorg for 

leger med problemer. Nærmere opplysninger om støttekollegene i ditt og andre fylker  

finner du på Legeforeningens nettsider. 

Se www.legeforeningen.no/kollegastotte
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Annonsebestilling: annonser@tidsskriftet.no SPESIALISTER  

ANESTESIOLOGI/SMERTEBEHANDLING

INDREMEDISIN

PSYKIATRI

FORSKJELLIGE SPESIALITE TER

Barstad, Johannes E./Barmed AS
A. Tidemandsgt. 20, 2000 Lillestrøm.  Arbeids-EKG/24-timers BT/

spirometri/hjerterytmeregistrering mm. Generell indremedisin.

Timebestilling/Kort ventetid/Tlf. 63 81 21 74/e-mail: post barmed.nhn.no
Tilknytning NHN. Driftsavtale.

DIAKONHJEMMET SYKEHUS

Senter for Psykofarmakologi
www.psykofarmakologi.no

–   PSYKOFARMAKOLOGISK POLIKLINIKK

–   LEGEMIDDELANALYSER OG RUSMIDDELANALYSER

–   FARMAKOGENETISKE ANALYSER

Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo • Telefon: 22 02 99 40

Ansvarlig lege: Prof. dr.med. Helge Refsum

Smerteklinikken 
Dag A. Kaare. Spesialist i anestesiologi.

Dr.med. Morten Vinje. Spesialist i anestesiologi.

Kirkeveien 64 A, 0364 Oslo. Telefon 23 20 28 00. Telefaks 23 20 27 99.

K.A.L

RÅDGIVNING OG BEHANDLING AV RUSPROBLEMER

Et problematisk forhold til alkohol og medikamenter blir kartlagt 

og utredet som helseproblem. Behandlingsstedet er en livssynsnøytral, 

ideell stiftelse og har avtale med Helse Sør-Øst. Pasientene betaler 

egenandel som i spesialisthelsetjenesten ved poliklinisk behandling, 

ingen betaling ved innleggelser. Klinikken holder til i Apalløkkveien 8, 

0956 Oslo. Telefon: 22 90 26 60. Hjemmeside: incognito.no

E-post: kontakt incognito.no

 
 
 
 

SMERTE-MEDISINSK INSTITUTT 
Multidisiplinær avtalehjemlet smerteklinikk 
Adr. Sørkedalsveien 10 D, 0369 Oslo 
Tlf. 23 33 42 50 
Mail adr. resepsjon@smi.nhn.no
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En ny start?

Dommen i Arbeidsretten var  
en historisk og svært viktig seier 
for alle våre medlemmer, for 
Legeforeningen og for Akade-
mikerne. Nå er det mulighet for 
endelig å se framover.

En sen ettermiddag i november sitter vi 
rundt et møtebord idet mailen tikker inn: 
Seier i Arbeidsretten! Resten av historien 
kjenner dere. Arbeidsretten slo fast at Riks-
lønnsnemnda ikke kan videreføre de vide 
unntakene fra arbeidsmiljøloven mot vår 
vilje. Dette er en historisk og svært viktig 
seier for alle våre medlemmer, for Lege-
foreningen, og for Akademikerne. Vi har 
kjent på gleden og lettelsen, og vi kjenner  
på ydmykheten, fordi dette er en seier som 
vi deler med så mange. Vi har stått i en 
grunnleggende uenighet i sykehusene helt 
siden 2014. Den nådde sitt klimaks under 
streiken i fjor, men har vedvart gjennom 
Rikslønnsnemnd og Arbeidsrett. Nå er det 
mulighet for endelig å se framover.

Vi har mye å takke for i den konflikten vi 
har stått i. De andre fagforeningenes støtte 
har hatt uvurderlig betydning. Stridstemaet 
dreide seg om noe større enn legenes egen 
tariffavtale. Det dreide seg om forsvarlige 
arbeidstidsordninger og medbestemmelse. 
Det dreide seg om fagforeningenes suverene 
innstillingsrett. Det dreide seg om den nor-
ske modellen. Dette forstod fagbevegelsen 
godt. Derfor var Norsk sykepleierforbund 
tidlig ute og ga solid støtte da streiken var et 
faktum. Fagforbundet og Delta fulgte raskt 
etter og snart hadde vi en samlet fagbeve-
gelse i ryggen. Vi viste at vi streiket for for-
svarlige arbeidstidsordninger. Det er noe 
som mange kjenner seg igjen i, og som ga 
oss overveldende støtte i befolkningen.

Akademikerne har vist styrke og samhold 
gjennom hele denne perioden. Vi er én av 
tretten akademikerforeninger. Under hele 
konflikten har vi stått skulder ved skulder, 
og det har vært helt nødvendig. Vi er stor 
takk skyldig, og vår hovedsammenslutning 
har kommet styrket ut av konflikten.

Legeforeningen har stått stødig og samlet 
i dette forhandlingsløpet. Det er mange i vår 
egen forening som skal takkes. Tillitsvalgte 
og menige medlemmer har bidratt på ulike 
vis. Vi har et sekretariat med stor kompe-
tanse og entusiasme. Våre foreninger har 
vist retning og holdt ut. Ikke én dag har 
denne foreningen slått sprekker. Det har nå 
gitt viktige resultater.

Seiersgleden kom ikke uten bismak. Det  
er til ettertanke at denne konflikten har hatt 
store kostnader for alle parter. Våre med-
lemmer og kolleger i sykehusene ofret tid 
og penger i konflikten, pasientene møtte 
stengte dører og sykehusdirektørene har 
kjent at tilliten ble tynnslitt. Det må være 
svært problematisk for myndighetene at 
sykehusene har vært i en så alvorlig og lang-
varig konflikt med en av de viktigste profe-
sjonene i sykehusene. Oppgavene står i kø  
i sykehusene. Dette har medført unødvendig 
tap av tillit og energi, som kunne vært unn-
gått. Nå har Arbeidsretten gitt oss medhold  
i vår argumentasjon. Det bør være et tydelig 
signal til sykehuseier – og Spekter – for ny 
kurs.

22
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I noe over ett år har Thorbjørn Stenshjem-
met vært ansatt som administrasjonssekre-
tær ved legesenteret som består av totalt 
seks leger, en sykepleier i 40 prosent stilling 
og flere helsesekretærer.

– Min oppgave er å holde orden på den 
administrative delen av driften, forteller 
Stenshjemmet.

Brumunddal legesenter er organisert  
som et aksjeselskap med totalt seks eiere, 
der den enkelte lege sitter med det juridiske 
og formelle ansvaret for de ulike administra-
tive oppgavene.

Daglig leder Tommy Andreassen kom til 
Brumunddal i 2011, men har vært fastlege 
siden januar 2002.

Enklere hverdag
Andreassen forteller at det har gitt en bety-
delig innsparing å profesjonalisere. Ved å ha 
fått inn en merkantilt ansatt opplever de økt 
kvalitet og et bedre handlingsrom.

– Mange legesentre tar administrasjon  
på «fritiden», kjøper fri en legekollega eller 
kjøper ekstern hjelp. Vi falt ned på en annen 
modell. For oss er det bedre økonomi å ha 
en egen merkantilt ansatt, fremfor å out-
source en del av driften. Vi har bare gode 
erfaringer med vår modell, sier han.

Å ha en administrasjonssekretær som er 
ansatt på senteret har vært bare positivt.

– Det å ha fått inn en merkantilt ansatt  
har gjort hverdagen mye enklere for legene. 
Vi har fått en aktør som er vant til å tenke 

Brumunddal legesenter styrker tilbudet med egen administrasjonssekretær  
og sykepleier for kronikere.  

Ruster fastlegekontoret  
for fremtiden

forretningsdrift. Den daglige driften glir 
mye lettere, og vi har fått en enklere logi-
stikk. Vi får bedre tid til pasientene, og vi 
trenger ikke å ha forretningsdriften i bak-
hodet i pasientbehandlingen. Vi kan i større 
grad konsentrere oss om de medisinskfag-
lige oppgavene, sier Andreassen.

Stenshjemmet kommenterer at han tror 
mange legesentre kan ha nytte av å ansette 
en som kan bistå i den daglige driften.

– Det har vært mye nytt å sette seg inn i. 
Daglig lærer jeg mer om det nye fagområ-
det. Samtidig ser jeg ofte ting fra en annen 
synsvinkel enn legene, kan komme med 
gode råd og se til at driften løper knirkefritt.

Han fungerer også som en koordinator 
mellom personalet og eierne og trives godt 
med oppgavene.

– Jeg bidrar til å knytte de ulike gruppene 
tettere sammen, blant annet gjennom HMS-
arbeidet. Nå har vi de rammene vi ønsker  
å jobbe innenfor. Vi har fått en felles forstå-
else av driften, og vi har fått en mer rasjonell 
drift, særlig på IT-siden, med support på 
servere og bedre kvalitetssikring, sier han.

Stenshjemmet har en bachelor i IT-admi-
nistrasjon. Det hadde stor betydning da 
legene ønsket å anskaffe nytt IT-system.

– Vi så at vi hadde behov for oppgradering 
av IKT og at vi måtte få inn et mer moderne 
verktøy, sier Tommy Andreassen.

Han mener flere leger bør vurdere ansette 
en person til å bistå i drift og administrasjon 
av virksomheten.

– Vi har i dag ansatt administrasjonssekre-
tær i 40 % stilling, men ser at behovet trolig 
er større.

Vi får en helt annen gjennomføringskraft 
av våre tanker, vyer og visjoner, og får gjort 
administrative prosedyrer veldig effektivt. 
På en måte kan du si at vi «kjøper fri» flere 
legetimer til pasientbehandling, sier han.

Egen sykepleier for kronikere
Det siste halve året har legesenteret også 
hatt en sykepleier ansatt i 40 prosent stil-
ling. Tom Dalby Moe har et særlig ansvar for 
å følge opp diabetes- og kolspasientene.

– Jeg er fortsatt i en innkjøringsfase,  
men det har vært spennende og interessant  
å følge opp disse pasientgruppene, sier 
Dalby Moe.

Tommy Andreassen er fornøyd med at 
legesenteret har fått inn en ny fagprofesjon 
som gjennomfører definerte årskontroller 
og undersøkelser.

– Vi har mange pasienter med disse dia-
gnosene, og det er både viktig og tidkrev-
ende med regelmessig kontroll og oppføl-

«Ved å ha fått inn en merkan- 
tilt ansatt opplever vi økt kvali-
tet og et bedre handlingsrom»  
                                           TOMMY ANDREASSEN
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tid til den enkelte, og legen kan ved hjelp  
av kartleggingen jeg gjør, gå direkte på 
behandlingen.

Dalby Moe forteller at han gjennom  
denne måten å jobbe på får mye erfaring 
med de pasientgruppene han følger opp,  
og at han får økt kompetanse på dette  
smale området

Innovative
Brumunddal legesenter har mange unge 
leger og har stor sans for innovasjon. Hver 
onsdag møtes legene for å diskutere og ha  
et påtrykk på drift og fremtidige oppgaver.

I løpet av de senere årene har det skjedd 
store forandringer ved senteret.

– Vi er opptatt av å jobbe for et fremtidig 
godt legesenter, og vi så at det var behov for 
å gripe tak i driften, definere en felles vei 
videre, og stadig ha endringsprosesser, 
forteller Andreassen.

Positiv kommune
Ringsaker kommune har 32 000 innbyggere 
og per i dag er det 26 fastlegehjemler i kom-
munen.

– Det er mange som ønsker å skape det 
gode legesenteret, og vi holder til i en god 
kommune som støtter oss og ser oss, sier 
Andreassen.

Kommunen har i samarbeid med repre-
sentanter fra allmennlegeutvalget utformet 
en ny legeplan, med opptrapping av nye 
hjemler. De har vist en egeninteresse for  
å rekruttere unge leger inn i allmennmedi-
sinen og ønsker unge leger velkommen til 
Ringsaker. Kommunen er blant annet aktivt 
med som ett fast innslag i allmennlegeutval-
get og har også etablert et forum for yngre 
leger. To til tre ganger i halvåret inviterer de 
til sosialt fellesskap. Kommunen er en av 17 
kommuner som har meldt sin interesse for 
å etablere primærhelseteam.

– For vår egen del ønsker vi å delta i pilote-
ringen av primærhelseteam, sier Andreassen.

– Erfaringen vi har med å involvere admi-
nistrasjonssekretær og sykepleier har gitt oss 
mange viktige erfaringer, understreker han.
LISE B. JOHANNESSEN

lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Samfunnspolitisk avdeling

ging av dem. Det var derfor behov for  
å tenke nytt i tilknytning til oppfølgingen  
av disse, sier han og legger til at sykeplei-
eren har en veldig naturlig rolle i dette.

Dalby Moe følger en standardmal for hva 
som skal gjennomgås, og sørger for en svært 
grundig kartlegging og veiledning. Hans 
kontroller blir en «forberedelse» for legekon-
sultasjonen, som med den gode gjennom-
gangen kan gjennomføres effektivt og kort-
fattet på slutten av pasienttimen.

– Vi får en god kvalitetskontroll på mål-
oppnåelse og standardiserte, strukturerte 
journalnotater, sier Dalby Moe.

Andreassen påpeker at det har vært viktig 
at sykepleier ikke blir en «dyr» helsesekre-
tær, men fyller en annen funksjon. Det har 
derfor vært en del kartlegging for å tydelig 
definere sykepleierens rolle.

– Men vi har fått til en veldig god kommu-
nikasjon mellom sykepleier og legene, og vi 
får løftet mange problemer, sier han.

Dalby Moe kommenterer at han har hatt 
et stort engasjement for å være med og 
definere hvordan han kan bidra til bedre 
kontroll og behandling av pasientene.

– Vi får veldig mange gode tilbakemeldin-
ger fra pasientene. De opplever dette svært 
positivt. Som sykepleier kan jeg sette av mer 

VELLYKKET TEAM: Daglig leder Tommy Andreassen (t.v.), Thorbjørn Stenshjemmet og Tom Dalby Moe har gode erfaringer med driftsformen. Foto: Lise B. Johannessen

«Jeg tror mange legesentre kan 
ha nytte av å ansette en som 
kan bistå i den daglige driften»  

                              THORBJØRN STENSHJEMMET
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derfor er jeg lege...

Drevet av 
nysgjerrighet

Å være opponent er en del av det å være 
professor. Å ha en god disputt er viktig for  
å opprettholde en akademisk tradisjon, for 
nettopp kunnskapen og læringen sin del. 
Refleksjonen mellom kandidat og opponent 
er instrumentell og viser grunnlaget for 
forskning ved at budskapet kritiseres og 
drøftes.

Selv ble jeg lege gjennom tilfeldigheter, 
miljø og arv. Det er et nyttig yrke hvor du 
bidrar til å hjelpe andre mennesker. Du ser 
hvor betydningsfullt arbeidet kan være for 
pasienter.

Nå er familien og jeg i Edinburgh hvor jeg 
har søkt nye faglige utfordringer og mulig-
heter. Å bli professor i en alder av 34 år, har 
aldri vært noe mål i seg selv. Jeg er drevet  
av nysgjerrighet. Noen vil kunne si at det 
kan være en forstyrrende nysgjerrighet,  
hvor kunnskapstørst er hovedmotivet. Det  
å starte med noe som nesten ser umulig ut 
og så se at man kan oppnå resultater; det er 
en gevinst i seg selv.

Å være med i redaksjonskomiteen i Tids-
skriftet var lærerikt. Jeg har vært heldig å få 
delta i grupper med folk som er flinkere enn 
meg. Lært å tenke i samfunnsmedisnsk per- 
spektiv, som kliniker og som forsker. Det har 
vært en gyllen anledning for meg. Jeg hadde 
aldri trodd at jeg skulle bli redaktør i British 
Journal of Surgery. Stillingen gir ansvar og 
innsikt i hva som rører seg av forskning  
i Europa og verden og utøvelsen av global 
kirurgi i et videre perspektiv. Det å være i et 
miljø hvor jeg kan bidra til bedre kirurgi er 
meningsfylt.

KJETIL SØREIDE
Professor, overlege, Gastrokirurgisk avdeling, 
Stavanger Universitetssykehus
Gjesteprofessor, University of Edinburgh og Royal 
Infirmary of Edinburgh
Se videointervju her: legeforeningen.no/derfor

Akademikerne helse vant frem  
i arbeidsrettssaken mot Spekter. 
– Dette er en seier for et forsvarlig 
arbeidsliv, sier president Marit 
Hermansen.

Mandag 6. november la Arbeidsretten frem 
sin avgjørelse i saken mellom Spekter og 
Akademikerne helse.

Konfliktens kjerne var om Rikslønns-
nemnda kan tvinge sykehuslegene til  
å jobbe med svært vide unntak fra arbeids-
miljølovens bestemmelser om arbeidstid.

Arbeidsrettens avgjørelse fastslår at Riks-
lønnsnemnda ikke kan videreføre avtaler 
som inneholder store unntak fra arbeids-
miljøloven, uten at fagforeningen samtyk-
ker. Dommen er endelig og kan ikke ankes.

Kamp om medbestemmelse
Kampen for det kollektive vernet fortsatte 
da partene møttes i Arbeidsretten i begyn-
nelsen av oktober. Advokat for Akademi-
kerne helse, Christopher Hansteen, la i sitt 
sluttinnlegg vekt på at kjennelsen i Riks-
lønnsnemnda ville innebære en varig og 
påtvungen arbeidstidsreform for sykehus-
legene.

Arbeidsretten har altså kommet frem til at 
Rikslønnsnemnda ikke kan tvinge sykehus-
legene til å jobbe langt utover arbeidsmiljø-
lovens rammer, mot Legeforeningens vilje.

– Dette har vært en kamp om medbestem-
melse og retten til å trekke tilbake de videste 
unntakene fra loven i norsk arbeidsliv. Dom-
men er enormt viktig – ikke bare for oss, 
men for hele det organiserte arbeidslivet, 
sier Rune Frøyland, forhandlingsleder  
i Akademikerne helse.

Dommen innebærer at tariffavtalen for 
perioden 2016 til 2018 mellom Spekter og 
Akademikerne helse, som ble videreført av 
Rikslønnsnemnda, anses å være ugyldig  
i sin helhet. Den tidligere tariffavtalen fra 
2014 gjelder inntil saken på nytt er behand-
let i Rikslønnsnemnda.

– Jobben vår er ikke ferdig, sier Hermansen.
– Jeg vil likevel takke for støtten vi har fått 

så langt fra våre medlemmer, våre tillits-
valgte og andre fagforeninger. Den har vært 
viktig.

– Seier for den norske modellen
Å jobbe utover arbeidsmiljøloven er en 
frivillig ordning, regulert i avtaler mellom 
partene i arbeidslivet. Kari Sollien, leder  
i Akademikerne, mener dommen er viktig.

– Dette har handlet om muligheten til å ha 
reelle forhandlinger om arbeidstid og unn-
gå at yrkesgrupper blir låst fast i avtaler mot 
sin vilje. Dommen er en seier for den norske 
modellen, sier Sollien.

Det er første gang Arbeidsretten behand-
ler en slik sak.

– Dette er en historisk dom. Akademikerne 
og Legeforeningen kommer til å gå grundig 
gjennom den, sier Frøyland.

Inviterte til møte
Spekter inviterte Akademikerne helse og 
Legeforeningen til møte dagen etter at dom-
men var et faktum. På dagsorden var veien 
videre for en forsvarlig og forutsigbar drift 
av sykehusene. Partene fastslo at avtalen fra 
2014 skal være gjeldende.

Les dommen her: www.arbeidsretten.no/
sak.php?s=13-2017

DANIEL WÆRNES
daniel.waernes@legeforeningen.no
Samfunnspolitisk avdeling

Seier i Arbeidsretten

VANT FREM: Marit Hermansen takker for støtten fra 
medlemmer, tillitsvalgte og andre fagforeninger.  
Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen
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Fra stor smittefrykt til enkel behandling

– Personer som er i behandling for 
hiv er ikke smittsomme. Det bør 
myndighetene opplyse bedre om, 
mener overlege Eirik Pettersen.

1. desember markeres Verdens aidsdag.  
Mange forbinder hiv og aids med 80-tallet, 
smittefrykt og en hiv-diagnose som et varsel 
om kort tid igjen å leve. Men i dag er situa-
sjonen en ganske annen?

– Ja, antallet nye tilfeller har bremset opp  
de siste årene og i dag kan mange klare seg 
med å ta en tablett om dagen, leve et vanlig 
liv og få barn på vanlig måte, uten å være 
redd for å smitte verken partner eller barn. 
Det har blitt en sykdom det er enkelt å be-
handle, medisinsk sett. Men for mange er 
det fremdeles tyngre å få en hiv-diagnose 
enn en diabetes-diagnose. Det er nok fordi 
smitten er knyttet til sex og blod, skam og 
tabubelagte temaer. Men det forandrer seg 
det også. Flere vet mer om sykdommen, og 
det er nok enklere å håndtere den i dag.

– Hvor mange får påvist hiv i året?

– Ca. 250. Men dette er antallet som dia- 
gnostiseres. Omlag hundre av disse kommer 
fra et høyendemisk fødeland og er smittet 
før ankomst til Norge. Videre er ca. hundre 
menn som har sex med menn. De resteren-
de er smittet gjennom heterofil smitte eller 
blodsmitte gjennom IV-misbruk.

– Da henviser du for eksempel til deling av 
sprøyter blant rusmisbrukere?

– Ja, det stemmer. Det spres ikke noe smitte 
gjennom blod i helsevesenet. Men blod-
smittetallet er veldig lite i Norge, under ti 
tilfeller i året.

– Hvorfor begynte du å engasjere deg i arbeid 
med hiv?

– Som assistentlege roterer man mellom 
flere avdelinger. På infeksjonsmedisin triv-
des jeg veldig godt. Og grunnen til at det ble 
akkurat hiv… Menn som har sex med menn 
er svært skjevfordelt når det gjelder hiv-
smitte, så som homofil mann har jeg en 
nærhet til problemstillingen.

– Du er styremedlem i stiftelsen Helseutvalget 
som driver et lavterskeltilbud for hivtesting  
i flere store byer i Norge. Hva går det ut på?

– Sjekkpunkt er et tilbud hvor man kan  
komme og teste seg for hiv gratis og ano-
nymt. Den som kommer og tester seg trenger 
ikke å si noe om seg selv dersom han eller 
hun ikke ønsker det. Du får et stikk i fingeren, 
og vi analyserer en bloddråpe. Svaret har du  
i løpet av ett minutt. De som gjør testene  
er frivillige, ikke helsepersonell, som har 
lignende type erfaringer som de som kom-
mer og tester seg.

– Det er lett å se for seg at det er en barriere 
når det gjelder å oppsøke lege for å fortelle 
om mistanke om hiv. Men kan lavterskeltilbud 
stå i fare for å gjøre avstanden mellom helse-
personell og disse pasientgruppene større?

– Jeg forstår innvendingen, men vi har ikke 
holdepunkter for å si at annen testaktivitet 
har gått ned, og vi er veldig observante på  
at vi skal ikke være en konkurrent til det 
allerede eksisterende helsetilbudet. Vi skal 
være et supplement for de som ellers ikke 
ville testet seg, og vi oppfordrer alle som 
kommer til oss om å gå til fastlege eller en 
klinikk for seksuelt overførbare infeksjoner 
for en full sjekk.

– Hvem benytter seg av tilbudet?

– Vi treffer en relativt stor gruppe innvan-
drere med ikke-vestlig bakgrunn. Denne 
gruppen utgjør ca. 20 prosent av de som 
kommer. Vi har også en relativt stor andel 
som aldri har testet seg før, eller som ikke 
har testet seg de siste to årene. Aldersmessig 
varierer det helt fra 18 til 80 år, men hoved-
andelen er rundt 30 år. Det er stort sett 
menn som har sex med menn som tester 
seg der, men ikke utelukkende.

– Du pekte innledningsvis på problemet med 
stigma og sa blant annet at det er slik nå, at 
når man går på medisiner smitter man ikke. 
Er det godt kjent i samfunnet, tror du?

– Nei, det tror jeg ikke. Hvis man skal ha 
store informasjonskampanjer om hiv  
i befolkningen, så bør det ikke være kam-
panjer av typen «du kan være hivsmittet 
uten å vite det». Det bidrar bare til å skape 
frykt i en befolkning som har omtrent null 

risiko for å bli hivsmittet. Jeg tror det ville 
være en god idé at myndighetene formidler 
at dersom du har velbehandlet hiv, er du 
ikke smittsom. Det har myndighetene  
i andre land gjort.

– Hva mener du bør gjøres for å hindre smitte-
spredning i fremtiden?

– Jeg vil slå et slag for hjemmetester. Det var 
en del skepsis mot Sjekkpunkt i starten fordi 
det ikke var helsepersonell som skulle teste 
og formidle resultatene, men det har gått 
veldig bra. På samme måte tror jeg at det  
å kunne ta en test hjemme hos seg selv er 
trygt og kan bidra til å få flere til å teste seg, 
for eksempel ikke-vestlige innvandrere og 
menn som har sex med menn, men som  
ikke identifiserer seg som homofile. Hjemme-
testen bør markedsføres og være gratis for 
risikogrupper. Man bør også ha en mulighet 
til å ringe eller chatte online for å få hjelp 
med testen eller veiledning videre, for eksem-
pel ved positivt resultat.

JULIE KALVELAND
julie.kalveland@legeforeningen.no
Samfunnspolitisk avdeling

VIL HA KAMPANJE: Det burde lages en informasjonskam-
panje for å opplyse om lav smittefare ved behandling av 
hiv, mener Eirik Pettersen som er overlege i infeksjons- 
medisin ved Akershus universitetssykehus og styre-
medlem i stiftelsen Helseutvalget. Foto: Julie Kalveland
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WMA har revidert  
Genève-erklæringen

70 år etter den første Genève-
erklæringen, vedtok Verdens lege-
forening (WMA) en revidert versjon 
på generalforsamlingen i Chicago 
14. oktober.

Declaration of Geneva var den første erklæ-
ringen WMA (World Medical Association) 
vedtok i 1947. Den var et svar på tyske legers 
uetiske og umenneskelige forskning på 
mennesker under annen verdenskrig.

Det foreligger nå en endring av erklæringen. 
Det nye er at det i denne versjonen blir lagt 
mer vekt på pasientens medbestemmelse.

Svein Aarseth leder Rådet for legeetikk  
i Legeforeningen. Han deltok på generalfor-
samlingen sammen med generalsekretær 
Geir Riise og spesialrådgiver Bjørn Oscar 
Hoftvedt. Aarseth er glad for at WMA har 
fokus på etiske problemstillinger.

– WMA er viktig fordi organisasjonen 
bidrar til samarbeid på tvers av geografi, 
ideologi og religion. Den bidrar til global, 
helhetlig tenkning omkring helsespørsmål  
i videste forstand og er en kompromissløs 
forkjemper for god legeetikk, høy faglig 
standard og rettferdig fordeling av ressurser 
– også helsetjenester, sier Aarseth.

WMA vedtok også at erklæringen heretter 
skal leses opp ved åpningen av alle frem-
tidige generalforsamlinger. Sammen med 
Helsinki-erklæringen om forskning og  
Tokyo-erklæringen om tortur og umennes-
kelig behandling er Genève-erklæringen den 
viktigste av WMAs erklæringer.

Støtte til sultestreikende polske leger
Polske leger i spesialisering har høsten 2017 
sultestreiket for større bevilgninger til den 

polske helsetjenesten og for bedre lønns-  
og arbeidsforhold for legene. Polen bruker 
bare 6,1 prosent av BNP til helse, og lønnin-
gene er så lave at legene må ha flere jobber 
for å klare de daglige utgiftene.

Streiken pågikk fortsatt da generalforsam-
lingen i Chicago fant sted, og WMA vedtok en 
resolusjon til støtte for de sultestreikende 
legene. Resolusjonen er en sterk oppfordring 
til polske myndigheter om å gå i aktiv for-
handling med legene for å bedre deres  
arbeidsvilkår. Resolusjonen avslutter med  
at WMA uttrykker sin solidaritet med de  
polske legene.

Generalsekretær Geir Riise har deltatt på en 
rekke WMA-møter siden han tiltrådte i 2009.

– WMA knytter sammen engasjementet for 
ulike legeetiske og sosialmedisinske spørs-
mål og er en interessant og viktig møteplass 
for legeforeninger fra alle verdenshjørner, 
sier han.

– Å møtes og snakke sammen gjør oss alle 
litt klokere om de utfordringer helsetjenes-
ten møter i de ulike land, legger han til.

I tillegg til revisjon av Genève-erklæringen 
og støtte til de polske legene, ble det vedtatt 
mer enn 30 etiske og sosialmedisinske saker 
knyttet til legers virksomhet.

Ny president
Yoshitake Yokokura fra Japan ble innsatt som 
president for 2017/18. WMA velger på hver 
generalforsamling en president elect når den 
sittende presidenten går av. Ny president 
elect ble Leonid Eidelmann fra den israelske 
legeforeningen. Totalt deltok 50 legeforenin-
ger fra alle kontinenter på møtet.

Les mer om WMA på www.wma.net

LISE B. JOHANNESSEN
lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Samfunnspolitisk avdeling
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Faktabasert - Pålitelig - Ansvarlig

Du mottar mange hundre budskap hver dag. Det er viktigere enn noen gang å kunne stole 
på at det du leser og ser i mediene er faktabasert og pålitelig. Redaktørens rolle er å være 

uavhengig, og å sikre en balansert dekning av ditt fagfelt. Den jobben gjør vi på vegne av deg.
 

Leser du et av Fagpressens blader eller nettsteder – slik du gjør akkurat nå – kan du være 
trygg på at innholdet som er viktig for deg er vurdert og ivaretatt av en grundig redaksjon.

Dette er ikke fem høns
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FAGLIGE MEDARBEIDERE

Faglige medarbeidere

Tidsskriftets faglige medarbeidere representerer ulike medisinske 
spesialiteter og fagområder. De benyttes ved behov for medisinske 
råd, kommentarer og vurderinger, blant annet ved fagfellevurdering 
av vitenskapelige manuskripter. Mer informasjon om deres bakgrunn 
finnes på www.tidsskriftet.no
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