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Eldre piloter, 
yrkessjåfører — og leger803

I Tidsskriftet 
nr. 2/2011 svarer 
Legeforeningens 
president (1) godt 
på gjentatte fore-
spørsler angå-
ende foreningens 
syn på eldre leger 
og lisens, senest 
av Steinar Hagen 
i nr. 1/2011 (2). 
Etter mitt syn bør 
det av forsvarlighetshensyn være en øvre 
aldersgrense for legers lisens, slik det for 
eksempel er for piloter og for yrkessjåfører 
og bilførere generelt. Veitrafikkloven 
stopper yrkessjåfører når de er 75 år, der-
etter må de ha legeattest. Vanlige bilførere 
må ha helseattest etter fylte 70 år. Piloter 
og flygeledere stoppes når de er 65 år, 
uansett helsetilstand. Hva gjør leger anner-
ledes enn disse?

Det vil være naturlig at vi leger mister 
lisensen når vi blir 75 år og at det bare unn-
taksvis gis forlengelse. Da bør det gjøres 
etter gitte kriterier og tester for å vurdere 
legens funksjonsevne. Det gjelder å kunne 
avdekke tilstander som demens, nevrolo-
gisk sykdom, symptomgivende kreft, psy-
kiatrisk sykdom, synsforstyrrelser og annet 
som kan påvirke legens vurderingsevne.
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Gradert treningsterapi 
kan ha skadelige effekter803

I Tidsskriftet nr. 3/2011 hevder Larun & 
Malterud at individualisert gradert trenings-
terapi har positive helseeffekter ved kronisk 
utmattelsessyndrom og at forskning ikke 
gir støtte for at slik terapi er forbundet med 
bivirkninger, f.eks. i form av mer smerte (1).

Påstanden om at gradert treningsterapi er 
effektiv behandling ved kronisk utmattel-
sessyndrom er ikke holdbar. White og med-
arbeidere (2) fant i en nylig publisert studie 
at bare 28 % av dem med «kronisk utmat-
telse» oppnådde gjennomsnittlig (median 
 1 SD) skår for utmattelse og fysisk funk-
sjon etter gradert treningsterapi, sammen-
liknet med 15 % av dem som fikk standard 
medisinsk behandling. Placeboeffekten for 
atferdsintervensjon er 14 %.

Den rapporterte bedring når det gjaldt 
utmattelse og fysisk funksjon lot seg imid-
lertid ikke bekrefte med signifikant objektiv 
bedring i fysisk aktivitet. Når man sammen-

likner det eneste objektive målet – antall 
meter gått i løpet av seks minutter – kvali-
fiserer kognitiv terapi og gradert trenings-
terapi neppe engang som «moderat effek-
tivt» (2).

Vårt syn er at anstrengelse har negativ 
innvirkning på mange pasienter (3). Dette 
kan forklares av at anstrengelse intensiverer 
preeksisterende biologiske patologiske til-
stander: inflammasjon, nitrosativt/oksida-
tivt stress, dysfunksjonelle smerteprosesser 
m.m. (3).

En nylig publisert studie viste at etter 
12 måneder hadde ikke kognitiv terapi eller 
gradert treningsterapi bedret den helserela-
terte livskvaliteten – tvert imot var skåren 
for fysisk funksjon redusert og skåren for 
kroppslig smerte økt (4). Resultatene under-
bygger ifølge forfatterne de «kontrover-
sielle» funnene til Twisk & Maes (3).

En oppfølging ett år etter av en av de sju 
(1) siterte studiene viste at 58 % hadde fått 
svekket fysisk funksjon av kognitiv terapi, 
gradert trening, anaerob trening eller tera-
peutisk avspenning (5). Pasientene viste 
tegn på immunaktivering og annen immu-
nologisk anormalitet.

Vi mener derfor at det ikke er hold 
i Larun & Malteruds tolking at videre forsk-
ning sannsynligvis vil støtte anbefalingen 
om tilpasset treningsbehandling. Tvert 
imot, det finnes sterke indikasjoner på 
at både kognitiv terapi og gradert tre-
ningsterapi har negativ effekt hos mange 
pasienter med kronisk utmattelsessyndrom.
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L. Larun & K. Malterud svarer:803
Vurdering av effekter og bivirkninger av 
fysisk aktivitet ved kronisk utmattelsessyn-
drom må bygge på systematisk kunnskap 
fra empiriske studier med adekvate utvalg 
og relevante utfallsmål. Vi har oppsummert 
effekten av treningsbehandling fra sju ran-
domiserte, kontrollerte studier om utmat-
telse, smerte og helserelatert livskvalitet 
og finner positiv effekt på utmattelse, men 
usikre funn for smerte og helserelatert livs-
kvalitet (1). En ny oversikt viser positiv 
effekt på utmattelse og selvrapportert fysisk 
funksjon (2).

Ingen av våre primærstudier rapporterer 
bivirkninger. I en annen studie om erfa-
ringer med fysisk aktivitet rapporterte 
pasienter med kronisk utmattelsessyndrom 
at opplegget måtte være godt tilpasset og 
lystbetont, og de måtte selv ha styringen 
(3). Tilpasset treningsbehandling må ta 
utgangspunkt i den enkelte pasients behov 
fremfor et forhåndsdefinert treningsopplegg 
(www.cfstreningbehandling.no).

Twisk og medarbeidere refererer til pri-
mærstudier med motstridende resultater 
for effekt av treningsbehandling. Nunez og 
medarbeidere (4) brukte helserelatert livs-
kvalitet som utfallsmål (kognitiv terapi og 
gradert treningsbehandling, N = 60), men 
fant ikke signifikante forskjeller etter 12 
måneder. White og medarbeidere (5) brukte 
utmattelse og fysisk funksjon som primære 
utfallsmål (gradert treningsbehandling, N =  
160), med positiv endring hos 41 %, mot 
25 % i kontrollgruppen (p = 0,013). Stu-
diene er ikke uten videre sammenliknbare, 
og systematiske oversikter gir bedre viten-
skapelig tyngde enn funn fra enkeltstudier.

I en ny oversikt basert på individuelle 
pasientdata vil vi undersøke hva som er 
den «aktive ingrediensen» som gir positiv 
effekt, i håp om å forstå mer om hva som 
kan bidra til en bedre hverdag for pasienter 
med kronisk utmattelsessyndrom.
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