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Leger er fortsatt mot aktiv dødshjelp
De fleste norske leger er mot legalisering  
av aktiv dødshjelp, men andelen som mener 
at legeassistert selvmord bør tillates for 
personer som har «en dødelig sykdom med 
kort forventet levetid», er økende. Dette viser 
to spørreundersøkelser fra 2014 og 2016.  
Få leger var villige til selv å utføre lege-
assistert selvmord dersom dette ble tillatt.

Legenes motstand mot legalisering av 
aktiv dødshjelp er trolig en viktig grunn til 
at norske politikere ikke har tatt opp spørs-
målet. Aktiv dødshjelp blir neppe innført 
uten støtte fra leger og andre sentrale helse-
profesjoner og deres foreninger.
SIDE 31

Ingen dokumentert effekt  
av manipulasjonsbehandling
Manipulasjonsbehandling av spedbarn med 
nakkeasymmetri – torticollis – er omdisku-
tert. Effekten av slik behandling, som tilbys 
av kiropraktorer, fysioterapeuter, manuell-
terapeuter og osteopater, er ikke dokumen-
tert i forskning. De få studiene som er gjort, 
er imidlertid usikre pga. få pasienter og 
usikkerhet om hva som er sanne effektesti-
mater. Dette fremkommer av en gjennom-
gang av tilgjengelig forskningslitteratur. 
Risikoen for skade synes å være liten.
SIDE 41

Crohns sykdom med fistler
Fisteldannelse ved Crohns sykdom rammer 
mellom 15 og 50 % av pasientene under 
sykdommens forløp og kan gi betydelige 
plager i form av smerter, sekresjon og 
 inkontinens. Tilstanden kan være vanskelig 
å behandle. Behandlingen består i en kom-
binasjon av kirurgi og medikamenter, van-
ligvis biologiske legemidler som infliksimab 
eller adalimumab, begge tumornekrosefak-
torhemmere. Antibiotika kan være gunstig  
i en begrenset periode, men bare i kombina-
sjon med immunmodulerende behandling.
SIDE 48

Helse, miljø  
og falske nyheter
Betydningen av en vitenskapelig artikkel kan vurderes på mange 
måter. En av disse er å måle hvor ofte artikkelen nevnes og siteres 
på internett – i offentlige dokumenter, Wikipedia-artikler, blogger 
og sosiale medier, for bare å nevne noen av de mange stedene  
der vitenskapelige artikler omtales. Et av de mest brukte måleverk-
tøyene for dette er Altmetric, som i form av et tall og en mange-
farget «smultring» rangerer enkeltartiklers digitale utbredelse 
 verden over.

Nå foreligger Altmetric sin liste over de 100 vitenskapelige 
 artiklene som ble hyppigst omtalt i 2018. Mye handler om helse  
og miljø. På de ti øverste plassene er det kun artikler om livsstils-
intervensjoner eller klimaforandringer. Men det er ett unntak:  
På andreplass ligger en artikkel publisert i Science i mars 2018  
som viser at på Twitter sprer rykter og falske nyheter seg raskere 
enn ekte nyheter. Forskning om falske nyheter sprer seg tydeligvis 
enda raskere.
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Illustrasjon © John Orth

«Jeg har en venninne i New York som restau-
rerer gamle statuer. Da jeg besøkte henne  
i atelieret hennes nylig, ble jeg var en liten 
hånd hun hadde rekonstruert. Hånden 
tilhørte et minnesmerke i en kirkegård  
i Queens som noen hadde vandalisert.  
Jeg plukket den opp og ble forbløffet over 
hvor skjør og omsorgsfullt utskåret den var, 
og hvor godt den lå i hånden.

Med min venninnes tillatelse laget jeg en 
gipsavstøpning av hånden. I mitt eget atelier 
begynte jeg å risse og lage groper i overfla-
ten for å få frem materialets sårbarhet over-
for elementene og tidens gang.

En ettermiddag klatret jeg opp på taket av 
atelieret mitt. Det var kaldt i luften. Mot et 
gullspeil som reflekterte den lunefulle og 
omskiftelige vinterhimmelen, fotograferte 
jeg den lille hånden hvilende i min. Duer 
kretset i luften over meg, på leting etter ly 
idet solen gikk ned og de siste lysstrålene 
svant hen i natten.»

Dette sier kunstner og musiker John Orth. 
Han er bosatt i New York og har laget for-
siden til denne utgaven av Tidsskriftet. Mer 
av Orths kunst finnes her: http://johnorth.co/
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MSD (Norge) AS, Pb. 458 Brakerøya, 3002 Drammen, 
tlf. 32 20 73 00, faks 32 20 73 10.

Lixiana «Daiichi Sankyo»
Antitrombotisk middel. ATC-nr.: B01A F03

TABLETTER, filmdrasjerte 15 mg, 30 mg og 60 mg: Hver tablett inneh.: Edoksa-
ban 15 mg, resp. 30 mg og 60 mg, mannitol, hjelpestoffer. Fargestoff: 15 mg: Titan-
dioksid (E 171), rødt og gult jernoksid (E 172). 30 mg: Titandioksid (E 171), rødt 
jernoksid (E 172). 60 mg: Titandioksid (E 171), gult jernoksid (E 172). Indikasjoner: 
Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med ikke-valvulær atrie-
flimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som kongestiv hjertesvikt, hyper-
tensjon, alder ≥75 år, diabetes mellitus, tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall 
(TIA). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging 
av tilbakevendende DVT og LE hos voksne. Dosering: Forebygging av slag og 
systemisk embolisme: 60 mg 1 gang daglig. Behandling hos NVAF-pasienter bør 
fortsettes over en lang periode. Behandling av DVT, behandling av LE og fore-
bygging av tilbakevendende DVT og LE (VTE): 60 mg 1 gang daglig etter innled-
ende bruk av parenteral antikoagulant i minst 5 dager. Skal ikke gis samtidig med 
innledende parenteral antikoagulant. Behandlingsvarighet ved DVT og LE (venøs 
tromboemboli, VTE), og forebygging av tilbakevendende VTE bør tilpasses individu-
elt etter nøye vurdering av fordelen med behandlingen mot risikoen for blødning. 
Kort behandlingsvarighet (minst 3 måneder) bør baseres på forbigående risikofak-
torer (f.eks. nylig kirurgi, traume, immobilisering), og lengre varighet bør baseres på 
permanente risikofaktorer eller idiopatisk DVT eller LE. Ved NVAF og VTE er anbefalt 
dose 30 mg edoksaban 1 gang daglig hos pasienter med én eller flere av følgende 
kliniske faktorer: Moderat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR 15-50 ml/minutt), 
lav kroppsvekt ≤60 kg, samtidig bruk av følgende P-gp-hemmere: Ciklosporin, 
drone daron, erytromycin eller ketokonazol. Bytte til/fra andre antikoagulanter: 
Overgang fra vitamin K-antagonist (VKA) til Lixiana: Seponer VKA og start med Lixi-
ana når INR er ≤2,5. Overgang fra andre orale antikoagulanter enn VKA (dabigatran, 
rivaroksaban, apiksaban) til Lixiana: Seponer dabigatran, rivaroksaban eller apiksa-
ban og start med Lixiana ved tidspunkt for neste dose av oral antikoagulant. Over-
gang fra parenterale antikoagulanter til Lixiana: Skal ikke gis samtidig. S.c. anti koa-
gulanter (dvs. LMWH, fondaparinuks): Seponer subkutan antikoagulant og start 
med Lixiana ved tidspunkt for neste planlagte dose av subkutan antikoagulant. I.v. 
ufraksjonert heparin (UFH): Seponer infusjonen og start med Lixiana 4 timer senere. 
Overgang fra Lixiana til VKA: Det er potensial for utilstrekkelig antikoagulasjon under 
overføring fra Lixiana til VKA. Kontinuerlig adekvat antikoagulasjon skal sikres under 
enhver overføring til en annen antikoagulant. Oralt alternativ: Ved 60 mg dose, gi 
Lixiana 30 mg 1 gang daglig sammen med en egnet VKA-dose. Ved 30 mg dose 
(ved én eller flere av følgende kliniske faktorer: Moderat til alvorlig nedsatt nyrefunk-
sjon (ClCR 15-50 ml/minutt), lav kroppsvekt eller bruk sammen med visse P-gp-hem-
mere), gi Lixiana 15 mg 1 gang daglig sammen med egnet VKA-dose. Pasienten 
skal ikke ta en oppstartsdose av VKA for raskt å nå en stabil INR mellom 2 og 3. Det 
anbefales å ta hensyn til vedlikeholdsdosen av VKA og om pasienten tidligere har 
tatt en VKA, eller å bruke valid INR-styrt VKA-behandlingsalgoritme, i samsvar med 
lokal praksis. Når INR er ≥2 bør Lixiana seponeres. De fleste pasienter (85%) bør 
kunne nå en INR ≥2 innen 14 dager ved samtidig bruk av Lixiana og VKA. Etter 14 
dager anbefales det at Lixiana seponeres, mens VKA fortsatt titreres for å nå INR 
mellom 2 og 3. De første 14 dagene med samtidig behandling anbefales det at INR 
måles minst 3 ganger rett før inntak av den daglige dosen av Lixiana for å minimere 
Lixianas påvirkning av INR. Samtidig bruk av Lixiana og VKA kan øke INR etter Lixi-
ana-dosen med inntil 46%. Parenteralt alternativ: Seponer Lixiana og gi en parente-
ral antikoagulant og VKA ved tidspunkt for neste planlagte Lixiana-dose. Ved stabil 
INR ≥2, skal parenteral antikoagulant seponeres og VKA kontinueres. Overgang fra 
Lixiana til andre orale antikoagulanter enn VKA: Seponer Lixiana og start med 
ikke-VKA antikoagulant ved tidspunkt for neste planlagte Lixiana-dose. Overgang 
fra Lixiana til parenterale antikoagulanter: Skal ikke gis samtidig. Seponer Lixiana og 
start med parenteral antikoagulant ved tidspunkt for neste planlagte Lixiana-dose. 
Glemt dose: Dosen skal tas umiddelbart. Påfølgende dag fortsettes inntak 1 gang 
daglig som anbefalt. Dobbel dose skal ikke tas samme dag som erstatning for en 
glemt dose. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Kontraindisert ved 
leversykdom forbundet med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Ikke 
anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Skal brukes med forsiktighet ved lett til 
moderat nedsatt leverfunksjon, og anbefalt dose er 60 mg 1 gang daglig. Pasienter 
med ALAT/ASAT >2 × ULN eller totalbilirubin 1,5 × ULN ble ekskludert fra kliniske 
studier. Skal derfor brukes med forsiktighet i denne populasjonen. Leverfunksjons-
test bør utføres før behandlingsstart. Nedsatt nyrefunksjon: Ved lett nedsatt nyre-
funksjon (ClCR >50-80 ml/minutt) er anbefalt dose 60 mg 1 gang daglig. Ved mode-
rat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR 15-50 ml/minutt) er anbefalt dose 30 mg 
1 gang daglig. Ikke anbefalt ved terminal nyresykdom (ESRD) (ClCR <15 ml/minutt) 
eller i dialyse. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Ingen 
data. Eldre: Dosejustering er ikke nødvendig. Samtidig bruk av P-gp-hemmere: Ved 
samtidig bruk med ciklosporin, dronedaron, erytromycin eller ketokonazol, er anbe-
falt dose 30 mg 1 gang daglig. Dosereduksjon er ikke nødvendig ved samtidig bruk 
av amiodaron, kinidin eller verapamil. Bruk sammen med andre P-gp-hemmere, 
inkl. hiv-proteasehemmere, er ikke undersøkt. Elektrokonvertering: Når elektrokon-
vertering er veiledet av transøsofageal ekkokardiografi (TEE) hos antikoagulantia-
naive pasienter, bør behandling startes minst 2 timer før elektrokonvertering for å 
sikre adekvat antikoagulasjon. Elektrokonvertering bør utføres senest 12 timer etter 
dosering på prosedyredagen. Før elektrokonvertering må det bekreftes at Lixiana er 
tatt som forskrevet. Beslutninger vedrørende oppstart og varighet av behandlingen 
bør følge etablerte retningslinjer for antikoagulasjonsbehandling av pasienter som 
gjennomgår elektrokonvertering. Annet: Ved kroppsvekt ≤60 kg er anbefalt dose 30 
mg 1 gang daglig. Administrering: Kan tas med eller uten mat. Kontraindikasjo-
ner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Klinisk signifikant aktiv blødning. Leversyk-
dom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Lesjoner eller 
tilstander, hvis betydelig risiko for alvorlig blødning. Dette kan omfatte nåværende 
eller nylig gastrointestinal ulcussykdom, eksisterende ondartede svulster med høy 
risiko for blødning, nylig skade i hjerne eller ryggrad, nylig kirurgisk inngrep i hjerne, 
ryggrad eller øyeregion, nylig intrakraniell blødning, kjente eller mistenkte øsofagus-
varicer, arteriovenøse misdannelser, vaskulære aneurismer eller større intraspinale 
eller intracerebrale vaskulære abnormaliteter. Ukontrollert, alvorlig hypertensjon. 
Samtidig behandling med alle andre antikoagulanter, f.eks. ufraksjonert heparin, 
lavmolekylært heparin, heparinderivater, orale antikoagulanter, unntatt i spesielle til-
feller ved bytte av oral antikoagulasjonsbehandling eller når ufraksjonert heparin gis 
i doser nødvendig for å holde sentralt vene- eller arteriekateter åpent. Graviditet og 
amming. Forsiktighetsregler: Blødningsrisiko: Gir økt blødningsrisiko og kan med-
føre alvorlig, potensielt fatal blødning. Brukes med forsiktighet ved tilstander med 
økt risiko for blødninger. Behandling må avbrytes ved alvorlige blødninger. Labora-
torietester av hemoglobin/hematokrit i tillegg til klinisk overvåkning kan være nyttig 
for å oppdage skjulte blødninger. Pasienter med økt blødningsrisiko skal overvåkes 
nøye for tegn og symptomer på blødningskomplikasjoner og anemi etter behand-
lingsstart. Uforklarlige fall i hemoglobinnivå eller blodtrykk må undersøkes med tan-

ke på å lokalisere blødningen. Antikoagulasjonseffekten kan ikke måles på en pålite-
lig måte med standard laboratorieprøver. Eldre: Samtidig bruk med ASA foretas 
med forsiktighet pga. potensielt høyere blødningsrisiko. Nedsatt nyrefunksjon: AUC 
var økt med 32%, 74% og 72% hos personer med hhv. lett, moderat eller alvorlig 
nedsatt nyrefunksjon. Se Dosering. Nyrefunksjon ved NVAF: Brukes kun etter nøye 
vurdering av individuell tromboemboli- og blødningsrisiko hos pasienter med NVAF 
og høy ClCR. ClCR bør overvåkes i begynnelsen hos alle pasienter og deretter når 
klinisk indisert. Nedsatt leverfunksjon: Skal brukes med forsiktighet ved lett til mode-
rat leverfunksjon, se Dosering. Seponering for kirurgi eller andre intervensjoner: Se-
ponering for å redusere blødningsrisikoen ved kirurgiske eller andre prosedyrer, skal 
skje så snart som mulig og minst 24 timer før prosedyre. Ved vurdering av prose-
dyreutsettelse skal økt blødningsrisiko veies mot behovet for rask utførelse av inn-
grepet. Behandling bør gjenopptas så snart som mulig etter kirurgisk inngrep eller 
andre prosedyrer, dersom tilstrekkelig hemostase er etablert, da det tar 1-2 timer før 
antikoagulasjonseffekten inntrer. Parenteral antikoagulant bør vurderes hvis orale 
legemidler ikke kan tas under eller etter kirurgisk intervensjon, og deretter bytte til 
edoksaban 1 gang daglig oralt. Andre legemidler som påvirker hemostasen: Samti-
dig bruk av ASA, P2Y12-hemmere av blodplateaggregasjon, andre antitrombotiske 
midler, fibrinolytisk terapi, SSRI eller SNRI, og kronisk bruk av NSAID kan øke blød-
ningsrisikoen, se Interaksjoner. Kunstige hjerteklaffer og moderat til alvorlig mitral-
stenose: Ingen data, bruk er ikke anbefalt. Hemodynamisk ustabile LE-pasienter 
eller pasienter som trenger trombolyse eller lungeembolektomi: Ingen data, bruk er 
ikke anbefalt. Pasienter med aktiv kreft: Effekt og sikkerhet ved behandling og/eller 
forebygging av VTE hos pasienter med aktiv kreft er ikke fastslått. Laboratoriepara-
metre for koagulasjon: Antikoagulasjonseffekten kan anslås med en kalibrert kvanti-
tativ anti-faktor Xa-test som kan være til hjelp ved kliniske avgjørelser ved spesielle 
tilfeller, f.eks. ved overdosering og hastekirurgi. Kjøring av bil og bruk av maskiner: 
Ingen/ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Interaksjo-
ner: For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se 
B01A F03. P-gp-hemmer: Samtidig bruk med P-gp-hemmere kan gi økt plasma-
konsentrasjon av edoksaban, se Dosering. P-gp-induktorer: Samtidig bruk av 
P-gp-induktorer (f.eks. rifampicin, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital eller johan-
nesurt (prikkperikum)) kan gi redusert plasmakonsentrasjon av edoksaban. Brukes 
med forsiktighet sammen med P-gp-induktorer. P-gp-substrater: Ingen dosejuste-
ring nødvendig ved samtidig bruk med digoksin. Antikoagulanter, blodplateaggre-
gasjonshemmere, NSAID, SSRI og SNRI: Samtidig bruk med andre antikoagulanter 
er kontraindisert. Samtidig bruk med ASA (100 mg eller 325 mg) øker blødnings-
tiden. Samtidig bruk med høydose ASA (325 mg) øker Cmax og AUC ved steady 
state med hhv. 35% og 32% for edoksaban. Samtidig kronisk bruk med høydose 
ASA er ikke anbefalt. Samtidig bruk med ASA-doser >100 mg bør kun foretas under 
medisinsk tilsyn. Kan gis samtidig med lavdose ASA (≤100 mg/døgn). Hemmere av 
blodplateaggregasjon: Samtidig bruk av tienopyridiner gir økt risiko for blødning. 
Svært begrenset erfaring med samtidig bruk med dobbel blodplateaggregasjons-
hemmerterapi eller fibrinolytika. NSAID: Samtidig bruk av naproksen øker blød-
ningstiden. Samtidig bruk av NSAID gir økt risiko for blødning. Kronisk bruk av 
NSAID sammen med edoksaban er ikke anbefalt. SSRI og SNRI: Mulig økt blød-
ningsrisiko pga. effekten av SSRI/SNRI på blodplater. Graviditet, amming og fer-
tilitet: Graviditet: Begrensede data. Reproduksjonstoksisitet er vist hos dyr. Skal 
ikke brukes under graviditet. Kvinner i fertil alder skal unngå å bli gravide under be-
handling. Amming: Utskilles i melk hos dyr. Skal ikke brukes under amming. Det må 
vurderes om ammingen skal avbrytes eller behandling avsluttes. Fertilitet: Ingen 
humane data. Bivirkninger: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastro-
intestinale: Magesmerter, nedre GI-blødning, øvre GI-blødning, oral/faryngeal blød-
ning, kvalme. Hud: Kutan bløtvevsblødning, utslett, pruritus. Kjønnsorganer/bryst: 
Vaginalblødning (frekvens vanlige hos kvinner <50 år). Lever/galle: Økt bilirubin i 
blodet, økt γ-GT. Luftveier: Neseblødning. Nevrologiske: Svimmelhet, hodepine. 
Nyre/urinveier: Makroskopisk hematuri/blødning i ureter. Undersøkelser: Unormale 
leverfunksjonstester. Øvrige: Blødning på punksjonssted. Mindre vanlige (≥1/1000 
til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Hjerte/kar: Annen blødning. Hud: Urticaria. 
Immunsystemet: Overfølsomhet. Lever/galle: Økt ALP i blodet, økte transaminaser, 
økt ASAT. Luftveier: Hemoptyse. Nevrologiske: Intrakraniell blødning (ICH). Øye: 
Konjunktival/skleral blødning. Intraokulær blødning. Øvrige: Blødning på opera-
sjonssted. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Retroperitoneal blød-
ning. Hjerte/kar: Perikardblødning. Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon, allergisk 
ødem. Muskel-skjelettsystemet: Intramuskulær blødning (uten kompartmentsyn-
drom), intraartikulær blødning. Nevrologiske: Subaraknoidal blødning. Øvrige: Sub-
dural blødning, prosedyrerelatert blødning. Overdosering/Forgiftning: Sympto-
mer: Overdose kan gi blødninger. Behandling: Ved blødningskomplikasjoner må 
behandling utsettes eller seponeres. Behandling tilpasses etter alvorlighetsgrad og 
lokalisering av blødning. Egnet symptomatisk behandling kan benyttes, slik som 
mekanisk kompresjon, kirurgiske prosedyrer for blødningskontroll, væskebehand-
ling og hemodynamisk støtte, blodprodukter eller blodplater. 4-faktorprotrombin-
komplekskonsentrat (PCC), 50 IE/kg, reverserer effekten ved livstruende blødninger 
som ikke kan kontrolleres av transfusjon eller hemostase. Rekombinant faktor VIIa 
kan overveies, men data vedrørende klinisk nytte er begrenset. Edoksaban er trolig 
ikke dialyserbart. Se Giftinformasjonens anbefalinger: B01A F03.Egenskaper: Virk-
ningsmekanisme: Svært selektiv, direkte og reversibel hemmer av faktor Xa, serin-
proteasen i siste del av den vanlige koagulasjonskaskaden. Hemmer fri faktor Xa og 
protrombinaseaktivitet. Hemming av faktor Xa reduserer trombindannelse, forlenger 
koagulasjonstiden og reduserer risikoen for trombedannelse. Absorpsjon: Cmax 
innen 1-2 timer. Absolutt biotilgjengelighet er ca. 62%. Doseproporsjonal farmako-
kinetikk for doser på 15-60 mg. Proteinbinding: Ca. 55% (in vitro). Fordeling: Vd er 
107 liter. Ingen klinisk relevant akkumulering ved dosering 1 gang daglig. Halver-
ingstid: Ca. 10-14 timer. Steady state oppnås innen 3 dager. Total clearance er ca. 
22 (±3) liter/time. Metabolisme: Metabolisme ved hydrolyse, konjugering eller oksi-
dering via CYP3A4/5. Edoksaban er et substrat for P-gp, men ikke for OATP1B1, 
OAT1 eller OAT3 eller OCT2. Den aktive metabolitten er et substrat for OATP1B1. 
Utskillelse: Ca. 35% via nyrer, resten via galle og tarm. Pakninger og priser: 15 mg: 
10 stk. (blister) kr. 284,60. 30 mg: 30 stk. (blister) kr. 781,20. 100 stk. (blister) kr. 
2519,30. 60 mg: 30 stk. (blister) kr. 781,20. 100 stk. (blister) kr. 2519,30. 
Sist endret: 21.09.2018

Refusjonsberettiget bruk: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voks-
ne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, 
slik som stuvningssvikt, hypertensjon, alder f.o.m. 75 år, diabetes mellitus, tidligere 
slag eller forbigående iskemisk anfall (TIA). Behandling av dyp venetrombose (DVT) 
og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne 
pasienter. Refusjonskoder: ICPC: K78 Atrieflimmer/flutter, K93 Lungeemboli, K94 
Dyp venetrombose. ICD: I26 Lunge emboli, I48 Atrieflimmer og atrieflutter, I80 Flebitt 
og tromboflebitt, I82 Annen emboli og trombose i vener. Vilkår: Ingen spesifisert.

T

C



MSD (Norge) AS, Pb. 458 Brakerøya,  

3002 Drammen, tlf. 32 20 73 00, faks 32 20 73 10.

CA
RD

-1
27

19
73

-0
00

0 
 0

9/
18

Behandling med LIXIANA® 
kan startes og fortsettes 

hos pasienter som trenger 
elektrokonvertering*

Product under license of Daiichi Sankyo Europe GmbH

KONTRAINDIKASJONER: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Klinisk signifikant aktiv blødning. Lesjoner eller tilstander, hvis betydelig risiko 
for alvorlig blødning. Samtidig bruk av alle andre antikoagulanter. Leversykdom assosiert med koagulopati. Ukontrollert, alvorlig hypertensjon. 
Graviditet og amming. 

FORSIKTIGHET: ved økt risiko for blødning, som f.eks. ved bruk av legemidler som påvirker hemostase. Skal seponeres ved alvorlig blødning. 
Kreatininclearance og leverfunksjoner bør overvåkes. Ikke anbefalt ved terminal nyresykdom, dialyse eller alvorlig nedsatt leverfunksjon.

INTERAKSJONER: Dosereduksjon ved samtidig bruk med P-gp-hemmere ciklosporin, dronedaron, erytromycin eller ketokonazol. Forsiktighet ved 
bruk av P-gp-indusere. Bruk av høydose ASA (325 mg) er ikke anbefalt.

Før forskrivning av LIXIANA®, se preparat omtalen.

UTVALGT SIKKERHETSINFORMASJON FOR LIXIANA® (edoxaban)

LIXIANA® én gang daglig  

til dine voksne pasienter:1

Med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere 

risikofaktorer for å forebygge slag og systemisk embolisme1,a

For behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE)1,b

For forebygging av tilbakevendende DVT og LE1

ÉN GANG DAGLIG 
- LIXIANA® (edoxaban)

Før forskrivning av LIXIANA®, se preparatomtalen.
* Se preparatomtalen, avsnitt Spesielle pasientgrupper/Elektrokonvertering.

Referanse: 1. Lixiana SPC august 2018, avsnitt 4.1, 4.2. 
a Risikofaktorer slik som kongestiv hjertesvikt, hypertensjon, alder ≥ 75 år, diabetes mellitus, tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA). 
b Etter innledende bruk av parenteral antikoagulant i minst 5 dager.
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Norges mest komplette  
stillingsportal for leger

UTVALGTE STILLINGER

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

Seksjonslege/overlege, 
lungesykdommer 

Frist 1. feb.

SYKEHUSET ØSTFOLD HF

Overlege, rus- og 
avhengighetsmedisin 

Frist 20. jan. 

HELGELANDSSYKEHSUET HF

Overlege,  
gastroenterologisk kirurgi 

Frist 27. jan.

HELSE FONNA

Overlege,  
generell kirurgi 

Frist 20. jan. 

AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS

Overlege, psykiatri
Frist 25. jan.

ASKER KOMMUNE

Fastlegehjemmel 
Frist 21. jan.

TRONDHEIM KOMMUNE

Fastlegehjemmel
Frist 27. jan.

TYDAL KOMMUNE

Allmennlege 
Frist 20.jan.

HELSEHUSET STOKKE

Fastlegevikariat
Frist snarest

GOL KOMMUNE

Fastlegehjemmel
Frist 31. jan.
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Nytt ig nytt års for sett

LIT TE RA TUR
1 Filadelfo E. Your 2015 resolutions on Twitt er (2.1.2019).
2 Naci H, Salcher-Kon rad M, Dias S et al. How does ex er cise treat ment compa re 

with an ti hy per ten si ve medications? A net work meta-anal y sis of 391 ran dom-
ised con trolled tri als as sessing ex er cise and med i ca tion eff ects on systolic blood 
pressu re. Br J Sports Med 2018. doi: 10.1136/bjsports-2018-099921. 

3 Pescatello LS. Ex er cise measures up to med i ca tion as an ti hy per ten si ve  
ther a py: its val ue has long been underestimated. Br J Sports Med 2018. doi: 
10.1136/bjsports-2018-100359. 

4 Fisher NDL, Curfman G. Hypertension—A Pub lic Health Challenge of Glo bal 
Proportions. JAMA 2018; 320: 1757�–�9. 

5 Blix HS, Land mark K, Sel mer R. For skriv ning av an ti hy per ten si ve le ge mid ler 
1975–2010. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 1224�–�8. 

6 Khe ra R, Lu Y, Lu J et al. Im pact of 2017 ACC/AHA guide li nes on prev a lence of 
hypertension and eligibility for an ti hy per ten si ve treat ment in United States 
and Chi na: nationally re pre sen ta ti ve cross sec tion al study. BMJ 2018; 362: k2357. 

7 Hol me I, An ders sen SA. Fy sisk ak ti vi tet, røy king og dø de lig het hos menn som 
del tok i Oslo-un der sø kel se ne i 1972 og 2000. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 
1743�–�8. 

8 Wi seth R. Fy sisk ak ti vi tet – ald ri for sent! Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 1726. 
9 Norcross JC, Mrykalo MS, Blagys MD. Auld lang syne: suc cess pre dic tors, chan ge 

pro cesses, and self-reported outcomes of New Year’s resolvers and nonresolvers. 
J Clin Psychol 2002; 58: 397�–�405. 

En ny stu die, pub li sert ak ku rat i tide til nytt års for set  -
tene, vi ser at tre ning kan ha like god blod trykks sen -
kende eff ekt som me di ka men ter.

Ja nu ar må neds re kla me kam pan jer fra lan dets tre nings sent re kom-
mer like år visst som nytt års for sett e ne. Det er ikke til fel dig. For det  
å be gyn ne å trene kom mer på top pen av lis ten over de van lig ste 
nytt års for sett e ne (1). Nå har de nyttårsforsettlig tre nings iv ri ge enda 
et ar gu ment for å gjen nom fø re for sett et i 2019. I de sem ber 2018 
fore lå nem lig den før s te stør re stu di en som sam men lig ner eff ek ten 
av tre ning og me di ka men tell be hand ling på hy per ten sjon blant 
el lers fris ke voks ne (2).

Stu di en er en så kalt til fel dig-eff ekt-nettverksmetaanalyse (ran dom-
eff ects net work meta-anal y sis). Me to den gjør det mu lig å sy ste ma tisk 
sam men lig ne in ter ven sjo ner på tvers av de in klu der te stu di e ne.  
391 ran do mi ser te kon trol ler te stu di er med til sam men nær me re 
40 000 pa si en ter ble in klu dert (2). Et ho ved funn var at det blant del ta-
ge re med hy per ten sjon ikke var for skjell mel lom den blod trykks sen-
ken de eff ek ten av aerob tre ning og styr ke tre ning på den ene si den, 
og alle van li ge klas ser an ti hy per ten si ver på den and re: Tre ning re du-
ser te sy sto lisk blod trykk med i gjen nom snitt 8,96 mm Hg (95 % kon fi-
dens in ter vall, −10,27 til −7,64) (2). Det var også en klar sam men heng 
mel lom eff ek ten av tre ning og ut gangs blod tryk ket, som vis te seg ved 
at pa si en te ne med det høy es te sy sto lis ke blod tryk ket i hvile også 
had de den beste blod trykks sen ken de eff ek ten av tre ning.

Stu di en har noen kla re svak he ter. Blant dis se er at me to den bare 
gjør det mu lig å fore ta in di rek te sam men lig nin ger mel lom del ta -
gere, slik for fatt er ne selv på pe ker (2). Stu di en skil ler hel ler ikke på 
type tre ning. Li ke vel: Selv om den blod trykks sen ken de eff ek ten av 
tre ning er vel kjent, og råd om fy sisk ak ti vi tet all tid skal gis til pa si en-
ter med høyt blod trykk, er dett e før s te gang det i en så stor stu die  
er vist at tre ning kan ha like god blod trykks sen ken de eff ekt som 
me di ka men ter (3).

Dett e er gode ny he ter av fle re grun ner. Hy per ten sjon ram mer over 
én mil li ard men nes ker og er den stør ste ri si ko fak to ren for hjer te-  
og kar syk dom, ver dens van lig ste døds år sak (4). Bru ken av an ti hy per-
ten si ver er øken de, både i Norge (5) og i res ten av ver den (3). Sam ti-
dig sen kes gren sen for hvor høyt blod trykk som bør opp fatt es som 
ri si ko fak tor for syk dom. Det er ny lig es ti mert at 63 % av alle over 45 
års al der tren ger be hand ling for hy per ten siv syk dom der som Ame ri-
can Col le ge of Cardiology og Ame ri can Heart Associations nye de fi ni-
sjon av hy per ten sjon an ven des på den ame ri kans ke be folk nin gen (6).

Tre ning er en in ter ven sjon som er bil lig og lett til gjen ge lig og som 
har få bi virk nin ger. Gjen tatt e stu di er har vist at økt fy sisk ak ti vi tet er 
for bun det med la ve re ge ne rell sy ke lig het og dø de lig het. Det gjel der 
i alle ald re. Opp føl gings data fra menn som del tok i Oslo-un der sø kel-
sen i 1972 og 2000, vis te at fy sisk ak ti ve eld re har la ve re dø de lig het 
enn stil le sitt en de, også når ak ti vi te ten økes i eld re år, med en pre dik-
sjons ver di på lin je med røy king (7). Den spe si fik ke eff ek ten har 
imid ler tid vært mind re do ku men tert. Det er et pro blem som i vers te 
fall kan føre til me di ka men tell over be hand ling. «Det er en re ell fare 
for at det vi de fi ne rer som kunn skaps ba sert be hand ling, be står av 
mer me di ka men ter og mind re fy sisk ak ti vi tet enn det som kun ne 
gitt de al ler beste re sul ta ter», skrev Rune Wi seth i en le der ar tik kel  
i Tids skrif tet i 2014 om man ge len på slik do ku men ta sjon (8). Stu di er 
som den ny lig pub li ser te kan for hå pent lig vis være med på å bøte  
på dett e.

En un der sø kel se fra 2002 vis te at 46 % av de som had de et nytt års-
for sett om å end re livs stil, opp rett holdt end rin gen ett er seks må ne-
der (9). Et nytt års for sett om mer tre ning kan være en god start både 
for å unn gå hjer te- og kar syk dom og for å unn gå se ne re me di ka-
men tell be hand ling av hy per ten sjon.

ARE BRE AN
are.brean@tidsskriftet.no
er sjef re dak tør i Tids skrif tet. Han er spe sia list i nev ro lo gi  
og ph.d.
Foto: Ei nar Nilsen

Eng elsk over set tel se på tidsskriftet.no

«Nå har de nyttårsforsettlig treningsivrige 
enda et argument for å gjennomføre forsettet 
i 2019»

«Trening er en intervensjon som er billig og 
lett tilgjengelig og som har få bivirkninger»
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Hvor dan blir frem ti dens  
all menn me di sin?

LIT TE RA TUR
1 Duff y S, Lee TH. In-per son health care as op tion B. N Engl J Med 2018; 378: 104�–�6. 
2 Bjør land E, Brek ke M. What do pa ti ents bring up in consultations? An ob ser va-

tion al study in ge ne ral prac ti ce. Scand J Prim Health Care 2015; 33: 206�–�11. 
3 Pe rei ra Gray DJ, Sidaway-Lee K, White E et al. Con ti nu i ty of care with docto rs-a 

matt er of life and death? A sys tem at ic re view of con ti nu i ty of care and mor ta-
lity. BMJ Open 2018; 8: e021161. 

4 Lil le ås E. Fast le ge ord nin gen HLR mi nus. Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138.  
doi: 10.4045/tidsskr.18.0335.

5 Forskningsnetteverk i pri mær hel se tje nes ten. Uniresearch.
6 Næss AB. En hyl lest til tur nus i all menn prak sis. Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138. 

doi: 10.4045/tidsskr.18.0462.
7 Sivertsen ØS. Mi no ri tets lege. Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138. doi: 10.4045/ 

tidsskr.18.0503.
8 Brands torp H. Hva ALIS-VEST er og kan være. Ut pos ten 2017; 46: 28–9.

Det er van ske lig å spå, sær lig om frem ti den. Men hvor-
dan øns ker vi at all menn me di si nen skal bli?

Vil mø tet mel lom lege og pa si ent fort satt i ho ved sak være per son lig? 
Sann syn lig vis, men nep pe i like stor grad som i dag. I en le der ar tik-
kel i New Eng land Journal of Medicine fra ja nu ar i fjor (1) hev des det 
at per son lig kon takt mel lom (all menn)lege og pa si ent all tid vil ha 
en sen tral rol le i hel se tje nes ten og at man ge pa si en ter vil fore trek ke 
å møte le gen sin per son lig. Li ke vel skis se res mu lig he ten for at slik 
per son lig kon takt vil være and re-, tred je- el ler til og med sis te valg  
i møte med pa si en ters be hov ved f.eks. be hand ling av in fek sjo ner, 
blod trykks sjekk el ler opp føl ging av dia be tes. Dett e for ut sett er at det 
fin nes sy ste mer for høy kva li tets hel se tje nes ter uten per son lig frem-
mø te. Tek no lo gi en fin nes al le re de, og or ga ni se ring, fi nan si e ring og 
sik ker hets sy ste mer vil uve ger lig føl ge. Men så er det alt det and re, 
der al go rit me ba sert me di sin og kuns tig in tel li gens kom mer til  
kort: multimorbide pa si en ter, de med syk doms angst, pro ble mer på 
 ar beids plas sen el ler de med man ge og sam men satt e symp to mer (2). 
At en be ty de lig an del kon tak ter mel lom pa si ent og lege i frem ti den 
ikke er per son li ge, vil kan skje føre til at le gen kan bru ke mer tid på 
det som «bare le gen kan gjø re» (1)?

Vil lege�–pasient-forholdet fort satt være kon ti nu er lig? «Kon ti nui tet 
i lege�–pasient-forholdet er et spørs mål om liv og død», hev der for fat-
ter ne av en ny lig pub li sert sy ste ma tisk over sikts ar tik kel (3). De vi ser 
at det er slik: Økt kon ti nui tet er as so siert med la ve re dø de lig het, på 
tvers av hvor i hel se tje nes ten og i hvil ket land dett e er blitt un der-
søkt. I all menn prak sis hen ger kon ti nui tet sam men med økt pa si ent-
til freds het, fær re sy ke hus inn leg gel ser og bedre ett er le vel se både  
av me di ka men tell be hand ling og fore byg gen de til tak (3). Over tid 
ak ku mu le rer le gen kunn skap om pa si en ten – kunn skap som kom-
mer til nytt e i frem ti di ge kon sul ta sjo ner, i den grad at det gir ut slag 
på har de en de punk ter. De sis te hund re å re nes sto re me di sins ke 
frem skritt in nen far ma ko te ra pi og tek no lo gi har på in gen måte 
re du sert ver di en av det per son li ge og kon ti nu er li ge lege-pa si ent-for-
hol det. Kom men de ge ne ra sjo ner i vårt land for tje ner en fast le ge!

Vil fast le gens opp ga ver fort satt være like om fatt en de og vil fast -
legen i like stor grad som nå være en so lo spil ler? Nep pe. Frem ti dens 
le ger vil sann syn lig vis ris te på ho det av hvor dan de res for gjen ge re 
egen hen dig var an svar lig for alle ku ra ti ve og fore byg gen de pa si ent-

kon tak ter, alt sam ar beid med an nen lin jen, Nav og kom mu na le 
in stan ser, all do ku men ta sjon og ad mi nist ra sjon samt le ge vakt og 
prak sis drift med ar beids gi ver an svar (4). I til legg mått e de sett e 
sam men og fi nan si e re sitt eget spe sia li se rings løp, og man ge job bet  
i åre vis uten å rek ke å bli spe sia list.

Dett e er ikke bæ re kraf tig i leng den. Kan skje vil syk mel dings ar beid 
og tryg de me di sin være en sak mel lom pa si ent, ar beids gi ver og Nav? 
Frem ti dens fast le ger bør ha fær re mer kan ti le opp ga ver. Der fast -
legen opp le ver be hov for å in vol ve re and re ak tø rer, bør dis se være 
prak sis nære og lett til gjen ge li ge. På den ne må ten vil vi se et tett e re 
sam ar beid med sy ke plei er med ge ria trisk el ler psy kia trisk kom pe-
tan se, jord mor, so sio nom og psy ko log, for å nev ne noen. Del ta gel se  
i all menn me di sinsk forsk ning og vei led ning av stu den ter og LIS- 
leger bør være en na tur lig del av det dag li ge ar bei det (5, 6).

Vil all menn me di sin fort satt være et fag unge le ger gle der seg til  
å be gyn ne med og som de vil tri ves med (7)? Vi hå per det! Men hvis 
all menn me di si nen og fast le ge ord nin gen i det hele tatt skal ek si ste re 
i frem ti den, for ut sett er det at po li ti ker ne i tide skjøn ner at det fak-
tisk er et sam funns an svar å ut dan ne de le ger sam fun net tren ger, 
også all menn le ger. I frem ti den har vi all menn le ger i spe sia li se ring 
(ALIS-le ger) over hele lan det, ikke bare i vest (8). Og det fin nes et 
strøm lin je for met spe sia li se rings løp som slu ser nye, kom pe ten te 
le ger inn i fa get. Fort satt er det tid. Så la oss sik re frem ti dens all-
menn me di sin ved å ut nytt e nye mu lig he ter og sam ti dig iva re ta 
fa gets uni ke kjer ne ver di er.

MET TE BREK KE
mette.brekke@medisin.uio.no
er pro fes sor ved Av de ling for all menn me di sin, Uni ver si te tet i Oslo, og deltids-
fastlege.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen in ter es se kon flik ter.

ING VILD VAT TEN ALS NES
er ph.d. og all menn le ge i spe sia li se ring.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen in ter es se kon flik ter.

«Vil fastlegens oppgaver fortsatt være like 
omfattende og vil fastlegen i like stor grad 
som nå være en solospiller?»

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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Spi ral kan hind re  
im plan ta sjon av  
et be fruk tet egg

I sitt inn legg ar gu men te rer gy ne ko log Til de 
Øst borg for at re ser va sjon mot inn sett ing av 
spi ral skyl des en me di sinsk mis for stå el se (1). 
Men ut fra fag litt e ra tu ren er det ikke tvil om 
at både kob ber- og hor mon spi ral kan hind re 
im plan ta sjon av et be fruk tet egg. Sam ti dig 
er det in gen tvil om at virk nings me ka nis-
men pri mært er å hind re be frukt ning. Uli ke 
opp sum me rings ar tik ler for mu le rer kon klu-
sjo ne ne sine noe ulikt. Re fe ran sen Øst borg 
bru ker i sitt inn legg, til hø rer ytt er punk tet, 
men hel ler ikke den ar tik ke len av vi ser at  
i noen sjeld ne til fel ler vil eff ek ten av spi ral 
skyl des back-up me ka nis men som hind rer 
im plan ta sjon av det be fruk te de eg get (2). 
And re opp sum me rings ar tik ler lan der på at 
det ikke bare er unn taks vis at dett e skjer (3). 
For en lege med en sterk etisk over be vis ning 
om at be hand ling som har den ne eff ek ten 
er etisk uak sep ta bel, er det lo gisk å vel ge en 
føre-var-til nær ming så len ge forsk nings litt e-
ra tu ren ikke kan av kref te at spi ral en kel te 
gan ger vir ker ett er be frukt ning. På den 
an nen side ville det være svært gle de lig 
der som det i frem ti den kom mer so li de 
forsk nings da ta på at spi ral ikke har den ne 
me ka nis men. Da slip per man dett e etis ke 
di lem ma et.

Øst borg trek ker også inn fle re mo men ter 
som er uten re le vans for den ak tu el le sa ken. 
Ver ken hvor stor an del av be fruk te de egg 
som går til grun ne av seg selv, el ler at le ge-
mid ler som ikke er pre ven sjons mid ler også 

kan ska de et be fruk tet egg el ler føre til 
 spon tan abort, er re le van te mo men ter i den 
etis ke vur de rin gen av spi ral. For spi ral er 
ev nen til å hind re im plan ta sjon, ikke en 
bi virk ning men en del av virk nings me ka  nis-
men. Det kan ikke sam men lig nes med  an nen 
be hand ling som kan ha som bi virk ning  
å ska de et em bryo el ler et be fruk tet egg.

Så len ge det kun er noen ytt erst få fast -
leger som re ser ve rer seg mot å sett e inn 
spi ral (de fles te krist ne fast le ger har ikke  
slik re ser va sjon) er det un der lig at Øst borg 
teg ner skrem me bil der om at dett e kan 
svek ke kvin ners til gang til pre ven sjon og 
øke an tall uøns ke de svan ger skap og abor ter. 
En lege som re ser ve rer seg på dett e om rå det, 
må ha en ord ning der den ne pro se dy ren 
blir iva re tatt av en kol le ga. Så len ge det  
å be hers ke inn sett ing av spi ral, ikke er et 
krav for å være fast le ge, er det un der lig at 
noen me ner det får så sto re prak tis ke kon se-
kven ser at noen få re ser ve rer seg. Om man 
er be kym ret for kvin ners rett til til gang til 
spi ral, bør man hel ler kjem pe for at alle 
fast le ger som ikke re ser ve rer seg, må til eg ne 
seg den ne kom pe tan sen, enn å an gri pe de 
ytt erst få som re ser ve rer seg på bak grunn  
av en dyp etisk over be vis ning som har støtt e 
i den me di sins ke forsk nings litt e ra tu ren.

MAG NAR KLEI VEN
er ge ne ral sek re tær i Nor ges Kris te li ge Le ge for en ing 
(NKLF).
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.

LIT TE RA TUR
1 Øst borg T. Spi ral er ikke et abort mid del. Tidsskr 

Nor Legeforen 2018; 138. doi: 10.4045/tidsskr.18.0818. 
2 Or tiz ME, Croxatto HB. Cop per-T in trau te ri ne 

device and levonorgestrel in trau te ri ne sy stem: 
bio log i cal ba ses of their mech a nism of ac tion. 
Con tra cep tion 2007; 75: S16�–�30. 

3 Stanford JB, Mikolajczyk RT. Mechanisms of ac tion 
of in trau te ri ne de vices: up date and es ti ma tion of 
postfertilization eff ects. Am J Obstet Gynecol 2002; 
187: 1699�–�708. 

T. ØST BORG SVA RER
«Re ser va sjon mot spi ral for ut sett er (…) et 
re li gi øst dog me, et mar gi nalt fak ta grunn-
lag, en be ty de lig ri si ko for al ter na tiv kost nad 
i form av uøns ke de gra vi di te ter og en mu lig 
skjult dis kri mi ne ring.» Slik av slutt et jeg 
ar tik ke len min. Klei ven ad res se rer hver ken 
dog met el ler dis kri mi ne rin gen, så jeg vil 
med dett e be sva re kom men ta rer ad fak ta-
grunn lag og al ter na tiv kost nad.

For det før s te vel ger Klei ven å se bort fra 
kon klu sjo nen til The Ame ri can Col le ge of 
Obstetricians and Gy ne col o gist ett er gjen-
nom gang av evi dens rundt spi ra lers virk-
nings me ka nis me. I ste det kont rer Klei ven 
kon klu sjo nen fra Or tiz’ over sikts ar tik kel (1) 
med en en kelt ar tik kel av Stanford og Miko-
lajczyk (2). Ar tik le ne er ikke vi ten ska pe li ge 
sam men likn ba re stør rel ser.

Ar tik ke len til Stanford og Mikolajczyk  
er en kel å plukke fra hver and re. Jeg opp -
fordrer le se ren til å ta ar tik ke len i nær me re 
ett er syn: Dett e er en teo re tisk be reg ning av 
mu li ge postfertiliseringseffekter. Dett e til-
sva ret til la ter ikke en full sten dig gjen nom-
gang av me to do lo gis ke feil, men til grunn 
for be reg nin gen lig ger to stu di er (3, 4).  
I dis se stu di e ne har en har lett ett er be fruk-
te de egg cel ler i tu be ne hos hysterektomerte 
kvin ner. Det fal ler på sin egen uri me lig het  
å hev de at en hys te rek to mi og en spi ral har 
sam me eff ekt på sæd cel lers mo ti li tet.

Vi de re vel ger Klei ven ikke å nev ne at fle re 
av ar tik le ne som trek kes inn i Stanfords 

«En re ser va sjons mu lig het mot 
me di ka men ter/inn grep på 
grunn av de res sjeld ne, unn-
taks vise og util sik te de virk -
ninger er helt uhånd ter lig»
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ar tik kel som be reg nings grunn lag, er nett-
opp ar tik ler skre vet av Or tiz. Det fors ke ren 
Klei ven hev der re pre sen te rer et «ytt er-
punkt». Jeg for ven ter at Klei ven kan frem-
skaff e bedre do ku men ta sjon enn dett e.

Klei ven skri ver at det ikke er re le vant å si 
at en postfertiliseringseffekt er ek sep sjo nell, 
sjel den, unn taks vis og kan skje vik tigst av alt: 
util sik tet. Jeg ser in gen un der byg gel se av 
dett e i til sva ret. Med fare for å gjen ta meg 
selv: En re ser va sjons mu lig het mot me di ka-
men ter/inn grep på grunn av de res sjeld ne, 
unn taks vise og util sik te de virk nin ger er helt 
uhånd ter lig. In gen til tak le ger fore tar seg  
i sitt yr kes liv hol der mål ett er den ne stan-
dar den.

Vi de re hev der Klei ven at jeg teg ner skrem-
me bil der av hvil ken eff ekt det har at le ger 
går ut og si de stil ler spi ral med abort. Jeg 
tror han un der vur de rer hvil ken eff ekt slike 
sa ker har, og hvor dan det frem står at ge ne-
ral sek re tæ ren i Norsk Kris te lig Le ge for en ing 
stil ler seg bak ar gu men ta sjon som har dett e 
til føl ge.

Å være føre var, er ikke å ba se re seg på 
tvil som evi dens og van ske lig gjø re kvin ners 
til gang til pre ven sjon. Å være føre var, er  
å fo re byg ge uøns ke de gra vi di te ter. Det er  
et fel les an svar.

TIL DE ØST BORG
er over le ge ved Kvin ne kli nik ken, Stavanger uni ver-
si tets sy ke hus.
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.

LIT TE RA TUR
1 Or tiz ME, Croxatto HB. Cop per-T in trau te ri ne 

device and levonorgestrel in trau te ri ne sy stem: 
bio log i cal ba ses of their mech a nism of ac tion. 
Con tra cep tion 2007; 75: S16�–�30. 

2 Stanford JB, Mikolajczyk RT. Mechanisms of ac tion 
of in trau te ri ne de vices: up date and es ti ma tion of 
postfertilization eff ects. Am J Obstet Gynecol 2002; 
187: 1699�–�708. 

3 Noyes RW, Clewe TH, Bon ney WA et al. Searches  
for ova in the hu man ute rus and tu bes. I. Re view, 
clin i cal meth od ol o gy, and sum ma ry of fin dings. 
Am J Obstet Gynecol 1966; 96: 157�–�67. 

4 Clewe TH, Morgenstern LL, Noyes RW et al. 
Searches for ova in the hu man ute rus and tu bes. 
II. Clin i cal and laboratory data on nine suc cess ful 
searches for hu man ova. Am J Obstet Gynecol 1971; 
109: 313�–�34. 

Les fle re inn legg i de batt en på tidsskriftet.no.

Syns kra ve ne  
til fø rer kort

Øye le ge for en in gens fø rer kort grup pe øns ker 
om kamp om hånd te ring av syns krav til 
fø rer kort (1). For slage ne er i strid med in ten-
sjo ne ne om opp ga ve de ling og kan bi dra til 
økt press på spe sia list hel se tje nes ten. Inn-
spil let opp fatt es fag po li tisk og øko no misk 
be tin get, ikke fag lig do ku men tert. Øye le ge-
for en in gen leg ger opp til en mo no po li se-
ring av hel se tje nes ter. For slaget kan i vers te 
fall bi dra til re du sert tra fikk sik ker het og 
ri si ko for dår li ge re syn i be folk nin gen.

Di rek ti ve ne 2006/126/EU (2) og 2009/113/EU 
(3) er ho ved grunn laget for ord nin gen  
i Norge som er for skrifts fes tet i Tra fikk opp-
læ rings for skrif ten og i Fø rer kort for skrif ten.

Di rek tiv 2009/113/EU sier føl gen de:
«All applicants for a dri ving licence shall 

undergo an ap pro pri ate in ves ti ga tion to 
en sure that they have adequa te vi sual acu ity 
for dri ving power-dri ven vehicles. Where 
there is rea son to doubt that the ap pli cant’s 
vi sion is adequa te, he/she shall be ex am ined 
by a com pe tent med i cal au thor i ty. At this 
ex am i na tion att en tion shall be paid, in par-
tic u lar, to the fol low ing: vi sual acu ity, field  
of vi sion, twi light vi sion, gla re and con trast 
sen si tiv i ty, diplopia and other vi sual func-
tions that can com pro mise safe dri ving.»

Di rek ti vets før s te set ning dek kes i Tra fikk-
opp læ rings for skrif ten: Der det ikke kre ves 
hel se att est, tes tes kan di da tens syn på tra-
fikk sta sjo nen. Nor ges Op ti ker for bund 
 me ner di rek ti vet sier at an nen un der sø kel se 
ut over dett e reg nes som en un der sø kel se 
med spe si fi sert krav til inn hold. Eyesight 
Work ing Group (4) på pe ker at Donders 
kon fron ta sjons test ikke er eg net og an be -
faler and re for mer for syns felt un der sø kel se. 
Di rek ti vet er så krav spe si fikt at Donders ikke 
kan reg nes som en ade kvat un der sø kel se  
for kon troll av sen tralt og pe ri fert syns felt. 
Nor ges Op ti ker for bund har fått ak sept  
i Hel se di rek to ra tet for at op ti ker selv vur de-
rer hvil ken un der sø kel ses me to de som  
bør be nytt es, så len ge mi ni mums kra ve ne  
i di rek ti ve ne iva re tas. Di rek ti vet gir in gen 

fø ring på at hel se per so nell ikke kan ut fø re 
syns vur de rin ger på en ade kvat og god måte. 
Bytt es Donders ut med and re bedre me to der 
er dett e i tråd med god fag lig prak sis.

For slaget flytt er po ten si elt 320 000 sjå fø-
rer fra lege og op ti ker til øye le ge, der pri-
mær  helse tje nes ten i dag god kjen ner for 
fø rer kort. Fø rer kort vur de rin ger blir en 
off ent lig ut gift og gir nært en 50 % øk ning  
i ka pa si tets be ho vet hos spe sia list. Da gens 
ord ning skal iva re ta sam funns be ho vet. 
Hel se di rek to ra tets in ten sjon er en for nuf tig 
opp ga ve de ling mel lom pri mær hel se tje nes-
ten og spe sia list hel se tje nes ten. Noe an net  
er uklokt.

HANS TOR VALD HAU GO
er ge ne ral sek re tær i Nor ges Op ti ker for bund.
Opp gitt e in ter es se kon flik ter: For fatt er har re pre sen-
tert Nor ges Op ti ker for bund i ar bei det med da gens 
ord ning i for bin del se med Nor ges har mo ni se ring mot 
EU-di rek ti ve ne via Tra fikk opp læ rings for skrif ten og 
Fø rer kort for skrif ten samt Hel se di rek to ra tets vei le der – 
syns de len. Han har holdt uli ke fore drag om ord nin gen, 
ho ved sa ke lig for op ti ke re og op to me tri stu den ter og 
er en ga sjert i syn og tra fikk via Eu ro pean Council of 
Optometry and Optics.

LIT TE RA TUR
1 Wan kel VD, Bondø G, Jør stad ØK. Syns kra ve ne  

til fø rer kort. Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138.  
doi: 10.4045/tidsskr.18.0559. 

2 Di rec tive 2006/126/EC of the Eu ro pean Par lia ment 
and of the Council of 20 December 2006 on dri ving 
licences (Recast).

3 Com mis sion di rec tive 2009/113/EC of 25 August 
2009 amending Di rec tive 2006/126/EC of the Eu ro-
pean Par lia ment and of the Council on dri ving 
licences.

4 Eyesight Work ing Group. 2005.

WAN KEL OG MED AR BEI DE RE SVA RER
Hans Tor vald Hau go, ge ne ral sek re tær  
i Nor ges Op ti ker for bund, me ner på bak-
grunn av vår ar tik kel i Tids skrif tet om syns-
kra ve ne til fø rer kort, at Øye le ge for en in gens 
fø rer kort grup pe øns ker mo no po li se ring  
av hel se tje nes ter. Han skri ver at 320 000 
sjå fø rer po ten si elt vil flytt es fra fast le ge og 
op ti ker til øye le ge og øke ka pa si tets be ho vet 
i spe sia list hel se tje nes ten med nær 50 %. 
Dett e er en uri me lig på stand. De fles te med 
be hov for hel se att est tren ger bare en en kel 
syns un der sø kel se, og må selv føl ge lig ikke 
un der sø kes av øye le ge. Hånd te ring av syns-
felt ut fall i spe sia list hel se tje nes ten re pre sen-
te rer en vi de re fø ring av etab lert prak sis,  
og vil ikke øke be ho vet for øye le ger.
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svenn-prin sip pet). Nær het mel lom er fa ren 
lege og uer fa ren lege har vært en for ut set-
ning for å lyk kes med å kva li fi se re nye le ger. 
Or ga ni se ring av sy ke hu se ne har i mo der ne 
tid gjort av stan den mel lom yng re og eld re 
le ger stør re enn før. Unge le ger blir satt til  
å ut fø re selv sten di ge opp ga ver som de tid -
lige re ikke fikk ut fø re før det var gått en 
stund.

Å ha an svar for spe sia list ut dan ning in ne-
bæ rer å leg ge til rett e for læ ring i kli nisk 
prak sis. Unge le ger må få del ta på ope ra -
sjoner som ut fø res av eld re le ger. De må få 
gå vi sitt med mer er far ne le ger. De må ha 
 mu lig het til å kon sul te re kol le ga en i po li kli-
nik ken. Le ge ne må kun ne kom bi ne re forsk-
nings ba sert kunn skap, kli nisk eks per ti se  
og pa si ent pre fe ran ser. Bare hvis det leg ges 
til rett e mer og bedre su per vi sjon og vei led-
ning vi ser vi at vi tar an svar for spe sia list -
utdan nin gen og for står hva som kjen ne teg-
ner ut dan ning av høy kva li tet.

ING VILD SKIN STAD FOSS UM
er spe si al råd gi ver i Re gio nal ut dan nings sen ter 
Hel se Sør-Øst.

LEIF MARTIN HOK STAD

In gen av for fatt er ne har opp gitt in ter es se kon flik ter.

LIT TE RA TUR
1 Ne te land I. Hil sen fra en fers king. Tidsskr Nor 

Legeforen 2018; 138. doi: 10.4045/tidsskr.18.0470. 

RETTELSE

Kreft ut vik ling og befolknings- 
sam men set ning i Norge 1990–2016
Kirs ti Vik Hjerkind, In ger Kris tin Larsen, 
Bjørn Møller, Giske Ur sin
Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 1824�–�9.

I Tids skrif tet nr. 19/2018 på s. 1826 skal fi gur-
teks ten til Fi gur 1 være: End ring i fore koms-
ten av alle kreft for mer hos norsk fød te (stip let 
lin je) og to tal be folk nin gen (rett lin je) vist som 
al ders stan dar di ser te in si dens ra ter (norsk 
stan dard) i pe ri oden 1990�–�2016.

Vi be kla ger fei len, den er rett et på nett.

Spe sia listut dan-  
nin gen for le ger

Ho ved ar gu men tet for at det skal bru kes tid 
og res sur ser på å gi le ge ne su per vi sjon og 
vei led ning er at le ge ne skal bli tryg ge og 
selv sten di ge spe sia lis ter med en prak sis  
som er pre get av mo ralsk in te gri tet og in tel-
lek tu ell uav hen gig het. Nå er det krav om 
fle re vei led nings mø ter og mer su per vi sjon. 
Det vil ha kon se kven ser, ikke bare for læ ring 
og ut vik ling, men også for drift. Fryk ten for  
at eff ek ti vi te ten skal gå ned, og at kost na -
dene i for bin del se med kva li tets re for men 
skal bli sky høye, kan føre til at vi ikke tør  
å leg ge til rett e for fle re slike av gjø ren de 
mø ter. Mø te ne er ikke bare nød ven di ge for 
le ge ne som skal ut dan nes, men de er livs vik-
ti ge for pa si en  tene som skal mott a tje nes ter 
av høy kva li tet.

Ing rid Ne te land skrev i Tids skrif tet en 
hil sen til er far ne kol le g er fra en lege i spe sia-
li se ring (LIS) (1). Hun har ak ku rat be gynt  
å ar bei de som lege og vil gi utt rykk for hvor 
vik tig hun sy nes det er å ha en mer er fa ren 
kol le ga ved sin side både for trygg het og for 
læ ring. Netelands le ser inn legg er vik tig av 
fle re grun ner. Hun be skri ver kli nisk prak sis 
som en læ rings are na pre get av at er far ne 
kol le g er er til gjen ge li ge for kon sul ta sjon. 
Ut ford ren de dia log bi drar til re flek sjon  
og til å finne frem til re le vant kunn skap, 
sam ti dig som de til fø rer ny kunn skap. Dia -
loge ne får Ne te land til å for sø ke seg med 
egne vur de rin ger og til å prø ve seg med  
å ta kli nis ke be slut nin ger. Hun be skri ver  
en kol le gi al støtt e i kli nik ken som gir 
 me ning og ret ning.

Tan ken om at unge uer far ne le ger skal ha 
støtt e fra eld re kol le g er er gam mel (mes ter-

Hau go imø te kom mer ikke vår kri tikk av 
perimetri som screen ing un der sø kel se. Han 
vi ser i ste det til at Eyesight Work ing Group 
vur de rer Donders prø ve som ueg net, men 
unn går å nev ne at grup pens rap port skil ler 
mel lom screen ing og vur de ring av kjen te 
el ler mis tenk te syns felt ut fall (1). Dia gnos -
tiske un der sø kel ser er ikke nød ven dig vis 
eg net til screen ing. En even tu ell inn fø ring 
av screen ing med perimetri, nett hin ne foto 
el ler and re tes ter av sjå fø rer uten kli nisk 
mis tan ke om øye syk dom, vil kre ve va li de-
ring av me to de ne for for må let, do ku men ta-
sjon på at screen in gen har en hel se- og 
tra fikk sik ker hets ge vinst, samt at ut gif te ne 
kan for sva res (2). Det er Hel se di rek to ra tets 
an svar å ta stil ling til dett e, og av gjø rel sen er 
at en en kel syns un der sø kel se uten perimetri 
er til strek ke lig der det ikke er mis tan ke om 
syk dom. Hau go sett er li ke vel lik hets tegn 
mel lom sin egen tolk ning og Hel se di rek to-
ra tets in ten sjon. Han me ner noe an net er 
uklokt, men ved å for sva re et over for bruk av 
me di sins ke tes ter, er han selv på kol li sjons-
kurs med den in ter na sjo na le kam pan jen 
mot over be hand ling og over dia gnos tikk, 
«Gjør klo ke valg» (3).

Vi opp ford rer Hel se di rek to ra tet til å inn-
skjer pe prak sis som av vi ker fra fø rer kort vei-
le de ren.

VI BE KE DONS WAN KEL
er øye le ge i av ta le prak sis i Moss.
Opp gitt e in ter es se kon flik ter: Vi be ke Dons Wan kel 
har holdt fore drag for av ta le spe sia lis ter om da gens 
førerkortveieleder, be talt av San ten som pro du se rer 
fle re le ge mid ler mot øye syk dom mer.

GRE TE BONDØ
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.

ØY STEIN KALS NES JØR STAD
Opp gitt e in ter es se kon flik ter: Øy stein Kals nes Jør stad 
har mott att ho no rar fra Sta tens ha va ri kom mi sjon for 
trans port som sak kyn dig i sam me te ma tikk som dett e 
ma nu skrip tet om hand ler.

LIT TE RA TUR
1 New stan dards for the vi sual functions of dri vers. 

Brus sel: Eyesight Work ing Group, 2005.
2 Wormald R. Epidemiology in prac ti ce: screen ing for 

eye dis ease. Com mu ni ty Eye Health 1999; 12: 29�–�30. 
3 Le vin son W, Kallewaard M, Bha tia RS et al.  Choo-

sing Wisely International Working Group. 
’Choosing Wise ly’: a growing in ter na tio nal 
cam paign. BMJ Qual Saf 2015; 24: 167�–�74. 

«Å ha an svar for spe sia list-
utdan ning in ne bæ rer å leg ge 
til ret te for læ ring i kli nisk 
prak sis»
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til moderat nedsatt nyrefunksjon uten andre kriterier for dosereduksjon (alder, kroppsvekt) er dosejustering ikke nødvendig. Men ved forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF og serumkreatinin 
≥133 μmol/liter forbundet med alder ≥80 år eller kroppsvekt ≤60 kg, er dosereduksjon nødvendig, 2,5 mg 2 ganger daglig anbefales. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR 15-29 ml/minutt) gjelder følgende anbefalinger: 
Ved forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF: Laveste dose, 2,5 mg 2 ganger daglig. For behandling av DVT, behandling av LE og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt) eller ved forebyg-ging 
av VTE ved elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi (VTEp): Apiksaban brukes med forsiktighet. Det er ingen klinisk erfaring hos pasienter med ClCR <15 ml/minutt, eller hos pasienter på dialyse, og apiksaban er derfor ikke anbefalt. 
Barn og ungdom <18 år: Ingen data tilgjengelig. Eldre: NVAF: Ingen dosejustering er nødvendig, med mindre kriteriene for dosereduksjon er oppfylt (se Dosereduksjon ved spesielle kriterier). VTEt og VTE: Ingen dosejustering 
nødvendig. Dosereduksjon ved spesielle kriterier: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med NVAF: Til pasienter med minst 2 av følgende karakteristika; alder ≥80 år, kroppsvekt ≤60 kg, eller serumkreatinin 
≥133 μmol/liter, anbefales 2,5 mg 2 ganger daglig. Pasienter som gjennomgår konvertering: Apiksabanbehandling kan startes opp eller fortsettes hos pasienter med NVAF som kan ha behov for konvertering. Hos pasienter 
som ikke tidligere er behandlet med antikoagulantia, bør minst 5 doser apiksaban 5 mg 2 ganger daglig (2,5 mg 2 ganger daglig hos pasienter som oppfyller kriteriene for dosereduksjon (se Dosereduksjon ved spesielle kriterier 
og Nedsatt nyrefunksjon)) gis før konvertering for å sikre tilstrekkelig antikoagulasjon. Dersom konvertering er nødvendig før 5 doser apiksaban kan gis, bør en metningsdose på 10 mg gis, etterfulgt av 5 mg 2 ganger daglig. 
Doseringsregimet bør reduseres til en metningsdose på 5 mg etterfulgt av 2,5 mg 2 ganger daglig dersom kriteriene for dosereduksjon er oppfylt (se Dosereduksjon ved spesielle kriterier og Nedsatt nyrefunksjon). Metningsdosen 
bør gis minst 2 timer før konvertering. Før konvertering bør det bekreftes at apiksaban er tatt som forskrevet. Beslutninger vedrørende behandlingsoppstart og -varighet bør ta hensyn til etablerte anbefalinger i retningslinjer 
for antikoagulasjonsbehandling hos pasienter som gjennomgår konvertering. Administrering: Svelges med et glass vann. Kan tas med eller uten mat. Kan knuses eller oppløses i vann, 5% dekstrose i vann (D5W) eller eplejuice, 
eller blandes med eplemos og gis umiddelbart. Kan knuses og oppløses i 60 ml vann eller D5W og gis umiddelbart gjennom nasogastrisk sonde. Knuste tabletter er stabile i vann, D5W, eplejuice og eplemos i opptil 4 timer. 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktiv, klinisk signifikant blødning. Leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Lesjoner eller tilstand som vurderes som signifikant 
risikofaktor for alvorlige blødninger. Dette kan inkludere gjeldende eller nylig gastrointestinal blødning, tilstedeværelse av ondartede svulster med høy risiko for blødning, nylig hjerne-, spinal- eller øyekirurgi, nylig intrakraniell 
blødning, kjente eller mistenkte øsofagusvaricer, arteriovenøse misdannelser, vaskulære aneurismer eller store intracerebrale vaskulære misdannelser. Samtidig behandling med noen andre antikoagulantia f.eks. ufraksjonert 
heparin (UHF), lavmolekylært heparin (enoksaparin, dalteparin etc.), heparinderivater (fondaparinux etc.), orale antikoagulantia (warfarin, rivaroksaban, dabigatran etc.) unntatt under spesifikke forhold rundt bytte av 
antikoagulantbehandling, eller når UHF er gitt ved doser som gjør det nødvendig å opprettholde et åpent sentralvenøst eller arterielt kateter. Forsiktighetsregler: Blødningsrisiko: Pasienter overvåkes nøye for tegn til blødning. 
Brukes med forsiktighet ved tilstander med økt risiko for blødninger. Behandling må avbrytes ved alvorlige blødninger. Kombinasjon med acetylsalisylsyre må anvendes med forsiktighet pga. potensielt høyere blødningsrisiko. 
Selv om behandling med apiksaban ikke krever rutinemessig monitorering av eksponering, kan en kalibrert kvantitativ anti-faktor Xa-analyse være nyttig ved spesielle tilfeller hvor informasjon om apiksabaneksponering kan 
være til hjelp ved kliniske avgjørelser, f.eks. overdose og akuttkirurgi. Mekaniske hjerteklaffer: Bruk av Eliquis er ikke anbefalt. Kirurgi og invasive prosedyrer: Eliquis bør seponeres minst 48 timer før elektiv kirurgi eller elektive 
prosedyrer ved moderat eller høy risiko for blødning. Dette inkluderer prosedyrer hvor sannsynligheten for klinisk signifikant blødning ikke kan ekskluderes eller hvor risikoen for blødning er uakseptabel. Eliquis bør seponeres 
minst 24 timer før elektiv kirurgi eller invasive prosedyrer ved lav risiko for blødning. Dette inkluderer prosedyrer hvor enhver blødning som oppstår er forventet å være minimal, på et ukritisk område og som kan enkelt 
håndteres. Dersom kirurgi eller invasive prosedyrer ikke kan utsettes, bør forsiktighet utvises mht. økt blødningsrisiko. Denne blødningsrisikoen bør veies opp mot behovet for operasjonen. Eliquis bør igangsettes på nytt så fort 
som mulig etter invasive prosedyrer eller kirurgisk operasjon forutsatt at den kliniske situasjonen tillater det og tilstrekkelig homeostase er etablert. Midlertidig seponering: Seponering av apiksaban pga. aktiv blødning, elektiv 
kirurgi eller invasive prosedyrer øker risikoen for trombose. Avbrytelse av behandling bør unngås, og dersom apiksaban må seponeres midlertidig for noen grunn, bør behandlingen gjenopptas så raskt som mulig. Spinal/
epiduralanestesi eller punksjon: Når nevroaksial anestesi (spinal/epiduralanestesi) eller spinal/epiduralpunksjon utføres, er pasienter som behandles med antitrombotiske midler for forebygging av tromboemboliske 
komplikasjoner i faresonen for å utvikle epiduralt- eller spinalt hematom, som kan føre til langvarig eller permanent lammelse. Risikoen for slike hendelser kan øke ved postoperativ bruk av innlagt epiduralkateter eller samtidig 
bruk av legemidler som påvirker hemostasen. Innlagt epidural eller intratekalkateter må fjernes minst 5 timer før første dose av apiksaban. Risikoen kan også øke ved traumatisk eller gjentatt epidural- eller spinalpunksjon. 
Pasienter må jevnlig overvåkes for tegn og symptomer på nevrologisk svekkelse (f.eks. nummenhet eller svakhet i bena, dysfunksjon i tarm eller blære). Dersom nevrologiske utfall blir registrert, er umiddelbar diagnose og 
behandling nødvendig. Før nevroaksial intervensjon må legen vur-dere mulig nytte mot risiko hos antikoagulerte pasienter eller hos pasienter som skal antikoaguleres for tromboseprofylakse. Det er ingen klinisk erfaring med 
bruk av apiksaban samtidig med innlagt epidural eller intratekalkateter. I tilfeller hvor det er et slikt behov, og basert på generelle PK-data, skal det være et tidsintervall på 20-30 timer (dvs. 2 × halveringstiden) mellom siste 
dose av apiksaban og fjerning av kateter, og minst én dose bør utelates før fjerning av kateter. Neste dose med apiksaban kan gis minst 5 timer etter at kateteret er fjernet. Erfaring med nevroaksial blokade er begrenset, og 
ekstra forsiktighet anbefales ved bruk ved nevroaksial blokade. Hemodynamisk ustabile LE-pasienter eller pasienter som trenger trombolyse eller pulmonal embolektomi: Ikke anbefalt som et alternativ til ufraksjonert heparin 
hos pasienter med lungeemboli som er hemodynamisk ustabile, eller som kan få trombolyse eller pulmonal embolektomi, da sikkerhet og effekt ikke er fastslått under disse kliniske forholdene. Pasienter med aktiv kreft: Effekt 
og sikkerhet ved behandling av DVT, behandling av LE og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt) ved aktiv kreft er ikke fastslått. Nedsatt nyrefunksjon: Se Dosering. Eldre: Økende alder kan øke blødningsrisikoen. 
Forsiktighet utvises ved samtidig administrering av acetylsalisylsyre hos eldre, pga. potensielt høyere blødningsrisiko. Kroppsvekt: Lav kroppsvekt (<60 kg) kan øke blødningsrisikoen. Nedsatt leverfunksjon: Apiksaban er ikke 
anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Kontraindisert ved leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Bør brukes med forsiktighet ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon (Child Pugh 
A eller B). Pasienter med forhøyede leverenzymer ALAT/ASAT >2 × ULN eller total bilirubin ≥1,5 × ULN var ekskludert i kliniske studier. Brukes med forsiktighet i denne populasjonen. Før behandlingsstart bør det utføres en 
leverfunksjonstest. Hoftebruddskirurgi: Ingen data foreligger, og bruk er ikke anbefalt. Laboratorieparametre: Små og varierende forandringer i koagulasjonstester ved forventet terapeutisk dose. Hjelpestoffer: Inneholder laktose 
og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk 
interaksjonsanalyse. Hemmere av CYP3A4 og P-gp: Samtidig behandling med preparater som er sterke hemmere av både CYP3A4 og P-gp, som azolantimykotika (f.eks. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol og posakonazol) og 
hiv-proteasehemmer (f.eks. ritonavir) anbefales ikke, da det kan føre til en fordobling i AUC og 1,6 × økning i Cmax for apiksaban. Aktive substanser som ikke anses som sterke CYP3A4- og P-gp-hemmere (f.eks. diltiazem, 
naproksen, klaritromycin, amiodaron, verapamil, kinidin), er forventet å øke plasmakonsentrasjonen av apiksaban i mindre grad, og ingen dosejustering er nødvendig. Diltiazem 360 mg 1 gang daglig, ga 1,4 og 1,3 × økning i 
hhv. gjennomsnittlig AUC og Cmax for apiksaban. Naproksen 500 mg enkeltdose, ga 1,5 og 1,6 × økning i hhv.gjennomsnittlig AUC og Cmax for apiksaban. Klaritromycin 500 mg 2 ganger daglig, ga 1,6 og 1,3 × økning i hhv. 
gjennomsnittlig AUC og Cmax for apiksaban. Induktorer av CYP3A4 og P-gp: Samtidig ad-ministrering med sterke CYP3A4- og P-gp-induktorer (rifampicin, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital eller johannesurt) kan føre til 
redusert plasmakonsentrasjon av apiksaban. Hos pasienter som får samtidig systemisk behandling med potente induktorer av både CYP3A4 og P-gp, bør imidlertid apiksaban brukes med forsiktighet for forebygging av VTE 
ved elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi, for forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF, og for forebygging av residiverende DVT og LE. Apiksaban er ikke anbefalt for behandling av DVT og LE hos 
pasienter som får samtidig systemisk behandling med potente induktorer av både CYP3A4 og P-gp, da effekten kan bli påvirket. Antikoagulantia, plateaggregasjonshemmere, SSRI/SNRI og NSAID: Pga. økt blødningsrisiko er 
samtidig bruk med andre antikoagulantia kontraindisert. Samtidig bruk av platehemmere øker risikoen for blødning. Forsiktighet må utvises ved samtidig behandling med SSRI eller SNRI eller NSAID, inkl. acetylsalisylsyre. Etter 
operasjoner er andre midler som hemmer blodplateaggregering eller andre antitrombotiske midler ikke anbefalt ved samtidig bruk av apiksaban. Hos pasienter med atrieflimmer og tilstander som krever mono- eller 
dobbelterapi med platehemmer, bør en nøye vurdering av potensiell fordel mot potensiell risiko utføres før denne behandlingen kombineres med apiksaban. Det er begrenset erfaring ved bruk av trombolytiske midler for 
behandling av akutt iskemisk slag hos pasienter som bruker apiksaban. Legemidler forbundet med alvorlige blødninger som ikke er anbefalt samtidig med apiksaban, er f.eks. trombolytiske agens, GPIIb/IIIa-reseptorantagonister, 
tienopyridin, dipyridamol, dekstran, sulfinpyrazon, vitamin K-antagonister og andre orale antikoagulantia. Aktivt kull: Administrering av aktivt kull reduserer apiksabaneksponering. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: 
Ingen data på bruk hos gravide. Anbefales ikke under graviditet. Amming: Utskilles i melk hos dyr. Det er ukjent om apiksaban eller metabolitter utskilles i human morsmelk. Risiko for nyfødte og spedbarn kan ikke utelukkes. 
En beslutning må tas om ammingen skal opphøre eller behandlingen med apiksaban skal avsluttes. Fertilitet: Studier på dyr viste ingen effekt på fertilitet. Bivirkninger: Forebygging av VTE hos voksne som har gjennomgått 
elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi (VTEp): Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Kvalme. Hjerte/kar: Blødning, hematom. Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: 
Trombocytopeni. Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, hematochezi. Hjerte/kar: Hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med operasjoner). Immunsystemet: Pruritus. Kjønnsorganer/bryst: Unormal vaginalblødning, 
urogenitalblødning. Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubin i blod, økt �-GT, økt ALAT. Luftveier: Neseblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øvrige: Blødninger etter operasjon 
(inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blødning på innstikksted for kateter), sårsekresjon, blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), operasjonsblødninger. Sjeldne (≥1/10 
000 til <1/1000): Gastrointestinale: Rektalblødning, tannkjøttblødning. Immunsystemet: Hypersensitivitet, allergisk ødem og anafylaksi. Luftveier: Hemoptyse. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Øye: Blødning i øyet. 
Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med NVAF: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Kvalme, gastrointestinal blødning, rektalblødning, tannkjøttblødning. Hjerte/kar: 
Blødninger, hematom, hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med operasjoner). Lever/galle: Økt �-GT. Luftveier: Nese-blødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øye: Blødning i øyet (inkl. konjunktival blødning). Øvrige: 
Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastrointestinale: Hemoroideblødninger, blødning i munn, hematochezi. Hjerte/kar: Intraabdominal blødning. Hud: Hudutslett. Immunsystemet: 
Hypersensitivitet, allergisk ødem, anafylaksi, pruritus. Kjønnsorganer/bryst: Unormal vaginalblødning, urogenitalblødning. Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubin i blod, økt 
ALAT. Luftveier: Hemoptyse. Nevrologiske: Hjerneblødning. Undersøkelser: Okkult blod. Øvrige: Blødning på administreringsstedet, traumatisk blødning, blødninger etter operasjon (inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, 
hematom på punksjonssted og blødning på innstikksted for kateter), sårsekresjon, blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), operasjonsblødninger. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: 
Retroperitoneal blødning. Luftveier: Blødning i luftveiene. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Behandling av DVT og LE, og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt): Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: 
Anemi, trombocytopeni. Gastrointestinale: Kvalme, gastrointestinal blødning, blødning i munn, rektalblødning, tannkjøttblødning. Hjerte/kar: Blødninger, hematom. Hud: Hudutslett. Kjønnsorganer/bryst: Unormal 
vaginalblødning, urogenitalblødning. Lever/galle: Økt �-GT, økt ALAT. Luftveier: Neseblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Hemoroideblødninger, 
hematochezi. Hjerte/kar: Hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med operasjoner). Immunsystemet: Hypersensitivitet, allergisk ødem, pruritus. Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i 
blod, økt bilirubin i blod. Luftveier: Hemoptyse. Muskel-skje-lettsystemet: Muskelblødning. Undersøkelser: Okkult blod. Øye: Blødning i øyet (inkl. konjunktival blødning). Øvrige: Blødning på administreringsstedet, traumatisk 
blødning, blødninger etter operasjon (inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blødning på innstikksted for kateter), sårsekresjon, blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), 
operasjonsblødninger. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Luftveier: Blødning i luftveiene. Nevrologiske: Hjerneblødning. Overdosering/Forgiftning: Overdose kan føre til økt blødningsrisiko. Ved blødningskomplikasjoner må 
behandling avsluttes og årsaken utredes. Passende behandling, f.eks. kirurgisk hemostase eller transfusjon av friskt, frossent plasma bør vurderes. Hvis livstruende blødning ikke kan kontrolleres ved disse metodene, kan 
administrering av protrombinkomplekskonsentrater (PCCs) eller rekombinant faktor VIIa vurderes. Ved alvorlige blødninger bør det vurderes å konsultere en koagulasjonsspesialist, avhengig av lokal tilgjengelighet. Se 
Giftinformasjonens anbefalinger B01A F02 på www.felleskatalogen.no. Pakninger og priser: 2,5 mg: 10 stk. (blister) kr 163,00. 20 stk. (blister) kr 289,80. 60 stk. (endose) kr 786,90. 168 stk. (blister) kr 2138,10. 5 mg: 14 stk. 
(blister) kr 213,70. 28 stk. (blister) kr 391,20. 56 stk. (blister) kr 740,70. 100 stk. (endose) kr 1294,20. 168 stk. (blister) kr 2149,60. 168 stk. blisterpakning (2,5 mg) har sol/måne-symbol på brettene, 100 stk. blisterpakning er 
en institusjonspakning. Refusjon: Refusjonsberettiget bruk kun 2,5 mg: Forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått hofte- eller kneprotesekirurgi. Refusjonsberettiget bruk 
2,5 og 5mg: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder f.o.m. 
75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (f.o.m. NYHA klasse II). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne pasienter. 
Refusjonskoder: ICPC -20 Tromboseprofylakse ved kirurgi, K78 Atrieflimmer/flutter, K93 Lungeemboli, K94 Dyp venetrombose, ICD -20 Tromboseprofylakse ved kirurgi, I26 Lungeemboli, I48 Atrieflimmer og atrieflutter, I80 
Flebitt og tromboflebitt, I82 Annen emboli og trombose i vener. Refusjonsvilkår ICPC -20 og ICD -20: 136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.
  Sist endret: 09.08.2018

Referanse: 1. ELIQUIS (apixaban) preparatomtale (SPC) 18.06.2018.  2. Garcia DA, Wallentin L, Lopes RD, et al. Apixaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation according to prior warfarin use: results from 
the Apixaban for Reduction in Stroke and Other Thromboembolic Events in Atrial Fibrillation trial. Am Heart J. 2013 Sep;166(3):549-58.  3. Xarelto (rivaroxaban) preparatomtale (SPC) 27.08.2018.  
4. Lixiana (edoxaban) preparatomtale (SPC) 26.07.2018.
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HVILKE VURDERINGER 
VILLE DU SELV HA GJORT? 

Vektlegg både effekt og sikkerhetsprofil med  
ELIQUIS direkte sammenlignet med warfarin*1

For voksne pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer og én eller flere tilleggsfaktorer, 
inkludert pasienter tidligere behandlet med warfarin, er ELIQUIS eneste faktor Xa-hemmer som 
har vist både færre slag/systemisk emboli og færre alvorlige blødninger vs. warfarin1-4.

Praktisk og nyttig informasjon ved bruk av ELIQUIS1

•  ELIQUIS kan taes med eller uten mat, kan knuses og gis i sonde
• Før oppstart bør nyre- og leverfunksjonen bestemmes
• Ikke anbefalt hos pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon
• Enkelte pasienter skal ha redusert dose basert på kriterier som nyrefunksjon, alder og vekt
•  Kontraindisert ved tilstander som gir økt risiko for alvorlig blødning eller ved samtidig bruk av andre antikoagulantia
•  Samtidig bruk med platehemmere øker blødningsrisikoen og må brukes med forsiktighet
•  Vanlige bivirkninger er blødning, kontusjon, neseblødning og hematom

*  Primære effekt- og sikkerhetsendepunkter i ARISTOTLE-studien var henholdsvis forekomst av slag/systemisk emboli 
   (vs. warfarin: p=0,01; HR=0,79; 95 % CI: 0,66-0,95; AR: 1,27 % vs. 1,60 %) og forekomst av alvorlige blødninger  
   (vs. warfarin: p<0,001; HR=0,69; CI: 0,60-0,80; AR: 2,13 % vs. 3,09 %)1.

AF, atrieflimmer; AR, absolutt risiko; CI, konfidensintervall; HR, hazard ratio

PP-ELI-NOR-0969. 432NO18PR05673-01 AD: 26.08.2018
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Be hand ling med nye lang tids vir ken de  
an ti psy ko ti ka uten sam tyk ke

Nye an ti psy ko ti ka i de pot for-
mu le ring har leng re vir ke tid enn 
hitt il kjent. Hel se di rek to ra tet 
har vur dert at slike an ti psy ko-
ti ka som ho ved re gel ikke kan 
be nytt es uten pa si en tens sam-
tyk ke. I den ne ar tik ke len, som 
byg ger på et for tolk nings brev fra 
Hel se di rek to ra tet, gjør vi rede 
for vur de rin ge ne.

Hel se di rek to ra tet har i for tolk nings brev av  
4. juni 2018 vur dert hvil ke retts li ge kon se-
kven ser leng re hal ve rings tid får for bru ken 
av nye lang tids vir ken de an ti psy ko ti ka i tvun-
gent psy kisk hel se vern (1). Inn til ny lig har 
hal ve rings ti den for an ti psy ko ti ka i de pot-
form vært opp mot 49 da ger, for eks em pel 
for de pot in jek sjon av paliperidon mar keds-
ført som Xeplion. De sis te åre ne har det kom-
met de pot pre pa ra ter med be ty de lig leng re 
hal ve rings tid på mar ke det. Et slikt pre pa rat 
er al le re de re gist rert av Le ge mid del ver ket og 

tatt i bruk i Norge: Trevicta er en ny de pot for-
mu le ring av paliperidoninjeksjon til ved li ke-
holds be hand ling av schi zo fre ni hos voks ne 
pa si en ter som er kli nisk sta bi le på Xeplion. 
For mu le rin gen mu lig gjør do se ring hver 
 tred je må ned. Trevicta fri sett er vir ke stoff  
i 18 må ne der, og hal ve rings ti den er opp gitt  
å være 118�–�139 da ger (2). Til sam men lik ning 
har Xeplion en opp gitt hal ve rings tid på 
25�–�49 da ger. En pa si ent som opp le ver for ver-
ring tre til fire må ne der ett er se po ne ring av 
Xeplion, vil kun ne opp le ve for ver ring først 
ett er ni til tolv må ne der der som ved kom-
men de i ste det blir me di si nert med Trevicta.

For holds mes sig het  
og mins te inn greps prin sipp
Pa si ent sam tyk ke og fri vil lig het er ho ved -
rege len ved all hel se hjelp. Bruk av tvang ved 

psy kisk hel se hjelp er strengt re gu lert. Inn-
gre pet må stå i ri me lig for hold til det en 
øns ker å opp nå (for holds mes sig hets prin sip-
pet), og en må vel ge det minst inn gri pen de 
til ta ket for å nå må let (mins te inn greps 
prin sipp), jf. psy kisk hel se vern lo ven § 4-2. 
Dett e gjel der også be hand ling med le ge mid-
ler uten eget sam tyk ke.

In ji se ring av lang tids vir ken de an ti psy ko -
tika med fri sett ing av vir ke stoff er i krop pen 
i inn til 18 må ne der, uten pa si en tens sam -
tykke, må ett er Hel se di rek to ra tets vur de ring 
an s es som svært integritetsinngripende og 
uten for ram men av det «strengt nød ven di-
ge», ett er som and re le ge mid ler og be hand-
lings me to der er til gjen ge li ge. Vur de rin gen 
må også ses i lys av at an ti psy ko ti ka kan ha 
man ge og be ty de li ge bi virk nin ger. Psy kisk 
hel se vern lo ven § 4-4 stil ler som krav at de 
guns ti ge virk nin ge ne av be hand lin gen klart 
må opp veie ulem pe ne ved even tu el le bi virk-
nin ger. Lo ven stil ler alt så krav til for holds-
mes sig het. Det er dess uten vik tig å huske på 
at lang tids eff ek te ne av an ti psy ko ti ka – både 
øns ke de og uøns ke de – er om dis ku ter te (3).

Tab lett be hand ling skal være før s te val get 
ved be hand ling uten eget sam tyk ke. In jek-
sjons be hand ling skal kun gis når det ikke  
er mu lig å få pa si en ten til å ta le ge mid del 
gjen nom mun nen, jf. psy kisk hel se vern for-
skrif ten § 22.

Sam tyk ke kom pe tan se  
og pa si ent au to no mi
Der som be hand lin gen har øns ket eff ekt, vil 
nye lang tids vir ken de an ti psy ko ti ka med fø re 
at symp tom tryk ket dem pes, og at pa si en ten 
gjen vin ner sam tyk ke kom pe tan sen. Ett er  
en lov end ring i 2017 skal sam tyk ke kom pe-
ten te pa si en ter selv be stem me om de øns ker 
be hand ling med an ti psy ko ti ka, jf. psy kisk 
hel se vern lo ven § 4-4 (4). Det bør der for ett er 
Hel se di rek to ra tets syn ikke an ven des an ti-
psy ko ti ka i en dose el ler en ad mi nist ra sjons-
form med vir ke tid som over skri der tids-
punk tet kom pe tan sen for ven tes å være 
til ba ke.

Ofte vil kom pe tan sen gjen vin nes in nen 
tre må ne der. Der som pa si en ten blir be hand-
let med de ny es te lang tids vir ken de an ti psy-
ko ti ka ene, vil vir ke stoff e ne i man ge til fel ler 
bli skilt ut i lang tid ett er dett e. Det må  
tas høy de for at den tvung ne le ge mid del -
behand lin gen kan være i strid med pa si en-
tens øns ke også ett er at ved kom men de har 
gjen vun net kom pe tan sen og er i stand til  
å for stå hva le ge mid del be hand lin gen in ne-
bæ rer. Bruk av nye lang tids vir ken de an ti psy-

ko ti ka kan der for un der gra ve den økte 
selv be stem mel ses rett en som var for må let 
med lov end rin gen.

For hol det til vil kå re ne for tvun gent vern
For å iverk sett e tvun gent psy kisk hel se vern 
må det i hen hold til psy kisk hel se vern lo ven 
fore lig ge en al vor lig sinns li del se, og pa si en-
ten må en ten ha nytt e av be hand lin gen 
(be hand lings vil kå ret) el ler være til fare for 
eget el ler and res liv el ler hel se (fare vil kå ret). 
Be hand lings vil kå rets for ver rings al ter na tiv 
kre ver at for ven tet for ver ring inn treff er  
«i me get nær frem tid» der som be hand lin-
gen av slutt es (§ 3-3 nr. 3 bok stav a), det vil  
si in nen tre til fire må ne der, jf. Høy es te retts 
dom fra 2014 (5, s. 801). Ved be hand ling med 
nye lang tids vir ken de an ti psy ko ti ka vil for-
ver rin gen som nevnt of test inn treff e langt 
se ne re enn dett e der som be hand lin gen 
av slutt es, selv om det også kan ten kes 
 en kel te til fel ler der for ver ring inn trer i lø pet 
av tre til fire må ne der. Tids kra vet i for ver-
rings al ter na ti vet vil der for gjen nom gå en de 
ikke være opp fylt ved bruk av nye lang tids-
vir ken de an ti psy ko ti ka.

Nye lang tids vir ken de an ti psy ko ti ka  
kun med sam tyk ke
Hel se di rek to ra tet har der for lan det på at 
tungt vei en de ar gu men ter til si er at nye 
lang tids vir ken de an ti psy ko ti ka som f.eks. 
Trevicta som ho ved re gel ikke kan be nytt es  
i be hand ling uten pa si en tens sam tyk ke 
(tvangs me di si ne ring). I prak sis in ne bæ rer 
dett e at slike an ti psy ko ti ka bare bør til bys 
pa si en ter som er un der fri vil lig psy kisk 
hel se vern og som per de fi ni sjon er sam -
tykke kom pe ten te og kan gi et gyl dig sam-
tyk ke til be hand lin gen. I til legg kan det være 
ak tu elt for en kel te pa si en ter som er sam -
tykke kom pe ten te, men som er un der lagt 
tvun gent psy kisk hel se vern på grunn av fare 
for eget liv el ler and res liv el ler hel se, og 
som selv fore trek ker sjeld ne re in jek sjo ner.

Mott att 5.11.2018, god kjent 15.11.2018.

«Bruk av nye langtidsvirkende 
antipsykotika kan derfor 
undergrave den økte selv- 
bestemmelsesretten som var 
formålet med lovendringen»

«Tidskravet i forverrings- 
alternativet vil derfor gjen- 
nomgående ikke være opp- 
fylt ved bruk av nye lang- 
tidsvirkende antipsykotika»
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VÅ RIN HEL LE VIK
er ad vo kat og se ni or råd gi ver i Av de ling hel se rett  
og bio tek no lo gi i Hel se di rek to ra tet.
For fatt e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir å ha 
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TOR HILD TORJUSSEN HOV DAL
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ANNE LOUISE VALLE
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Hen vis ning til spe sia list som ikke fin nes

De sva kes te og sy kes te blant 
oss har an ta ge lig den dår ligst 
 utbyg de spe sia list hel se tje nes-
ten.

I VG kun ne vi for ikke len ge si den lese om 
feil ak tig dia gnos tikk av psy kisk ut vik lings-
hem ning i en fa mi lie på Tol ga (1). Kom mu-
nal mi nis te ren har vars let gransk ning og 
hel se mi nis te ren har på pekt at slik dia gnos-
tikk ikke skal gjø res av fast le ger, men hen -
vises til spe sia list hel se tje nes ten. Pro ble met 
er at den ne tje nes ten man ge ste der ikke 
fin nes.

Fire ni vå er
Psy kisk ut vik lings hem ning er en evne- og 
funk sjons dia gno se som inn de les i ni vå er 
ett er al vor lig hets grad: lett psy kisk ut vik-
lings hem ning (IQ 70�–�50); mo de rat (IQ 
50�–�35); al vor lig (IQ 35�–�21) og dyp psy kisk 
ut vik lings hem ning (IQ < 20). Om lag 85 %  
av dem som får dia gno sen har lett psy kisk 
ut vik lings hem ning, noe som til si er at de 
van lig vis kan sam men lig nes med nor malt-
fun ge ren de barn på 9�–�12 år (2). Nev ro psy ko-
lo gisk un der sø kel se spil ler en av gjø ren de 
rol le i vur de rin gen og er pri mært en opp -
gave for psy ko log spe sia lis ter. I til legg gjør 
man en un der sø kel se av adap tiv evne, of test 
komparentbasert og med ut gangs punkt  
i stan dar di ser te skje ma er. Kul tur for skjel ler 
kan på vir ke vur de rin ger og test re sul ta ter 
be ty de lig. Det må leg ges vekt på sy ke his to-
rie, hvor det kre ves de but av adap ti ve van s-
ker tid lig i ut vik lin gen. En per son som skå-
rer lavt som vok sen, men had de nor mal 
adap tiv evne som barn, vil i ut gangs punk tet 
ikke opp fyl le dia gno se kri te ri e ne. An gi vel ser 
av fore komst av psy kisk ut vik lings hem ning 
i en vest lig be folk ning er 0,6�–�2,3 % (2, 3). For 
prak tis ke for mål reg ner man med at ca. 

75 000 per so ner i Norge har en psy kisk 
ut vik lings hem ning (4).

Ut red ning og fast le gens rol le
Me di sinsk ut red ning må om fatt e nev ro -
logisk og etio lo gisk vur de ring som blant 
an net in klu de rer bil de dia gnos tikk og ge ne-
tisk og me ta bolsk ut red ning. I prak sis kan 
man i noe nær halv par ten av til fel le ne opp-
nå etio lo gisk dia gno se, og noen år sa ker  
til psy kisk ut vik lings hem ning er mu lig  
å be hand le (5).

Hen sik ten med å dia gnos ti se re psy kisk 
ut vik lings hem ning er å gjø re til væ rel sen 
lett e re og mer for ut sig bar for in di vi det det 
gjel der ved at det kan leg ges opp til eg ne de 
mil jø til tak, pe da go gikk og, i de til fel ler det 
er mu lig, be hand lin ger som kan bi dra til  
at in di vi det kan leve et full ver dig liv på sine 
pre mis ser. Dia gno sen kan gri pe inn i au to-
no mi og sam tyk ke kom pe tan se, men den gir 
også rett ig he ter og be skytt el se mot vil kår lig 
bruk av makt og tvang.

Fast le gen kom mer ofte mel lom bar ken og 
ve den. En fast le ge som hen vi ser en pa si ent 
til et hel se fo re tak med spørs mål om psy kisk 
ut vik lings hem ning, bør kun ne ha til lit til  
at det der, på sam me måte som for and re 
me di sins ke til stan der, fin nes en kva li tets sik-
ret tverr fag lig kom pe tan se for å vur de re 
dett e. Det er dess ver re ikke til fel let. Å kland re 
fast le gen for man gel full dia gnos tikk er  
å rett e ba ker for smed.

Ha bi li te ring av voks ne
Ha bi li te ring av voks ne i spe sia list hel se tje-
nes ten er en nisjespesialisert del av spe sia-

list hel se tje nes ten. Mål grup pe ne om fatt er 
blant an net men nes ker med tid lig er ver ve de 
hjer ne ska der, ce re bral pa re se, per so ner med 
au tis me, psy kisk ut vik lings hem ning og 
ut vik lings hem me de med al vor lig grad av 
pro blem at ferd. Fel les for mål grup pe ne er at 
kog ni tiv svikt og kom mu ni ka sjons van s ker 
spil ler en stor rol le. Hel se di rek to ra tet har 
gitt ut vei le de re for virk som he ten som dess-
ver re stort sett ikke blir fulgt opp i hel se fo re-
ta ke ne (6). De fles te ste der er det der for ikke 
av satt til strek ke lig med res sur ser til ha bi li te-
ring i spe sia list hel se tje nes ten.

Stor ting og hel se mi nist re om ta ler re gel-
mes sig ha bi li te ring i spe sia list hel se tje nes-
ten som et pri ori tert om rå de. Li ke vel ute blir 
pri ori te rin ge ne (7). Per so ner med psy kisk 
ut vik lings hem ning må vente, det er all tid 
and re og «vik ti ge re» pri ori te rin ger.

Res surs si tua sjo nen  
i ha bi li te ring av voks ne
I dag er det om kring 30 års verk for le ger  
i ha bi li te ring av voks ne i spe sia list hel se tje-
nes ten (8). De fles te av dis se er i del tids stil-
lin ger el ler brø ker helt ned til en ti en de dels 
stil ling. Om kring halv par ten av re el le full-
tids stil lin ger er i Oslo og Akershus. Tol ga, 
som vi inn led nings vis nevn te, lig ger i Hed-
mark. Hva vi ser un der sø kel sen om res surs -
situa sjo nen i Hedmark? For ha bi li te ring  
av voks ne i spe sia list hel se tje nes ten var det 
av satt ett le ge års verk og én psy ko log. Dis se 
stil lin ge ne har del vis stått ube satt el ler vært 
del tids stil lin ger. Det er kan skje ikke så rart. 
Hvem vil være enes te lege el ler psy ko log  
i en spe sia list hel se tje nes te med så for mi -
dable ut ford rin ger og det i ut gangs punk tet 
kre ves tverr fag lig het og et er fa rent, am bi si-
øst mil jø? Det er på høy tid at myn dig he te ne 
på leg ger til syns myn dig he ter og hel se fo re -
take ne å kva li tets sik re den ne de len av spe-
sia list hel se tje nes ten. Pa si en te ne for tje ner 
mer enn de får i dag.

Mott att 24.10.2018, før s te re vi sjon inn sendt 15.11.2018, 
god kjent 21.11.2018.

«De fleste steder er det ikke 
avsatt tilstrekkelig med 
ressurser til habilitering  
i spesialisthelsetjenesten»

EVA MALE DAVIDSEN
evda@ahus.no
er nev ro log, sty re le der i Me di sinsk for en ing for 
 nevrohabilitering og av de lings le der på Av de ling 
for vok sen ha bi li te ring, Akershus uni ver si tets  syke-
hus.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

NILS OLAV AA NON SEN
er nev ro log, sty re med lem i Me di sinsk for en ing for 
nevrohabilitering og av de lings le der på Av de ling 
for nevrohabilitering, Nevroklinikken, Oslo uni ver-
si tets sy ke hus.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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Hva skal vi mar ke re i dag?

An tall hel se re la ter te mer ke -
dager øker, og alle kre ver din  
og min opp merk som het.

Iføl ge ord bo ken er en mer ke dag en dag man 
i eld re ti der knytt et sær li ge fore stil lin ger  
til og som var mar kert på prim sta ven (1).  
I til legg til de offi  si el le høy tids da ge ne bru kes 
i dag mer ke da ger om na sjo na le el ler in ter na-
sjo na le mar ke rin ger som uli ke or ga ni sa sjo-
ner og grup per bru ker for å rett e opp merk-
som he ten mot en spe si ell sak, ofte for å ska pe 
blest og me die opp merk som het. So si a le 
me di er, kjen di ser og en kelt his to ri er bru kes 
for å ska pe ny hets sa ker, kro nik ker og stands 
med ut de ling av in for ma sjons  mate ri ell.

Når «alle» øns ker opp merk som het rundt 
sin sak, kan det lett gå in fla sjon i an tall 

mer ke da ger, og man kan ende opp med  
en lang lis te der hver av årets da ger blir en 
mer ke dag, ev. fle re mar ke rin ger på sam me 
dag. I til legg kom mer de tra di sjo nel le mer ke-
da ge ne, som mors dag og fars dag – og ikke 
minst de nye mer ke da ge ne, som va len tins-
dag, al le hel gens af ten (Halloween) og svart-
fredag (Black Fri day). Hel se re la ter te mer ke-
da ger er en stor un der grup pe av mer ke -
dage ne, hvor både van li ge og sjeld ne dia-
gno ser, og en kel te or ga ner, har fått sine 
mer ke da ger. In nen mitt fag felt, nev ro lo gi,  
er det al le re de man ge mer ke da ger (ta bell 1).

FN-da ger
FN har opp rett et egne mer ke da ger for  
å rett e opp merk som he ten mot uli ke sa ker 
og te ma er (2). Av hel se re la ter te mer ke da ger 
kan nev nes ver dens kreft dag (4. feb ruar), 
ver dens da gen for Downs syn drom  
(20. mars), ver dens tu ber ku lo se dag (24. 
mars), FN-da gen for be visst het rundt au -

tisme (2. ap ril), ver dens hel se dag (7. ap ril), 
ver dens ma la ria dag (25. ap ril), ver dens da-
gen for sik ker het og hel se på ar beids plas sen  
(28. ap ril), in ter na sjo nal dag for å stoppe 
un der livs fis tel (23. mai), ver dens to bakks frie 
dag (31. mai), FNs dag for opp merk som het 
om al bi nis me (13. juni), ver dens blod gi ver-
dag (14. juni), ver dens dag om he pa titt  

(30. juli), ver dens da gen for selv mords fore-
byg ging (10. sep tem ber), ver dens ra bies- 
 dag (28. sep tem ber), ver dens hjer te dag  
(29. sep tem ber), ver dens da gen for psy kisk 
hel se (10. ok to ber), ver dens dia be tes dag  
(14. no vem ber) og ver dens aids dag (1. de sem-
ber). For ikke å glem me in ter na sjo nal dag 
for lyk ke (20. mars).

Re fleks da gen og sy ke plei er da gen
Ver dens le ver dag mar ke res 19. ap ril, men 
har fore lø pig ikke fått sta tus som FN-dag, 
slik hjer te da gen har det. Den in ter na sjo na le 
nyre da gen er en be ve ge lig mer ke dag som 
mar ke res den and re tors da gen i mars hvert 
år. Som nevrolog er det viktig for meg  
å nevne den internasjonale hjernedagen 
(World Brain Day) 22. juli – hjernen er tross 
alt kroppens viktigste organ – men for de 
aller fleste vil ikke hjernen være det viktigste 
den 22. juli. Dessuten har vi Hjerneuken, 
som i Norge markeres i uke 47, mens man  
i and re land mar ke rer Brain Aware ness 
Week i uke 11. I til legg  had de vi Hjer ne året  
i 2015. Nev ro lo ger bør hel ler ikke glem me 
re fleks da gen, som mar ke res 18. ok to ber.

Det er ikke kun syk doms til stan der og 
or ga ner som har sine mer ke da ger, også 
hel se per so nell mar ke res med egne da ger. 
Por tø re nes dag mar ke res 26. ja nu ar, hel se-
sek re tæ re nes dag 1. feb ruar, bio in gen iør -
dagen 15. ap ril, sy ke plei er da gen 12. mai og 
am bu lan se per so nell da gen 21. sep tem ber. 
Hvor for vi ikke har en lege dag, må Le ge for-
en in gen sva re for.

Opp merk som het og mar keds fø ring
Det er selv føl ge lig in gen ting i vei en med  
å skul le mar ke re en syk doms til stand, sær lig 
de som van lig vis får li ten opp merk som het, 

Tabell 1  Nevrologirelaterte merkedager

Merkedag Dato

Möbius syndrom-dagen 24. januar

Den internasjonale angelmandagen 15. februar

Anosmi-dagen 27. februar

Internasjonal dag for sjeldne diagnoser 28. februar

Verdensdagen for Downs syndrom 21. mars

Internasjonal epilepsidag 26. mars

Den internasjonale parkinsondagen 11. april

Internasjonal oppmerksomhetsdag for Pompes syndrom 15. april

Verdensdag for hjernehinnebetennelse 24. april

Verdensdag for moyamoya-sykdom 6. mai

Den internasjonale ependymom-dagen 8. mai

Oppmerksomhetsdag for taleapraksi hos barn 14. mai

Verdens nevrofibromatosedag 17. mai

Den internasjonale MS-dagen 27. mai

Verdens hjernesvulstdag 8. juni

Verdensdagen for ALS 21. juni

Den internasjonale hjernedagen 22. juli

Duchennes muskeldystrofi-dagen 7. september

Den internasjonale alzheimerdagen 21. september

Oppmerksomhetsdag for limb-girdle 30. september

Verdens hjerneslagdag 29. oktober

Internasjonal dag for oppmerksomhet om Lennox-Gastaut-syndrom 1. november

«Selv om merkedager kan 
være nyttige og viktige,  
kan det være grunn til kritisk 
refleksjon rundt hva som  
må eller bør markeres»
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Ett er at ma nu skrip tet var inn sendt, opp  daget 
jeg at Le ge for en in gen mar ker te fast  lege da gen 
5. de sem ber. Nå ven ter jeg i spen ning på når 
vi skal mar ke re sykehuslege dagen.

Mott att 31.10.2018, god kjent 15.11.2018.

KAS HIF WA QAR FAIZ
kashif.faiz@ahus.no
er spe sia list i nev ro lo gi, ph.d., mas ter i hel se ad mi-
nist ra sjon og er sek sjons le der, over le ge og fors ker 
ved Akershus uni ver si tets sy ke hus.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

kon kur re rer om opp merk som he ten, øker.  
I til legg er det en be kym ring om hvor vidt 
le ge mid del in du stri og and re kom mer si el le 
ak tø rer bru ker mer ke da ge ne som mar keds-
fø rings da ger (5).

Selv om mer ke da ger kan være nytt i ge og 
vik ti ge, kan det være grunn til kri tisk re flek-
sjon rundt hva som må el ler bør mar ke res, 
og hvor dan en slik mar ke ring skal fore gå.  
I mot satt fall vil vi druk ne i mer ke da ger og 
til slutt få be hov for en egen mar ke rings fri 
dag. El ler gjer ne en hel uke. 

el ler som er av stor all menn in ter es se. For 
eks em pel bru kes ver dens hjer ne slag dag til  
å in for me re om nye be hand lings mu lig he ter 
i akutt hjer ne slag be hand ling og ut ford rin-
ger knytt et til li vet ett er hjer ne slag (3).

Å knytt e vik ti ge sa ker til en kelt da ger kan 
imid ler tid gjø re en sår bar, spe si elt hvis sto re 
ny hets sa ker, id retts ar ran ge men ter el ler 
and re sa ker do mi ne rer ny hets bil det ak ku rat 
den da gen, slik at fo ku set rundt den ak tu el le 
sa ken for svin ner (4). Meng den av om ta le  
vil tro lig falle når an tal let mer ke da ger som 

LIT TE RA TUR
1 Mer ke dag. I: Det nors ke aka de mis ord bok. 
2 FN-da ger. FN-sam ban det. https://www.fn.no/

Om-FN/FN-da ger (31.10.2018).

3 Aamodt AH, Faiz K. ALARM! Vi må red de fle re med 
hjer ne slag! Dags avi sen Nye me nin ger 26.10.2018.

4 Bergs agel I. En dag for alt. Sy ke plei en 2.5.2017.
5 Kitt el sen L. I alle da ger. Da gens Medisin 31.8.2018.



20 TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 1,  2019;  139

DEBAT T

Salg av to bakks va rer bør for bys

Lov ver ket er sann syn lig vis det 
beste verk tøy et i kam pen mot 
 tobakk. Nå er ti den inne for 
 forbud.

Vi har i man ge år ar bei det for å fjer ne 
 to bakks va rer fra Norge. Hel se ska de ne er 
man ge og kos ter sam fun net fort satt sto re 
res sur ser. I til legg har to bakks pro duk sjo nen 
al vor li ge ska der på na tur og mil jø glo balt.

Hel dig vis har god in for ma sjon og et lov-
verk som sterkt inn skren ker bru ken av 
to bakks va rer, i be ty de lig grad re du sert 
for bru ket: I 1975 kom for bu det mot to bakks-
re kla me, i 1988 den før s te røy ke lo ven og  
i 1994 lo ven som kan skje i størst grad sør get 
for røyk frie mil jø er i off ent li ge rom. In gen 
for eld re øns ker at de res egne barn skal bli 
røy ke re.

Re pre sen tan ter for to bakks in du stri en  
har ny lig gått ut i me di e ne og ad vart mot 
røy king, men reg ner med salg av ni ko tin -
holdi ge er stat nings pro duk ter.

Le ge for en in gens lands sty re ved tok på 
mø tet i Sarps borg juni 1981 ar beids må let 
Røyk fritt Norge år 2000. Dett e ble ikke fulgt 
ade kvat opp. Se ne re har for en in gen fle re 
gan ger tatt til orde for nye til tak mot to bak-
ken, se nest i Tids skrif tet nr. 16/2018, der 
pre si den ten an ty der «små skritt for å kvitt e 
seg med to bak ken» (1).

Ti den er mo den for å stoppe om set nin gen 
av to bakks va rer i Norge. Dett e me ner vi best 
kan gjø res gjen nom et for bud mot alt salg 
av to bakks va rer.

Vi an mo der Den nors ke le ge for en ing om  
å star te den ne pro ses sen, som er i sam svar 

med for en in gens gjen tatt e mål sett ing om 
ster ke re til tak mot to bak ken.

Mott att 25.10.2018, god kjent 22.11.2018.

CARL DIT LEF JACOBSEN
er dr.med. og pen sjo nist.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

LIV JO HANN SON
er spe si al pe da gog, Lands laget mot Tobakkskadene.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

ARNE HEIM DAL
er tid li ge re ge ne ral sek re tær i Nor ges Ast ma-  
og Al ler gi for bund.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

LIT TE RA TUR
1 Her man sen M. «Stopptober» – små skritt for å kvitt e 

seg med to bak ken. Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 
1573. 

«Ingen foreldre ønsker at deres 
egne barn skal bli røykere»
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Eks pert pa nel for ny vur de ring  
ved al vor lig syk dom

Det er nå opp rett et et na sjo nalt 
eks pert pa nel som kan vur de re 
sa ke ne til pa si en ter med al vor lig 
livs for kor ten de syk dom, der  
det er spørs mål om det  finnes 
an nen etab lert el ler  utprø -
vende be hand ling som bør til bys 
 pasien ten.

Ett er opp drag fra Hel se- og om sorgs de par te-
men tet er det fra 31. ok to ber 2018 etab lert  
en na sjo nal ord ning med et eks pert pa nel  
i spe sia list hel se tje nes ten. Eks pert pa ne let 
kan gi pa si en ter med al vor lig livs for kor -
tende syk dom en ny vur de ring av om det  
er mu lig å for sø ke ytt er li ge re etab lert el ler 
ut prø ven de be hand ling i Norge el ler i ut lan-
det.

Eks pert pa ne let skal hjelpe de al ler sy kes te 
pa si en te ne med kort for ven tet tid igjen  
å leve. Med al vor lig livskortende syk dom 
for stås pa si en ter som har be gren set for ven-
tet le ve tid, van lig vis ikke mer enn ett år,  
og hvor all re le vant etab lert be hand ling er 
for søkt. Er fa rin ger fra til sva ren de ord ning  
i Dan mark vi ser at de al ler fles te pa si en ter 
som om fatt es av ord nin gen har langt kom-
men, uhel bre de lig kreft syk dom (1). Pa ne let 
vil også kun ne vur de re pa si en ter som li der 
av and re al vor li ge, livs for kor ten de syk dom-
mer som ikke er kreft. Pa si en ter med kro-
nisk syk dom vil som ho ved re gel ikke falle 
inn un der ord nin gen.

Ut vik lin gen med per son til pas set be hand-

ling går nå så raskt at det er van ske lig for 
hver en kelt le ge spe sia list å ha en full over-
sikt over alle nye be hand lings mu lig he ter  
og stu di er av alle uli ke syk dom mer. I til fel ler 
hvor det er usik ker het, kan eks pert pa ne let 
vur de re om det fin nes etab lert be hand ling, 
stu di er el ler ut prø ven de be hand ling som er 
ak tu ell for pa si en ten i Norge el ler i ut lan det. 
Eks pert pa ne let skal kun gi råd. Det er opp til 
be hand len de lege i sam råd med pa si ent og 
hel se fo re ta ket om even tu ell be hand ling skal 
til bys. Ut gif te ne for bun det med be hand lin-
gen vil dek kes av hel se fo re ta ket. Eks pert -
pane let skal føl ge ved tak fra Be slut nings -
forum og kan ikke gi råd om be hand ling 
som er til vur de ring hos Nye me to der. 
 Ho ved  pane let er sam men satt av åtte kreft-
spe sia lis ter og har knytt et til seg 21 fas te 
eks ter ne fag spe sia lis ter.

Sik ker het for pa si en ten
For et stort an tall pa si en ter vil sann syn lig vis 
eks pert pa ne let kon klu de re med at det ikke 
er mer be hand ling å til by. Det er en for tvi-
len de si tua sjon for pa si ent og på rø ren de  
å få den ne be skje den. Men det at pa si ent  
og på rø ren de fø ler seg tryg ge på at en hver 
stein er snudd og at all me nings full be hand-
ling er gitt, ska per ofte ro og mu lig het til  
å for so ne seg med si tua sjo nen. For en kelt -
pasi en ter kan be hand ling i stu di er og  
i sjeld ne si tua sjo ner ut prø ven de be hand ling 
uten om stu di er være ak tu ell, sær lig om det 
er snakk om en be ty de lig le ve tids ge vinst. 

Im mun te ra pi og per son til pas set (gen spe si-
fikk) be hand ling er noen eks emp ler.

En kel te pa si en ter rei ser i des pe ra sjon  
til ut lan det for å for sø ke udo ku men tert 
be hand ling og bru ker den sis te ti den på  
noe som gir in gen el ler li ten nytt e, ofte med 
al vor li ge bi virk nin ger og sto re øko no mis ke 
kost na der. Eks pert pa ne let kan bi stå pa si ent 
og be hand len de lege med vur de ring av et 
udo ku men tert be hand lings til bud pa si en ten 
selv har inn hen tet.

Det er be hand len de sy ke hus le ge som  
i sam råd med pa si en ten kan hen ven de  
seg til Eks pert pa ne let. For å star te saks -
gangen i en spe si fikk elek tro nisk saks por tal 
må be hand len de lege fore spør re Eks pert -
pane let via sek re ta ri a tet eks pert pa ne let-
alvorligsykdom@helse-bergen.no. Svar fra 
Eks pert pa ne let kan for ven tes in nen to uker 
fra inn sendt (kom plett) hen ven del se.

For mer in for ma sjon se  
https://hel se-bergen.no/eks pert pa ne let.

Mott att 19.11.2018, før s te re vi sjon inn sendt 5.12.2018, 
 godkjent 7.12.2018.

HALF DAN SØR BYE
halfdan.sorbye@helse-bergen.no
er over le ge ved Kreft av de lin gen, Hau ke land uni -
versi tets sy ke hus, pro fes sor II ved Uni ver si te tet  
i Bergen og le der av Eks pert pa ne let.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir føl gen de 
in ter es se kon flik ter: Han har mott att ho no ra rer fra 
No var tis, Pfizer, Keycyte, Astra Zeneca, Amgen, Ip sen, 
Roche, Merck, Shi re og Celgene samt roy al ties fra 
UpToDate.

LIT TE RA TUR
1 Råd giv ning om eksperimentel be hand ling for 

men nes ker med livs tru en de sygdom. Års rap port 
2017. Kø ben havn: Sund hets sty rel sen, 2018.

«Ekspertpanelet skal hjelpe de 
aller sykeste pasientene med 
kort forventet tid igjen å leve»
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Ny in fra struk tur  
for all menn me di sinsk forsk ning

Det er akutt be hov for prak sis nær forsk ning i all menn prak sis. En ny in fra-
struk tur for slik forsk ning er nå etab lert, og vi opp ford rer alle fast le ge sent re 
til å mel de sin in ter es se.

Forsk nings nett verk i pri mær hel se tje-
nes ten (Prak sis Nett) re krutt e rer nå 
le ge sent re fra hele lan det. Det vil gjø re 
det mu lig å fors ke på pro blem stil lin-

ger i all menn prak sis på en helt ny måte. 
Kli nisk me di sinsk forsk ning er kjen ne teg net 
av stu di er på se lek ter te pa si ent grup per  
i høy spe sia li ser te sent re. Prak sis Nett er et 
nytt na sjo nalt nett verk for forsk ning i pri-
mær hel se tje nes ten (1), der fast le ger knytt es 
sam men med all menn me di sins ke forsk-
nings mil jø er (www.praksisnett.no). Pla nen er 
å gjen nom fø re man ge prak sis nære, kli nis ke 
stu di er med langt høy ere del ta ger tall og 
bedre for ut sig bar het enn i dag. Er fa rin ger 
fra and re land er at slike nett verk gir re le-
vant forsk ning av høy kva li tet (2–5).

Vi har etab lert et tett sam ar beid med fle re 
av dis se nett ver ke ne, og det er plan lagt 
år li ge mø ter med et in ter na sjo nalt fag råd 
be stå en de av ak tø rer fra Skott land, Eng land, 
Ne der land og Ir land. I Norge har vi lett for  
å ten ke at vi skal be skytt e pa si en ter mot 
forsk ning, mens det i and re land vekt leg ges 
at forsk nings del ta gel se er en rett pa si en te ne 
har. Vi ser at pa si en ter i øken de grad øns ker 
og kre ver å få del ta i forsk ning – de vil ha  
de ny es te og beste til bu de ne, og pa si en te ne 
øns ker å være med på å ut vik le dem. Der for 
tror vi at man ge pa si en ter vil være po si ti ve 
til å del ta i stu di er og at prak si ser som del tar 
i Prak sis Nett vil være att rak ti ve le ge sent re.

Hvor for er det vik tig?
Rundt 70 % av be folk nin gen er inn om fast -
legen år lig, og hver inn byg ger had de i 2016  
i gjen nom snitt 2,7 kon sul ta sjo ner hos fast -
legen (6). All menn prak sis ut gjør hel se tje nes-
tens de si dert stør ste are na for dia gnos tikk, 
be hand ling, opp føl ging og pri ori te ring. 

Li ke vel er det lite kli nisk forsk ning i den ne 
de len av hel se tje nes ten, blant an net for di 
både pa si en ter og le ger er spredt rundt 
om kring i lan det, slik at det har vært 
 ar beids- og res surs kre ven de å fors ke. I dag 
skjer den ne type kli nisk forsk ning i ho ved-
sak i hel se fo re ta ke ne, of test på uni ver si tets-
sy ke hu se ne. For di både syk dom og be hand-
ling hos pa si en ter inn lagt i uni ver si tets kli-
nik ke ne ofte er svært for skjel lig fra kli nisk 
vir ke lig het i all menn prak sis, kan re sul ta ter 
fra forsk ning i sy ke hus ha be gren set gyl dig-
het i pri mær hel se tje nes ten.

Prak sis nær, kli nisk ut forsk ning av de  
hel se pro ble mer som brin ger pa si en te ne  
til fast  legen, og der fast le gen står for be hand-
lin gen, er imid ler tid helt av gjø ren de for  
å bygge kunn skaps grunn laget for det all-
menn me di sins ke fa get og for å bedre kva li te-
ten på pa si ent be hand lin gen. Prak sis Nett vil 
åpne for helt nye mu lig he ter til å gjen nom -
føre kli nisk forsk ning av høy kva li tet og 
re le vans for prak sis fel tet. Det vil også være 
nytt ig for and re forsk nings om rå der som 
hel se øko  nomi og pasientforløpsforskning  
og til å styr ke kunn skaps grunn laget for 
be slut nin ger in nen hel se for valt ning og 
hel se po li tikk.

Re krutt e ring
Ar bei det med å re krutt e re le ge sent re har 
ny lig star tet opp, og mål set nin gen er at  
90 fast le ge prak si ser skal være til knytt et 
Prak sis Nett i lø pet av de nes te to åre ne. Vi 
tror at nors ke fast le ger ser nytt en av pro sjek-
tet og vil være in ter es sert i å del ta. Prak sis-
Nett sø ker le ge sent re fra hele lan det. Jo fle re 
le ger i prak si sen, des to fle re pa si en ter vil 
kun ne del ta i stu di er, og det er der for spe -
sielt øns ke lig at også sto re prak si ser del tar. 
Alle le ge ne i le ge prak si sen tren ger ikke 
bi dra i alle stu di er, men det er nød ven dig  
at alle gir sam tyk ke til at sen te ret del tar  
i Prak sis Nett.

Le ge sent re ne som blir med i Prak sis Nett 
vil få en fast år lig kom pen sa sjon på 20 000 
kro ner som skal dekke tid som går med til 
ad mi nist ra ti ve opp ga ver knytt et til del ta -

gelse. I til legg vil fast le ger som blir med  
i kon kre te stu di er, få en kom pen sa sjon 
fast satt ut fra be reg net tid og res sur ser  
som det en kel te le ge sen te ret må bi dra  
med i det ak tu el le forsk nings pro sjek tet. 
Kom pen sa sjo nen vil til sva re sa lær for skrif-
tens ti me sats.

En li ten boks
Le ge sent re ne får ut plas sert en li ten da ta -
maskin, en Snow-boks. Bok sen er på stør -
relse med en hånd, kob les til le ge sen te rets 
ser ver og hen ter og lag rer data fra ser ve ren 
hver natt. Da ta ene som hen tes ut, er for-
hånds av talt og av gren set til å gi bak grunns-
kunn skap om nett ver kets prak si ser og 
grunn lag for å plan leg ge stu di er. Slike data 
gir i seg selv mu lig he ter for forsk ning og ny 
kunn skap, men er ikke det pri mæ re må let 
med nett ver ket. Bok sen er fer dig kon fi gu-
rert ved ut plas se ring og fjernadministreres 
av et team ved Na sjo nalt sen ter for e-hel se-
forsk ning. Alle hel se da ta ene blir lag ret på 
bok sen (og ikke på lo kal ser ver), men lo kalt 
in nen for le ge sen te rets da ta be hand lings -
ansvar. In gen iden ti fi ser ba re per son da ta 
trek kes ut før pa si en ten har sam tyk ket. 

Ram me 1

Eks emp ler på forsk nings pro sjek ter 
gjen nom Prak sis Nett

Datauttrekksundersøkelser:

Hvor man ge pa si en ter får be hand ling x  
for syk dom y

Hvor man ge pa si en ter blir syk meldt for 
syk dom x

La bo ra to rie svar, le ge mid del bruk og 
 be skrev ne symp to mer hos pa si en ter  
med en spe si fikk til stand

Kli nis ke stu di er:

Pa si en ter med dia gno se x re krut te res til  
en kva li ta tiv stu die (fo kus grup pe stu die)

Pa si en ter med dia gno se x re krut te res til  
en stu die hvor de be sva rer spørs mål om 
hel se, me di sin bruk o.a.

Ran do mi sert kon trol lert stu die:

Pa si en ter med syk dom x re krut te res til  
en ran do mi sert kon trol lert stu die hvor 
be hand ling y sam men lig nes med be hand-
ling z. Pa si en te ne iden ti fi se res ved da ta -
gene rer te nav ne lis ter el ler som popup når 
ak tu ell dia gno se set tes un der kon sul ta sjo-
nen

«PraksisNett fører til at 
forskning på fastlegenes 
pasienter blir forutsigbar»
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Fi gur 1  Prak sis Nett le des av all menn me di sins ke fors ke re ved uni ver si te te ne i Bergen, Oslo, Trondheim, Tromsø og Norce (All menn me di sinsk forsk nings en het i Bergen). IT-in fra struk -
turen i pro sjek tet, Snow, le des av Na sjo nalt sen ter for e-hel se forsk ning (NSE).

Tek no lo gi en er in te grert med pro gram met 
Medrave, noe som gir le ge sen te ret mu lig het 
til å drive kva li tets ar beid i egen prak sis. 
Snow-sy ste met har vært pi lo tert i fle re le ge-
sent re al le re de, og til ba ke mel din ge ne er 
po si ti ve.

Alt er for hånds god kjent
Prak sis Nett fø rer til at forsk ning på fast le ge-
nes pa si en ter blir for ut sig bar. Å del ta i nett-
ver ket in ne bæ rer at le ge sent re ne sett er av 
tid til å del ta i minst ett forsk nings pro sjekt 
år lig, men det er fort satt forsk nings in sti tu-
sjo ne ne som har an sva ret for forsk nin gen. 
Fast le ge nes inn sats vil være en in te grert  
del av  ar beids  da gen, noe den øko no mis ke 
kom  pen sa sjo nen gjen spei ler. I til legg får 
le ge sent re ne fag lig opp da te ring, både knyt-
tet til forsk nings ak ti vi te ten og gjen nom 
uli ke for mer for til ba ke mel ding som nett-
ver ket bi drar til. Kli ni ke re som del tar i forsk-
nings pro sjek ter, blir bedre og bre de re opp-
da tert (7).

Le ge sent re bru ker i dag mye tid på å vur-

de re re le vans og for ut si tids bruk når de får 
en fore spør sel om å del ta i forsk ning.  
De kan også være usik re på om de nød ven -
dige til la tel ser fra etisk ko mi té el ler per son-
vern om bud er på plass. Alt dett e vil være 
fer dig vur dert av Prak sis Nett før det kom-
mer en fore spør sel til le ge sen te ret. For 
 fors ker ne og forsk nin gen be tyr en god 
 in fra struk tur og avan sert in for ma sjons tek-
no lo gi at vi kan plan leg ge stør re og bedre 
pro sjek ter og for ven te eff ek tiv hjelp fra 
Prak sis Nett til re krutt e ring av både le ger  
og pa si en ter.

Hvem kan be nytt e nett ver ket?
Alle fors ke re med in ter es se for å fors ke på 
pa si en ter i all menn prak sis kan søke om  
å be nytt e in fra struk tu ren. Det er man ge 
for skjel li ge forsk nings pro sjek ter som kan 
være ak tu el le – alt fra datauttrekksstudier til 
avan ser te ran do mi ser te kon trol ler te stu di er 
(1) (ram me 1).

Vi for ven ter at de all menn me di sins ke 
forsk nings in sti tu sjo ne ne vil be nytt e Prak sis-

Nett i ut strakt grad. And re ak tø rer kan være 
fors ke re fra hel se fo re tak, høy sko ler, and re 
di sip li ner (f.eks. sam funns fors ke re og øko-
no mer), or ga ni sa sjo ner, be drif ter, myn dig-
he ter og le ge mid del in du stri. Søk nad om 
til gang sen des til den ko or di ne ren de en he-
ten, der ett er vil Prak sis Netts le der grup pe 
av gjø re om et forsk nings pro sjekt får be nytt e 
in fra struk tu ren. Av gjø rel sen vil av hen ge av 
at pro sjek tet har nød ven dig kva li tet, re le-
vans, gjen nom før bar het og at den nød ven-
di ge fi nan si e rin gen er på plass.

Mer in for ma sjon om nett ver ket fin nes på 
www.praksisnett.no. In ter es ser te le ge sent re 
kan mel de sin in ter es se for del ta gel se på 
https://nettskjema.uio.no/an swer/praksisnett.
html el ler praksisnett@helsam.uio.no.

Mott att 5.9.2018, før s te re vi sjon inn sendt 5.10.2018, 
 godkjent 12.10.2018.

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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BJØRN BJOR VATN
bjorn.bjorvatn@isf.uib.no
er dr.med., spe sia list i all menn me di sin, pro fes-
sor ved Forsk nings grup pe for all menn me di sin, 
Uni ver si te tet i Bergen og le der av Na sjo nal kom-
pe tan se tje nes te for søvn syk dom mer, Hau ke land 
uni ver si tets sy ke hus. Han le der ko or di ne ren de 
en het, Prak sis Nett.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

ES PEN SAX HAUG KRIS TOF FER SEN
er ph.d., lege i spe sia li se ring i nev ro lo gi ved Nevro- 
klinikken, Akershus uni ver si tets sy ke hus, og før s te - 
 ama nu en sis ved Av de ling for all menn me di sin, 
 Uni ver si te tet i Oslo. Han le der Prak sis Nett Øst.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

PE DER AN DRE AS HAL VOR SEN
er ph.d., spe sia list i all menn me di sin, fast le ge og 
pro fes sor ved All menn me di sinsk forsk nings en het, 
Uni ver si te tet i Tromsø –Nor ges ark tis ke uni ver si tet. 
Han le der Prak sis Nett Nord.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

EGIL AN DRE AS FORS
er spe sia list i psy kia tri, pro fes sor i all menn me di sin 
ved All menn me di sinsk forsk nings en het, Nor ges 
tek nisk-na tur vi ten ska pe li ge uni ver si tet, og le der 
av Norsk for en ing for smer te me di sin. Han le der 
Prak sis Nett Midt.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

STEIN NILSEN
er ph.d., spe sia list i all menn me di sin, se ni or fors ker 
ved All menn me di sinsk forsk nings en het, NORCE 
(Nor we gi an Re search Centre), og råd gi ven de over-
le ge i Nav. Han le der Prak sis Nett Vest.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

GURI RØR TVEIT
er spe sia list i all menn me di sin, in sti tutt le der og 
pro fes sor ved Forsk nings grup pe for all menn me di-
sin, Institutt for glo bal hel se og sam funns me di sin, 
Uni ver si te tet i Bergen, og fors ker 1 ved All menn-
me di sinsk forsk nings en het i Bergen, Uni Re search 
Hel se. Hun er pro sjekt le der for Prak sis Nett.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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2 Litt le P, Stu art B, Francis N et al. Eff ects of internet-
based train ing on anti bi ot ic prescribing ra tes for 
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Oncology Pro gram. Contemp Clin Tri als 2012; 33: 
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Trelegy Ellipta består av et kortikosteroid 

(flutikasonfuroat 92 μg), en langtids- 

virkende beta2-agonist (vilanterol 22 μg) 

og en langtidsvirkende muskarin- 

antagonist (umeklidinium 55 μg). Etter 

inhalasjon virker umeklidinium og  

vilanterol lokalt i luftveier og gir  

bronkodilatasjon gjennom to  

separate mekanismer, mens flutikason- 

furoat reduserer inflammasjon.  

Trelegy Ellipta doseres en gang daglig. 

Refusjonsberettiget bruk:  
Refusjon ytes kun til vedlikeholds- 

behandling av voksne pasienter med 

moderat til alvorlig kronisk obstruktiv 

lungesykdom (KOLS) (FEV1 < 50 % av 

forventet verdi), som ikke er adekvat 

behandlet med en kombinasjon av et 

inhalert kortikosteroid og en langtids- 

virkende beta-2-agonist. 

Refusjonskoder:  
ICPC: R95 Kronisk obstruktiv  

lungesykdom 

 

ICD: J44 Annen kronisk obstruktiv  

lungesykdom 

Vilkår 90: 
Vilkår 90 (gjelder for begge refusjonsko-

der): Refusjon ytes kun til pasienter med 

etablert KOLS. 

- Diagnosen må være verifisert ved 

spirometri.  

- Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, 

må årsaken journalføres.

Kontakt: redaksjonen@legemiddelverket.nolegemiddelverket.no/nyttomlegemidler

Levometadon - fare for overdosering

Trelegy Ellipta til inhalasjon ved 
KOLS har refusjon

Referanser:
1. FASS: https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20040607002674&docType=6&scrol

lPosition=516 (14.12.18). 2. Nationella riktlinjer: Järntillskott till prematurfödda barn och barn med 

låg födelsevikt: http://neo.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/14/2014/03/Jarntill-

skott_2013.pdf (14.12.18).

Histologiske prøver krever formaldehyd (formalin)  
med buffer
 Den norske patologforening anbefaler at vevsprøver som skal undersøkes av patolog  

legges i formaldehyd 4 % med buffer. Noen apotek selger formaldehydoppløsning uten 

buffer, men denne kan skade vevsprøven og gjøre diagnostikk vanskelig.  

 

 

 

Formaldehyd skal oppbevares i romtemperatur. Oppbevaring i kjøleskap gir utfellinger 

som kan hindre at vevet blir fiksert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levopidon (levometadon) har nylig fått markedsføringstillatelse i Norge. Levometadon 

har tidligere vært tilgjengelig som produkter uten markedsføringstillatelse. Begrunnelsen 

for valg av Levometadon er som regel at pasienter har fått hjertebivirkninger av høye 

doser vanlig metadon. 

Levometadon er dobbelt så potent (per mg) som vanlig metadon. En pasient som skifter 

fra vanlig metadon til levometadon skal derfor halvere dosen (målt i mg). Dersom dosen 

ikke halveres kan det få fatale konsekvenser. 

Det er utarbeidet et opplæringsmateriell for helsepersonell for bruk av Levopidon. 

 

Advarsel. Fare for overdose. Dosering av levometadon er IKKE lik dosering av  

metadon.

Nycoplus Neo-Fer mikstur trekkes fra markedet  
- andre jerntilskudd må brukes
 Nycoplus Neo-Fer mikstur ble trukket fra apotek 1. november. Niferex må brukes som 

erstatningsvare. Vær oppmerksom på at doseringen for Niferex er annerledes enn for 

Neo-Fer. 

Niferex 30 mg/ml doseres i dråper. En dråpe = 1,5 mg = 0,05 ml.  

1 ml Neo-Fer mikstur tilsvarer 6 dråper Niferex og 0,5 ml Neo-Fer mikstur tilsvarer  

3 dråper Niferex.  

For dosering ved jernmangel se doseringsanvisning i FASS (1). 

Fra alder 6 år anbefales det at man går over til tabletter eller enterokapsler. Niferex 

enterokapsler kan åpnes.  

Ved forebygging av jernmangel hos for tidlig fødte barn og barn med lav fødsels-

vekt: Dosering av Niferex orale dråper gjøres i samråd med barnelege på sykehus. 

De svenske nasjonale retningslinjene vil normalt kunne følges (2).

Råd om dosering

For å hindre feildosering er flaskene med Levopidon merket med følgende tekst:

«Sjekk om flasken du har på lab’en inneholder formaldehyd 4 % med buffer».
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Kuns tig in tel li gens kan bru kes til å an-
slå pro gno sen ved kreft på grunn lag av 
bil de ma te ria le fra tu mor snitt.

Kro ma ti nets or ga ni se ring i tu mor cel ler blir 
vur dert ved mor fo lo gis ke ana ly ser. I en 
stu die pub li sert i tids skrif tet The Lan cet 
Oncology har fors ke re brukt ma skin læ ring 
til au to ma tisk gjen kjen ning av kromatinor-
ganisering for å de fi ne re og va li de re en 
pro gno stisk bio mar kør (1).

Over 400 000 bil der av cel le kjer ner fra 
tu mor cel ler med Feulgen-far get DNA ble 
brukt til dyp læ ring av kromatinorganise-
ring. Ved bruk av så kalt nukleotyping ble 
kromatinorganiseringen klas si fi sert som 
en ten he te ro gen el ler ho mo gen. He te ro gen 
or ga ni se ring ble an sett som unor mal. Der et-
ter ble den ne bio mar kø ren va li dert i seks 
pa si ent ko hor ter med uli ke kreftt y per. I alle 
ko hor te ne fant man at pa si en ter med kro-
matinheterogene tu mo rer had de dår li ge re 
pro gno se for over le vel se enn pa si en ter med 
kromatinhomogene tu mo rer.

– Ved his to lo gisk un der sø kel se av ma lig ne 
svuls ter gjø res det all tid en his to lo gisk gra-
de ring og en an gi vel se av grad av kjernea-
typi og he te ro ge ni tet, for tel ler Wen che Reed, 
som er pa to log og le der av forsk nings av de-
lin gen ved Stab forsk ning, in no va sjon og 
ut dan ning ved Oslo uni ver si tets sy ke hus.

– Den his to lo gis ke gra de rin gen sier noe 
om tu mo rens evne til vekst og spred ning. 
Fors ker ne bak den ne stu di en har gjen nom 
avan sert di gi tal bil de dia gnos tikk og enor me 
da ta meng der fra et stort an tall kreft prø ver 
ut vik let en ma ski nell al go rit me for vur de-
ring av kjerneatypi, kalt nukleotyping. Styr-
ken ved den ne stu di en er at me to den er 
tes tet ut på stør re pa si ent ko hor ter, i til legg 
til at den er tes tet ut re tro spek tivt på uli ke 
kar si no mer og sar ko mer, sier Reed.

Gjen nom nukleotyping ble tu mo ren 
klas si fi sert som kromatinhomogen el ler 
-he te ro gen, noe som er en vik tig pro gno stisk 

fak tor. Det var en svak kor re la sjon mel lom 
kromatinorganisering og his to lo gisk grad 
og mikrosatellittinstabilitet, men kromatin-
organiseringen ga mye sik re re pro gno stisk 
in for ma sjon enn sist nevn te.

– Mye ty der på at den ne me to dik ken kan 
bi dra til en enda mer pre sis gra de ring av 
svuls ters ag gres si vi tet, og at den kan bli et 
vik tig sup ple ment i den dia gnos tis ke his to-
pa to lo gis ke un der sø kel sen av kreft svuls ter 

og der med gi bedre grunn lag for valg av 
be hand ling, sier Reed.

RUTH HALS NE TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Klep pe A, Al bregt sen F, Vlat ko vic L et al. Chromatin 

organisation and can cer prog no sis: a pan-can cer 
study. Lan cet Oncol 2018; 19: 356�–�69. 

Nes te ge ne ra sjon tu mor dia gnos tikk?

Transmisjonselektronmikroskopbilde av kreft cel le tatt med 4 000 gan gers for stør rel se vi ser kjer nen (mørk) med kro ma-
tin (rosa). Il lust ra sjons fo to: Scien ce Pho to Li brary / NTB scan pix



29TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 1,  2019;  139

FR A ANDRE TIDSSKRIF TER

Kul de eks po ne ring fø rer til epi ge ne tis ke 
end rin ger i sper mi er og guns ti ge me ta-
bols ke end rin ger i nes te ge ne ra sjon.

I en re tro spek tiv stu die med over 8 000 
sveit sis ke per so ner med re gist rer te data fra 
PET- og CT-un der sø kel ser ble det på vist en 
as so sia sjon mel lom meng de brunt fett vev 
og kropps mas se in deks og om man var 
unn fan get i en varm el ler kald års tid (1). 
Brunt og beige fett er me ta bolsk hy per ak tivt 
og for bren ner næ rings stoff er uten å dan ne 
ATP. Det mis ter ener gi en som var me for di 
«ut kob lings pro tei net» UCP1 (uncoupling 
pro tein 1) har kob let ut ATP-dan nel sen i 
mi to kond rie ne. Hy per ak tivt fett vev hos de 
som var unn fan get om vin te ren, kan der for 
ten kes å mot vir ke over vekt og øke kul de to le-
ran sen.

Det er kjent at om gi vel ses fak to rer som 

tok si ner, er næ ring og stress kan for år sa ke 
epi ge ne tis ke end rin ger i kimceller, slik at 
inn fly tel sen som slike fak to rer har på ak ti ve-
ring av ge ner, kan gå i arv til nes te ge ne ra-
sjon.

I den sveit sis ke stu di en støtt es fun ne ne av 
muse stu di er, der bl.a. UCP1-ana ly ser av hann-
mus ut satt for kul de vis te at ge ner som 
kun ne for and re det bru ne fett et og me ta bo-
lis men, ble ak ti vert hos av kom, og at epi ge-
ne tis ke for and rin ger, dvs. DNA-me ty le ring,  
i hann mu se nes sper mi er pas set med den ne 
ge ne tis ke ak ti ve rin gen hos av kom met. Det 
hy per ak ti ve bru ne fett et var as so siert med 
mind re diettindusert fed me og bedre in su-
lin føl som het hos av kom. Skro tums inn hold 
hos men nes ker skal uan sett hol de la ve re 
tem pe ra tur enn den sen tra le kropps tem pe-
ra tu ren.

– Dett e er en spen nen de stu die som vi ser 
at end ring av DNA-me ty le ring i sæd cel ler 
hos far også er av hen gig av tem pe ra tur, sier 

Ma rie Rog ne, som er fors ker ved Institutt for 
me di sins ke ba sal fag ved Uni ver si te tet i Oslo.

– Sæd cel ler bru ker fle re uker på å mod ne  
i skro tum, så menn må nok være eks po nert 
for kul de i leng re pe ri oder for at av kom met 
skal opp nå den for del ak ti ge eff ek ten på 
me ta bo lis men som er be skre vet i den ne 
stu di en, me ner Rog ne.

– Vi de re stu di er vil være vik ti ge for å un-
der sø ke om kul de eks po ne ring gir va ri ge 
epi ge ne tis ke end rin ger i nes te ge ne ra sjon, 
sier hun.

HAAKON B. BE NE STAD  
UNI VER SI TE TET I OSLO

LIT TE RA TUR
1 Sun W, Dong H, Be cker AS et al. Cold-in duced 

epigenetic pro gram ming of the sperm enhances 
brown adipose tis sue ac tiv i ty in the offspring. Nat 
Med 2018; 24: 1372�–�83. 

Kul de gir epi ge ne tis ke end rin ger i sper mi er

Il lust ra sjon: Eraxion/iStock
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Ned kjø ling av pa si en ter med trau ma-
tisk hjer ne ska de har in gen eff ekt på 
se ne re nev ro lo gisk funk sjon, vi ser ny 
stu die.

Ned kjø ling sen ker hjer nens glu ko se om set-
ning og vir ker nevroprotektivt i dyre stu di er 
og ved vis se kir ur gis ke inn grep. Kan ned kjø-
ling også be skytt e mot va rig re du sert nev ro-
lo gisk funk sjon ett er en trau ma tisk hjer ne-
ska de?

I en aust ralsk mul ti sen ter stu die som 
ny lig er pub li sert i tids skrif tet JAMA, ble 
500 pa si en ter med trau ma tisk hjer ne ska de 
ran do mi sert til en ten hypotermisk be hand-
ling, dvs. ned kjø ling til 33 °C (35 °C ved fare 
for blød ning) el ler in gen ned kjø ling (1). 
Ned kjø lin gen star tet i snitt to ti mer ett er 
hjer ne ska den, og mål tem pe ra tu ren ble 
nådd ett er ti ti mer. Målt med en va li dert 
må le me to de (Glascow Out come Scale Exten-
ded) var det seks må ne der se ne re in gen 
for skjell i nev ro lo gisk funk sjon mel lom de 
to pa si ent grup pe ne.

– Hy po ter mi har en nevroprotektiv eff ekt, 
noe som er vist i man ge ka sui stik ker og 
dyre stu di er, og blir der for brukt te ra peu tisk 

ved kir ur gi og ett er al vor li ge hen del ser som 
tru er hjer nen, sier Erik Sve berg Dietrichs. 
Han er før s te ama nu en sis og le der av forsk-
nings grup pen Eks pe ri men tell og kli nisk 
far ma ko lo gi ved Uni ver si tets sy ke hu set 
Nord-Norge.

– I den ne stu di en kan ned kjø lin gen ha 
star tet for sent i for lø pet til at det vil vir ke 
nevroprotektivt, og noen pa si en ter ble kjølt 
ned til kun 35 °C. I dyre stu di er på aper med 
hjer ne ska de, der man har sett be ty de lig 
grad av nevroproteksjon, var ned kjø lin gen 
ras ke re og med en mål tem pe ra tur un der 
30 °C. Ved plan lag te kir ur gis ke inn grep 
bru kes hy po ter mi ned mot 20 °C for å be-
skytt e hjer nen, sier Dietrichs, som me ner at 
si tua sjo nen ved trau ma tis ke hjer ne ska der 
skil ler seg be ty de lig fra plan lag te kir ur gis ke 
inn grep og la bo ra to rie stu di er.

PET TER MOR TEN PET TER SEN TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Cooper DJ, Ni chol AD, Bai ley M et al. Eff ect of 

ear ly sustained prophylactic hy po ther mia on 
neurologic outcomes among pa ti ents with se vere 
trau mat ic brain in ju ry: The PO LAR Ran dom ized 
Clin i cal Tri al. JAMA 2018; 320: 2211�–�20. 

In gen eff ekt av mo de rat ned kjø ling

Il lust ra sjon: MedicalArtInc/iStock, end ret av Tids skrif tet

Økt ri si ko for dia-
be tes ett er svan ger-
skaps dia be tes

Kvin ner med svan ger skaps dia be tes har 
iføl ge WHOs nye kri te ri er fem gan ger 
høy ere ri si ko for se ne re dia be tes enn 
dem uten. 

Ver dens hel se or ga ni sa sjon (WHO) ved tok i 
2013 nye kri te ri er for svan ger skaps dia be tes.  
I en stu die i USA un der søk te man sam men-
hen gen mel lom dis se kri te ri e ne og se ne re 
ut vik ling av dia be tes og for styr rel ser i glu ko-
se me ta bo lis men hos mor samt over vekt og 
fed me hos bar net (1). Nes ten 4 700 mød re 
med til sam men fle re enn 4 800 barn ble 
fulgt me di an 11,4 år.

14 % av mød re ne had de hatt mild, ube-
hand let svan ger skaps dia be tes. I lø pet av 
opp føl gings ti den had de 8 % av mød re ne 
med svan ger skaps dia be tes ut vik let dia be tes 
og 39 % pre dia be tes, mot hen holds vis 1,6 % og 
18,5 % blant dem uten svan ger skaps dia be tes, 
dvs. en jus tert odds ra tio på hen holds vis 5,4 
(p < 0,001) og 3,0 (p < 0,001). Jus tert for mors 
kropps mas se in deks un der svan ger ska pet 
var ri si ko en for over vekt og fed me hos bar-
na høy ere hos mød re med svan ger skaps dia-
be tes enn hos dem med mød re uten svan-
ger skaps dia be tes (40 % ver sus 29 %; p = 0,05).

– Dis se fun ne ne er egent lig ikke over ras-
ken de, sier Anne Ka ren Je num, pro fes sor ved 
Av de ling for all menn me di sin, Uni ver si te tet  
i Oslo. 

– Den ne stu di en er den før s te som vi ser 
data med de nye kri te ri e ne for svan ger-
skaps dia be tes med en så lang opp føl gings-
tid. Tid li ge re me ta ana ly ser har vist at kvin-
ner med svan ger skaps dia be tes har en re la tiv 
ri si ko rundt 7 for se ne re ut vik ling av dia be-
tes, men ett er som de nye kri te ri e ne om fatt er 
fle re kvin ner og mil de re gra der av hy per gly-
ke mi, er det ikke over ras ken de at sam men-
hen gen med se ne re dia be tes er noe sva ke re, 
sier Je num.

– Norge har valgt å ikke føl ge WHOs nye 
de fi ni sjon av svan ger skaps dia be tes. Det er 
der for grunn til å anta at sam men hen gen 
mel lom svan ger skaps dia be tes ett er den 
nors ke de fi ni sjo nen og se ne re dia be tes hos 
mor og fed me hos bar net er ster ke re enn i 
den ne stu di en, sier Je num.

PET TER MOR TEN PET TER SEN TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Lowe WL Jr, Scholtens DM, Lowe LP et al. As so cia ti-

on of gestational dia be tes with ma ter nal dis or ders 
of glucose me tab o lism and child hood adiposity. 
JAMA 2018; 320: 1005�–�16. 
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Le gers hold nin ger  
til ak tiv døds hjelp

BAK GRUNN
Ak tiv døds hjelp er ulov lig i Norge, men et fler tall av 
be folk nin gen støtt er le ga li se ring. Le gers hold nin ger  
til ak tiv døds hjelp ble sist un der søkt i 1993. Har le gers 
hold nin ger end ret seg?

MA TE RIA LE OG ME TO DE
To spør re un der sø kel ser sendt til Legeforskningsinsti-
tuttets lege pa nel i hen holds vis 2014 og 2016 in ne holdt 
spørs mål om ak tiv døds hjelp. Sva re ne ble ana ly sert med 
de skrip tiv sta tis tikk og lo gis tisk re gre sjons ana ly se.

RE SUL TA TER
Svar pro sen ten var hen holds vis 75,0 (2014) og 73,1 (2016). 
Ma jo ri te ten var mot stan de re av le ga li se ring av ak tiv 
døds hjelp. I 2016-un der sø kel sen sa 9,1 % av res pon den -
tene seg «svært enig» og 21,5 % «litt enig» i at le ge as si stert 
selv mord bør til la tes for per so ner som har «en dø de lig 
syk dom med kort for ven tet le ve tid». Yng re og ikke-re li -
giø se var of te re po si ti ve til le ga li se ring. I 2014-un der sø-
kel sen svar te 8,6 % at de ville ha vært vil li ge til å ut fø re 
le ge as si stert selv mord hvis dett e ble til latt.

FOR TOLK NING
Som i 1993 var et fler tall av nors ke le ger imot ak tiv 
døds hjelp, men det sy nes å være fle re enn før som støtt et 
le ga li se ring i vis se til fel ler. De fær res te var selv vil li ge til  
å ut fø re ak tiv døds hjelp hvis det ble til latt.

OLE MA RI US GAA SØ
o.m.gaaso@studmed.uio.no
Senter for me di sinsk etikk
Institutt for hel se og sam funn
Uni ver si te tet i Oslo

KA RIN ISAKS SON RØ
Legeforskningsinstituttet

BE RIT BRIN GE DAL
Legeforskningsinstituttet
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HO VED BUD SKAP
Fler tal let av nors ke le ger var mot-
stan de re av ak tiv døds hjelp, i mot set-
ning til den ge ne rel le be folk nin gen

Et mind re tall le ger som var mot 
le ga li se ring, men te at det fan tes 
til fel ler der det kan være mo ralsk 
for svar lig å ut fø re ak tiv døds hjelp

Få le ger var selv vil li ge til å ut fø re 
ak tiv døds hjelp

Ak tiv døds hjelp er ulov lig i Norge, 
men spør re un der sø kel ser in di-
ke rer at et fler tall av be folk nin-
gen er po si ti ve til le ga li se ring 
(1). Like fullt har le ga li se ring 
fore lø pig ikke kom met på den 

po li tis ke agen da en. En år sak til dett e kan være 
at hel se pro fe sjo ne nes tra di sjo nel le mot stand 
mot ak tiv døds hjelp er et vik tig pre miss i de-
bat ten: Både Den nors ke le ge for en ing og 
Norsk Sykepleierforbund er imot le ga li se ring. 
Tid li ge re un der sø kel ser har in di kert at le ger 
og me di sin stu den ter stil ler seg klart mer 
 ne ga ti ve til le ga li se ring enn be folk nin gen for 
øv rig (2, 3). Sam ti dig ty der forsk ning på at det 
er ytt erst få til fel ler av il le gal døds hjelp her i 
lan det (3, 4).

En kel te land og del sta ter har le ga li sert ak tiv 
døds hjelp i uli ke for mer. Både eu ta na si og 
 le ge as si stert selv mord er lov lig i Ne der land, 
Lu xem bourg, Ca na da og Co lom bia. Eu ta na si 
er til latt i Bel gia, le ge as si stert selv mord til la tes 
i noen ame ri kans ke del sta ter og Sveits åp ner 
for as si stert selv mord. Høs ten 2017 ved tok den 
aust rals ke del sta ten Vic to ria å le ga li se re eu ta-
na si fra 2019 (5). Like fullt går ikke tren den 
in ter na sjo nalt en ty dig i ret ning av li be ra li se-
ring: I fle re ju ris dik sjo ner, blant an net Eng-
land og Skott land, har lov for slag om le ga li se-
ring blitt av vist ett er om fatt en de de batt.

Le ge pro fe sjo nens hold ning til ak tiv døds-
hjelp ser fle re ste der ut til å ha hatt be tyd ning 
for om ak tiv døds hjelp blir til latt. Den bri tis ke 
le ge for en in gen er mot stan der av le ga li se ring. 
I Ca li for nia stil te le ge for en in gen seg nøy tral i 
spørs må let om le ge as si stert selv mord i 2015, 
hvor på del sta ten inn før te det året ett er (6). I 
2014 er statt et den ka na dis ke le ge for en in gen 
for bu det mot ak tiv døds hjelp med en for mu-
le ring om at le ger skal kun ne «føl ge sin egen 
sam vitt ig het» i dett e spørs må let. To år se ne re 
ble ak tiv døds hjelp le ga li sert (7, 8). Der med er 

det også av po li tisk in ter es se å kart leg ge 
 nors ke le gers hold nin ger til spørs må let.

I den ne ar tik ke len bru ker vi «ak tiv døds-
hjelp» som sam le be teg nel se på «eu ta na si» og 
«le ge as si stert selv mord», som de fi ne res i tråd 
med Eu ro pean As so cia ti on of Pal lia ti ve Cares 
de fi ni sjo ner: Eu ta na si er en le ges til sik te de 
drap på en per son ved å in ji se re død brin -
gende me di ka men ter, ett er at per so nen fri vil-
lig har bedt om det. Le ge as si stert selv mord er 
en le ges hjelp til selv mord, ved å skaff e til veie 
me di ka men ter som per so nen kan inn ta selv. 
Ak tiv døds hjelp må skil les fra be hand lings be-
grens ning, som er å av slutt e, el ler ikke star te, 
po ten si elt livs for len gen de be hand ling hos 
al vor lig syke og i li vets sis te fase (9).

I etis ke de bat ter kan be greps bruk være 
 ver di la det og om stridt. Det gjel der ikke minst 
i døds hjelps de batt en. Det er vist at be gre per 
og be skri vel ser som bru kes i hold nings un der-
sø kel ser samt kon teks ten og rek ke føl gen 
spørs må le ne stil les i, kan ha inn virk ning på 
sva re ne (1). I lys av dett e har tid li ge re hold-
nings un der sø kel ser om te ma et blitt kri ti sert 
for upre si se de fi ni sjo ner og la de de spørs måls-
for mu le rin ger (1, 2). Fra Medievaneundersø-
kelsen ut ført av Re spons Analyse i 2015, ble det 
rap por tert at 28 % av le ger var for le ga li se ring 
av ak tiv døds hjelp (10). Der ble det rik tig nok 
kun stilt ett spørs mål, «ak tiv døds hjelp» ble 
ikke in tro du sert el ler de fi nert, og det ble ikke 
an gitt i hvil ke si tua sjo ner det skul le være til-
latt. Også en tid li ge re stu die om le gers hold-
nin ger til ak tiv døds hjelp, ut ført i 1993 og pub-
li sert i 1997, har svak he ter (3). Sen tra le spørs-
mål og svar der fra opp sum me res i ram me 1.

Vi øns ket på ny å un der sø ke nors ke le gers 
hold nin ger til ak tiv døds hjelp, nå med mer 
pre si se og nøy tra le be gre per og spørs måls for-
mu le rin ger.

Ma te ria le og me to de

Våre ana ly ser byg ger på data fra Legeforsk-
ningsinstituttets (LEFO) spør re skje ma un der-
sø kel ser fra 2014 og 2016. In sti tutt et gjen nom-
fø rer an net hvert år en pos tal spør re un der sø-
kel se blant et re pre sen ta tivt pa nel av nors ke 
le ger (Lege pa ne let), med spørs mål om le ge nes 
hel se, ar beids for hold og hold nin ger til uli ke 
si der ved den pro fe sjo nel le virk som  heten, her-
un der etis ke pro blem stil lin ger.  Ut val get re pre-
sen te rer en uba lan sert ko hort, ved at del ta  gere 
som for la ter pa ne let blir  er statt et av yng re 
 le ger, sam ti dig som man hele ti den be hol der 
ut val gets re pre sen ta ti vi tet. Re pre sen ta ti vi te-

ten er kon trol lert med hen syn til kjønn, al der 
og spe sia li tet mot med lems re gis te ret til Den 
nors ke le ge for en ing, der over 95 % av nors ke 
le ger er med lem mer.

Spør re skje ma et i 2016 had de fle re de ler, og 
i de len «Etikk, po li tikk og re li gi on» ble be gre-
pe ne ak tiv døds hjelp, eu ta na si og le ge as si stert 
selv mord in tro du sert og de fi nert i tråd med 
de fi ni sjo ne ne an gitt over, før res pon den te ne 
ble bedt om å ta stil ling til fire på stan der om 
ak tiv døds hjelp i uli ke si tua sjo ner. Svar al ter-
na ti ve ne var «svært enig», «litt enig», «ver ken 
enig el ler uenig», «litt uenig» og «svært uenig» 
for hvert spørs mål. Res pon den te ne had de 
også opp gitt kjønn, al der, me di sinsk fag om-
rå de og svart på spørs må let «Hvil ken be tyd-
ning har din re li gi ø se over be vis ning for deg i 
din le ge gjer ning?».

I den lo gis tis ke re gre sjons ana ly sen un der-
søk te vi hvil ke fak to rer som pre di ker te hold-
nin ger til le ga li se ring. Vi di ko to mi ser te sva -
rene, slik at «enig» in klu der te både «svært» og 
«litt» enig og «uenig» in klu der te øv ri ge svar-
al ter na ti ver.

I 2014-un der sø kel sen ble le ge ne bedt om å 
ta stil ling til hvor vidt de ville ut ført uli ke 
hand lin ger som in ne bar mu li ge etis ke di lem-
ma er. Spørs må let som er ak tu elt for vår un der-
sø kel se, var hvor vidt res pon den ten ville ut ført 
le ge as si stert selv mord der som dett e skul le bli 
til latt. Svar al ter na ti ve ne var «ja», «nei» og «vet 
ikke».

Del ta gel se i un der sø kel se ne var fri vil lig 
og ba sert på in for mert sam tyk ke. Re gio nal 
 ko mi té for me di sinsk og hel se fag lig forsk-
nings etikk (REK) har fri tatt stu di en fra frem-
leg gings plikt.

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no

Ram me 1

Undersøkelse fra 1993 om legers  
holdninger til aktiv dødshjelp (3)

«Livet nærmer seg slutten hos en pasient 
som har en smertefull og uhelbredelig 
sykdom. Pasienten ber legen om hjelp til  
å dø. Synes du legen bør ha adgang til  
å ende pasientens liv på en smertefri måte 
(voluntær eutanasi ved terminal tilstand)?» 
17 % svarte ja, 65 % nei, 18 % vet ikke.

«En pasient har en uhelbredelig lidelse  
som medfører kroniske smerter, stort 
ubehag og sterkt begrenset mulighet for 
livsutfoldelse. Pasienten har et velover-
veiet ønske om å få dø, og ber legen om 
hjelp til dette. Synes du legen bør ha 
 adgang til å ende pasientens liv på en 
smertefri måte, selv om pasienten kunne 
ha flere år igjen å leve (voluntær eutanasi 
ved ikke-terminal  lidelse)?» 4 % ja, 84 % 
nei, 12 % vet ikke.
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Sta tis tikk
Sva re ne ble ana ly sert i IBM SPSS Statistics 25. 
Re sul ta ter pre sen te res de skrip tivt med an tall 
og pro sent. Sta tis tis ke sam men hen ger er 
 un der søkt med lo gis tisk re gre sjons ana ly se.

Re sul ta ter

I 2016 ble spør re skje ma et sendt til 2 196 per-
so ner, hvor av 1 605 svar te (svar pro sent 73,1). 
2014-un der sø kel sen ble sendt til 1 545 per so-
ner, hvor av 1 158 svar te (svar pro sent 75,0).

I 2016-un der sø kel sen var 488 (30,7 %) en ten 
litt el ler svært enig i at «le ge as si stert selv mord 
bør til la tes for per so ner som har en dø de lig 
syk dom med kort for ven tet le ve tid» (ta bell 1). 
Støtt en til le ga li se ring var la ve re for eu ta na si 
i til sva ren de si tua sjon og la vest for ak tiv døds-
hjelp ved kro nisk syk dom.

Ved hjelp av lo gis tisk re gre sjons ana ly se 
 un der søk te vi be tyd nin gen av kjønn, al der, 
re li gi øsi tet og spe sia li tet for hvor dan le ger 
stil te seg til le ga li se ring av le ge as si stert selv-
mord ved dø de lig syk dom med kort for ven tet 
le ve tid (ta bell 2). I den jus ter te ana ly sen kon-

trol lert for kjønn, al der og spe sia li tet var det 
sig ni fi kant sam men heng mel lom re li gi øs 
over be vis ning og mot stand mot å til la te 
 le ga li se ring av le ge as si stert selv mord sam-
men lig net med de som ikke had de en slik 
over be vis ning. Høy ere al der var as so siert 
med stør re sann syn lig het for mot stand mot 
le ga li se ring. Sam men lig net med all menn -
medi sin og spe sia li te ter med di rek te pa si ent-
kon takt var det sig ni fi kant stør re sann syn lig-
het for at le ger i la bo ra to rie fag og sam funns-
me di sin ville til la te le ga li se ring, kon trol lert 
for øv ri ge for hold.

Ta bell 1  Le ge nes hold nin ger til le ga li se ring av ak tiv døds hjelp (dvs. eu ta na si og le ge as si stert selv mord) i uli ke si tua sjo ner. Un der sø kel se i Lege pa ne let 2016. An tall (%).

Påstand
Svært enig, 
n (%)

Litt enig, 
n (%)

Verken enig 
eller uenig, 
n (%)

Litt uenig, 
n (%)

Svært uenig, 
n (%)

Sum 
n (%)

«Legeassistert selvmord bør tillates for 
personer som har en dødelig sykdom med 
kort forventet levetid» 145 (9,1) 343 (21,6) 169 (10,6) 181 (11,4) 753 (47,3) 1 591 (100)

«Eutanasi bør tillates for personer som  
har en dødelig sykdom med kort forventet 
levetid» 126 (7,9) 273 (17,2) 178 (11,2) 195 (12,3) 817 (51,4) 1 589 (100)

«Aktiv dødshjelp bør tillates også for perso-
ner som har en uhelbredelig kronisk sykdom, 
men ikke er døende» 61 (3,8) 141 (8,9) 160 (10,1) 209 (13,1) 1021 (64,1) 1 592 (100)

«Det finnes tilfeller der det kan være riktig/
moralsk forsvarlig av legen å utføre aktiv 
dødshjelp, selv om det er ulovlig» 100 (6,3) 309 (19,4) 186 (11,7) 201 (12,6) 795 (50,0) 1 591 (100)

Ta bell 2  Odds ra tio (OR) for be tyd nin gen av kjønn, al der, re li gi øsi tet og spe sia li tet for om le ge ne var svært el ler litt eni ge i le ga li se ring av le ge as si stert selv mord for per so ner med  døde-
lig syk dom med kort for ven tet le ve tid (n = 1 499).

Ujustert analyse Justert analyse

OR (95 % KI) P-verdi OR (95 % KI) P-verdi

Kjønn

Menn 1 1

Kvinner 1,05 0,84 – 1,31 0,65 0,78 0,61 – 1,00 0,05

Alder 0,98 0,97 – 0,98 < 0,001 0,97 0,97 – 0,98 < 0,001

Betydning av religiøsitet

Lite betydning 1 1

Stor/noe betydning 0,18 0,12 – 0,28 < 0,001 0,20 0,13 – 0,30 < 0,001

Spesialitet

Allmennmedisin 1 1

Indremedisin 0,85 0,87 – 1,60 0,29 1,11 0,81 – 1,52 0,53

Kirurgi 0,69 0,95 – 1,84 0,10 1,28 0,91 – 1,80 0,16

Psykiatri 0,64 0,72 – 1,59 0,80 1,24 0,82 – 1,88 0,31

Laboratoriefag/ samfunnsmedisin/Annet 0,76 1,07 – 2,25 0,02 1,55 1,05 – 2,27 0,03

3
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ført ak tiv døds hjelp selv i en si tua sjon der 
dett e var til latt.

Dis se fun ne ne sier tro lig noe både om hvor-
dan le ge ne opp fatt er ak tiv døds hjelp som et 
pro fe sjons etisk di lem ma og om de res hold-
ning til hel se lov giv nin gen. Selv om en hand-
ling er ulov lig og ge ne relt vur de res som 
 uetisk, kan det fin nes eks tre me si tua sjo ner 
der hel se per so nel let vur de rer at lo ven og den 
etis ke nor men har uri me li ge kon se kven ser og 
at det er gode grun ner til å hand le på tvers av 
dem for å gjø re det som opp le ves som rik tig 
for den en kel te pa si ent. Le ger står over for 
 di lem ma er som ikke bare skyl des ver di kon-
flik ter, men også rol le kon flik ter (11, 12). Le gen 
har minst fire, po ten si elt mot stri den de, rol ler: 
som sam fun nets port vok ter med an svar for 
at lo ver blir fulgt og res sur ser for delt rett fer-
dig, som pa si en tens tals mann, som pro fe-
sjons ut øver og som pri vat per son. Et lite mind-
re tall le ger kan i spe si el le si tua sjo ner være 
vil li ge til å bry te lo ven el ler nek te å gjen nom-
fø re lov på lagt prak sis (11). En stu die fra 2014 
in di ker te rik tig nok at svært få nors ke le ger 
selv har ut ført ak tiv døds hjelp og slik gått ut 
over lo vens ram mer (4).

Den fore lig gen de stu di ens styr ke er at et 
re pre sen ta tivt ut valgt av nors ke le ger har 
vært fore spurt og at svar pro sen ten er god. Ut-
ford rin gen er at selv om vi har til stre bet pre-
si se de fi ni sjo ner, åp ner våre spørs mål og svar-
al ter na ti ver like fullt for for tolk ning. For eks-
em pel vet vi ikke hva res pon den te ne la i «kort 
for ven tet le ve tid».

Kon klu sjon

Et fler tall av nors ke le ger var mot stan de re av 
ak tiv døds hjelp, men un der sø kel sen in di ke rer 
at an de len som støtt et le ga li se ring har økt 
 si den 1993. Le gers hold ning til spørs må let har 
blitt til lagt stor vekt i de po li tis ke pro ses se ne 
i noen ju ris dik sjo ner in ter na sjo nalt. Hel se pro-
fe sjo ne nes mot stand mot le ga li se ring har tro-
lig vært et tungt vei en de ar gu ment for at po-
li ti ke re ikke har tatt opp spørs må let her i 
Norge. Uten støtt e fra sen tra le hel se pro fe sjo-
ner og de res for en in ger er det van ske lig å se 
for seg en inn fø ring av ak tiv døds hjelp.

Mott att 2.5.2018, før s te re vi sjon inn sendt 28.8.2018, 
 godkjent 17.10.2018.

Vi har også gjort lo gis tis ke re gre sjons ana ly-
ser for å un der sø ke be tyd nin gen av de sam me 
fak to re ne for øv ri ge spørs mål. For øns ket om 
ikke å «til la te eu ta na si for per so ner med dø-
de lig syk dom og kort for ven tet le ve tid» var 
sam men hen gen sig ni fi kant for kvin ner (0,66, 
95 % KI 0,51�–�0,86), yng re (0,97, 0,96�–�0,98) og de 
med re li gi øs over be vis ning (0,24, 0,15�–�0,37). På 
sam me vis ble det vist sig ni fi kant sam men-
heng mel lom at man ikke øns ket at «ak tiv 
døds hjelp bør til la tes også for per so ner som 
har en uhel bre de lig kro nisk syk dom, men 
ikke er dø en de» og det å være kvin ne (0,61; 
0,43�–�0,84), ung (0,97; 0,95�–�0,98) og ha re li gi øs 
over be vis ning (0,28; 0,15�–�0,52).

Vi ba res pon den te ne ta stil ling til føl gen de 
på stand: «Det fin nes til fel ler der det kan være 
rik tig/mo ralsk for svar lig av le gen å ut fø re ak-
tiv døds hjelp, selv om det er ulov lig». 409 
(25,7 %) var svært el ler litt eni ge, mens 996 
(62,6 %) var svært el ler litt ueni ge (ta bell 1). Av 
de 931 res pon den te ne som var ueni ge i at lege-
 as si stert selv mord bur de til la tes, svar te 112 
(12,0 %) at det like fullt kun ne være rik tig/ 
moralsk for svar lig å ut fø re ak tiv døds hjelp 
selv om det er ulov lig.

Der som ak tiv døds hjelp skul le bli til latt, 
ville le ger da være vil li ge til å ut fø re dett e? I 
2014-un der sø kel sen ble de spurt om de ville 
ha ut ført le ge as si stert selv mord hvis dett e ble 
til latt. Bare 96 le ger (8,6 %) svar te «ja», mens 
757 (68,2 %) svar te «nei» og 257 (23,2 %) svar te 
«vet ikke».

Dis ku sjon

Selv om fler tal let av le ge ne var imot å til la te 
ak tiv døds hjelp, er det verdt å mer ke seg at så 
man ge som 30,7 % av le ge ne sa seg litt el ler 
svært enig i at ak tiv døds hjelp bur de vært til-
latt ved dø de lig syk dom med kort for ven tet 
le ve tid. Dett e er en like stor an del (31 %) som 
blant fem te og sjett e års me di sin stu den ter da 
de i 2012 fikk sam me spørs mål (2). Ved kro nisk 
syk dom var be ty de lig fle re av le ge ne (12,7 %) 
po si ti ve til ak tiv døds hjelp enn det me di sin-
stu den te ne var (5 %). Me di sin stu den te ne ble 
rik tig nok ikke gitt an led ning til å kun ne 
 ny an se re om de var svært el ler litt enig i på-
stan den.

Vår un der sø kel se åp net for at res pon den -
tene kun ne ny an se re, men der med opp står 
det også et rom for for tolk ning: Hva be tyr det 
å være «litt enig» el ler «litt uenig» i at ak tiv 
døds hjelp bur de ha vært til latt? Ville alle dis se 
res pon den te ne svart hen holds vis «enig» el ler 

«uenig» hvis dett e var svar al ter na ti ve ne? I ana-
ly se ne har vi an tatt at res pon den te ne hen-
holds vis støtt et og av vis te le ga li se ring, men 
det er ri me lig å anta at den kon kre te ut for-
min gen av en døds hjelps lov ville ha be tyd-
ning for dis se le ge nes hold ning. Tro lig vil 
 dis se le ge ne være mer på vir ke li ge av ar gu-
men ter for el ler imot le ga li se ring enn res pon-
den te ne som valg te de eks tre me svar al ter na-
ti ve ne. I dett e per spek ti vet sy nes det som en 
stor an del av nors ke le ger ikke had de et fast-
låst stand punkt, men po ten si elt kun ne være 
vil li ge til å end re syn i døds hjelps spørs må let.

Sam men lig ning med tid li ge re un der sø kel-
ser van ske lig gjø res av at de fi ni sjo ner og 
spørs måls for mu le rin ger var uli ke. Men i den 
grad un der sø kel sen fra 1993 (ram me 1) had de 
slag si de, er vår tolk ning at den gikk i ret ning 
av å på vir ke res pon den te ne til å være po si ti ve 
til le ga li se ring. For oss vir ket av grens ning 
mel lom ak tiv døds hjelp og be hand lings -
begrens ning å være noe uklar, og døds hjelp 
ble stilt i et po si tivt lys med la de de ord som 
«hjelp til å dø», «veloverveiet» og «smer te fri 
måte» (3). Si den fle re støtt et ak tiv døds hjelp i 
2016 enn i 1993 til tross for at for mu le rin ge ne 
i 1993 kan ha på vir ket res pon den te ne til å 
 sva re po si tivt, me ner vi det er grunn til å anta 
at det fore lig ger en re ell hold nings end ring 
blant le ge ne.

Le ge ne er like fullt fort satt be ty de lig mind re 
po si ti ve til le ga li se ring enn den øv ri ge be folk-
nin gen. De tre før s te spørs må le ne i ta bell 1 ble 
også stilt til et ut valg av be folk nin gen i 2015 
(1). Til på stan den «le ge as si stert selv mord bør 
til la tes for per so ner som har en dø de lig syk-
dom med kort for ven tet le ve tid» sa 37,5 % seg 
«svært enig», 35,6 % «litt enig», 7,3 % «ver ken 
enig el ler uenig», 6,7 % «litt uenig» og 12,9 % 
«svært uenig». Også i på stan den om eu ta na si 
ved dø de lig syk dom var ma jo ri te ten (66,5 %) 
litt el ler svært enig, mens 37,9 % var litt/svært 
enig i på stan den om ak tiv døds hjelp for kro-
nisk syk dom. Men merk at un der sø kel sen 
had de lav svar pro sent.

Med på stan den «det fin nes til fel ler der det 
kan være rik tig/mo ralsk for svar lig av le gen å 
ut fø re ak tiv døds hjelp, selv om det er ulov lig», 
øns ket vi å un der sø ke om le ger som var imot 
le ga li se ring, li ke vel ville mene at det fore kom-
mer si tua sjo ner der en slik hand ling kun ne 
være rik tig. Mens en fi re del av alle res pon den-
ter men te at ak tiv døds hjelp noen gan ger kan 
være rik tig på tross av at det er ulov lig, ble 
dett e sy net også delt av 12 % av dem som er 
mot le ga li se ring. På den an nen side sier fler-
tal let av res pon den te ne at de ikke ville ha ut-
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Ge ne risk bytt e av le ge mid ler  
i sy ke hus

BAK GRUNN
Det er ofte be hov for at sy ke plei e re fore tar ge ne risk  
bytt e av le ge mid ler i sy ke hus. Sy ke plei e re kan ett er 
gjel den de for skrif ter kun fore ta slikt bytt e med ut gangs-
punkt i le ge mid del ver kets bytt e lis te el ler lo kal bytt e lis te 
i sy ke hu sets kva li tets sy stem.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
600 sy ke plei e re ved 23 kir ur gis ke og 28 me di sins ke 
sen ge pos ter i tre hel se fo re tak ble in vi tert til en nett -
basert spør re un der sø kel se om ge ne risk bytt e av le ge-
mid ler i sy ke hus. Stu di en ble gjen nom ført for å vur de re 
hvor dan da gens prak sis fun ge rer med hen syn til ri si ko-
fak to rer, do ku men ta sjon og even tu el le for bed rings -
mulig he ter.

RE SUL TA TER
Svar an de len i un der sø kel sen var 52 %. 57 % av sy ke plei e re 
ut før te ge ne risk bytt e av le ge mid ler dag lig, mens 8 % 
over lot til lege å be stem me bytt er like ofte. Av seks tenk te 
eks emp ler på ge ne risk bytt e svar te sy ke plei er ne i me di an 
feil på to, lo kal bytt e lis te ble brukt som enes te kil de til 
in for ma sjon i 23 % av til fel le ne og in gen bruk te le ge mid-
del ver kets bytt e lis te på nett. 37 % svar te at ge ne risk bytt e 
ble do ku men tert i ≥ 80 % av til fel le ne, mens 18 % svar te at 
dob belt kon troll ble ut ført i ≥ 80 % av til fel le ne.

FOR TOLK NING
Ge ne risk bytt e i sy ke hus gir sto re mu lig he ter for feil. 
Sik ker het og do ku men ta sjon ved ge ne risk bytt e bør 
pri mært iva re tas av da ta tek nis ke løs nin ger gjen nom 
inn fø ring av elek tro nisk me di sin kur ve. Al ter na tivt bør 
god kjent bytt e lis te være enes te kil de for bytt e.

ROLF JOHANSEN
rolf.johansen@sykehusapotekene.no
Sy ke hus apo te ket Lillehammer
Sy ke hus apo te ke ne HF

YVON NE ANDERSSON
Sy ke hus apo te ke ne HF ho ved kon tor
Sy ke hus apo te ke ne HF
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HO VED BUD SKAP
57 % av sy ke plei er ne bytt et dag lig 
mel lom ge ne ris ke le ge mid ler

37 % opp ga at det i minst 80 % av 
til fel le ne ble do ku men tert hvil ket 
pre pa rat det bytt es til

I me di an to av seks svar var feil  
i tenk te eks emp ler på ge ne risk bytt e

23 % bruk te god kjent bytt e lis te i de 
tenk te eks emp le ne

Med ge ne risk bytt e me nes bytt e 
mel lom pre pa ra ter med for-
skjel lig navn, men som har 
sam me vir ke stoff og virk ning. 
I 2017 ut gjor de generika 50 % 
av le ge mid del mar ke det, målt 

i de fi ner te døgn do ser (1). I sy ke hus er en stor 
del av le ge mid del inn kjø  pene satt ut på an bud. 
For sis te 12 må ne der, per 1.8.2018, var 86 % av 
le ge mid del kost na de ne gjen nom le ve ran dør-
av ta ler, to talt 9 507 mil  lio ner kro ner, med en 
gjen nom snitt lig ra batt på 40 % (2). I prak sis må 
man i sy ke hus bytt e til de le ge mid le ne av de-
lin gen har på la ger  el ler hel se fo re ta ket har 
inn kjøps av ta le på.

Or di ne ring av le ge mid ler er et lege an svar, 
men ofte er det sy ke plei e re som mø ter ut ford-
rin gen med bytt e i for bin del se med istand gjø-
ring av le ge mid le ne. Sy ke plei e res ad gang til 
ge ne risk bytt e er re gu lert i for skrift av 2008 
(3). En vik tig for ut set ning for at sy ke plei e re 
skal kun ne bytt e er at sy ke hu set har et kva li-
tets sy stem som sik rer for svar li ge ru ti ner, og 
at pre pa ra te ne er god kjent bytt ba re. Le ge mid-
del ver ket vur de rer hvil ke le ge mid ler som er 
god kjent bytt ba re bl.a. på grunn lag av bio-
ekvivalensstudier (4). Ett er 2012 har søk på 
god kjent bytt ba re pre pa ra ter vært mu lig på 
Le ge mid del ver kets hjem me si de og nett ut ga-
ven av Fel les ka ta lo gen.

Ana to misk-te ra peu tisk-kje misk sy stem 
(ATC-sy ste met) er et hie rar kisk klas si fi ka sjons-
sy stem for le ge mid ler, med grup per på fem 
ni vå er (5). ATC-re gis te ret fin nes også i Fel les-
ka ta lo gen og er eg net til å finne be slek te de 
le ge mid ler, men an gir ikke hvil ke som er god-
kjent som bytt ba re.

Hvis ikke byt te lis ten føl ges, vil ge ne risk 
 bytt e i sy ke hus med fø re en rek ke ri si ko fak to-
rer, for eks em pel at man for bytt er le ge mid del-
form el ler styr ke (6, 7). I den ne stu di en øns ket 
vi å un der sø ke hvor dan da gens prak sis fun ge-

rer med tan ke på ri si ko fak to rer, res surs bruk 
og ett er le vel se av for skrif ter, for å av dek ke 
even tu el le for bed rings mu lig he ter.

Ma te ria le og me to de

Kor re spon dan se med per son vern om bud av-
klar te at stu di en ikke var mel de plik tig. Den 
in ne holdt in gen pa si ent da ta og krev de der for 
ikke god kjen ning fra Re gio nal etisk ko mi té.

Stu di en ble gjen nom ført som en nett ba sert 
per son lig gjort spør re un der sø kel se med pro-
gram va ren Quest back EFS 10.9 (8) blant sy ke-
plei e re på me di sins ke og kir ur gis ke sen ge pos-
ter i no vem ber/de sem ber 2016. Per so ner med 
an nen ho ved ar beids plass enn me di sinsk el ler 
kir ur gisk sen ge post ble eks klu dert fra stu -
dien.

Res pon den ter ble hen tet fra 23 kir ur gis ke 
og 28 me di sins ke sen ge pos ter ved tre for-
skjel li ge hel se fo re tak i Hel se Sør-Øst. Sy ke -
huse nes pro se dy rer ble skaf fet gjen nom 
 lo kalt sy ke hus apo tek og vis te at alle had de 
ru ti ner der sy ke plei er ma nu elt gjor de i stand 
le ge mid del do ser til den en kel te pa si ent ut fra 
me di sin kur ve, at sy ke plei er kun ne ut fø re 
 ge ne risk bytt e ba sert på bytt e lis te og at dett e 
skul le do ku men te res i me di sin kur ven. Hel se-
fo re ta ke ne had de hver sin lo ka le bytt e lis te. 
In gen av sy ke hu se ne i stu di en bruk te ma ski-
nell pak king av me di sin do ser til den en kel te 
sy ke hus pa si ent og in gen var uni ver si tets  syke-
hus.

Sy ke hu se ne bruk te da ta sy ste met Tønsys til 
be stil lin ger fra sy ke hus apo tek (9). Lis te i Tøn-
sys med sy ke plei e re på ak tu el le av de lin ger ble 
grup pert ut fra hel se fo re tak og me di sinsk 
 el ler kir ur gisk sen ge post. Dis se seks grup pe ne 
ble sor tert ett er sy ke hus post og der ett er al fa-
be tisk ett er navn på sy ke plei er. Her fra ble det 
truk ket 100 per so ner fra hver grup pe ved 
 sy ste ma tisk til fel dig ut valg (10). Kon takt opp-
lys nin ge ne ble kon trol lert mot Per so nal por-
ta len (Sy ke hus part ner).

Spør re skje ma et be sto av 17 spørs mål med 
fas te svar al ter na ti ver og tvung ne svar samt 
16  spørs mål med åpne svar, hvor av 12 var 
tvung ne (ap pen diks på tidsskriftet.no).

For skrif ten kre ver at dob belt kon troll må 
do ku men te res for å være gyl dig (3). For å unn-
gå at res pon den te ne tok med til fel ler der to 
kon trol ler te uten å do ku men te re, ble det i 
spør re skje ma et spurt ett er «dob belt kon trol ler 
som beg ge kvitt e rer for». Sy ke plei er ne ble 
bedt om å ta stil ling til seks tenk te eks emp ler 
på ge ne risk bytt e. Her ble de an be falt å ha til-

gang på sam me hjel pe mid ler som i en van lig 
ar beids si tua sjon og løse opp ga ve ne mest mu-
lig likt en re ell si tua sjon. En pi lot stu die ble 
gjort med syv sy ke plei e re for å op ti ma li se re 
spør re skje ma et.

Data ble over ført og be ar bei det i Mi cro soft 
Ex cel 2013.

Re sul ta ter

313/600 (52 %) av de fore spur te sy ke plei er ne 
full før te spør re skje ma et. Ni av dis se ble eks-
klu dert fra ma te ria let, slik at to talt 304 sy ke-
plei e re ble in klu dert i vi de re ana ly ser. 159/304 
(52 %) had de kir ur gisk sen ge post og 145/304 
(48 %) me di sinsk sen ge post som ho ved  arbeids-
plass. For hel se fo re tak 1, 2 og 3 var  an de le ne 
hen holds vis 103/304 (34 %), 84/304 (28 %) og 
117/304 (38 %). Me di an al der var 38 år (va ria-
sjons bred de 22�–�67) og me di an ar beids tid i 
 sy ke hus var 9 år (va ria sjons bred de 0,5�–�45). 
100/304 (33 %) av sy ke plei er ne ar bei det i full 
stil ling og 290/304 (95 %) var fast an satt.

Stu di en vis te at 174/304 av sy ke plei er ne (57 %) 
gjor de ge ne ris ke bytt er minst én gang dag lig, 
mens 23/304 (8 %) over lot til le gen å be stem me 
me di ka ment bytt er like ofte (fi gur 1).

På et åpent spørs mål med tvun get svar 
(n = 304) opp ga sy ke plei er ne at ge ne risk bytt e 
ga dem mer ar beid på i me di an 7 mi nutt er 
 (va ria sjons bred de 0�–�40 mi nutt er).

Do ku men ta sjon og dob belt kon troll
113/304 sy ke plei e re (37 %) opp ga at ge ne risk 
bytt e ble do ku men tert i ≥ 80 % av til fel le ne, 
mens 55/304 (18 %) svar te at det ble gjen nom-
ført dob belt kon troll på ge ne risk bytt e ≥ 80 % 
av til fel le ne (fi gur 2).

For hvert av de tre hel se fo re ta ke ne var an-
de len som opp ga ≥ 80 % do ku men ta sjon av 
ge ne risk bytt e hen holds vis 48/103 (47 %), 14/84 
(17 %) og 51/117 (44 %). For delt på av de lings type 
for alle hel se fo re tak, var til sva ren de tall 60/159 
(38 %) for kir ur gis ke og 53/145 (37 %) for me di-
sins ke. An del som opp ga ≥ 80 % dob belt kon-
troll på ge ne risk bytt e var hen holds vis 18/103 
(17 %), 9/84 (11 %) og 28/117 (24 %) for hel se fo re-
tak 1, 2 og 3, mens an de len var 34/159 (21 %) for 
kir ur gis ke sen ge pos ter og 21/145 (14 %) for 
 me di sins ke sen ge pos ter.

In for ma sjons kil der
Opp lys nin ger om hvil ke in for ma sjons kil der 
som ble brukt ved ge ne risk bytt e var hen tet 
fra tre uli ke spørs mål som alle had de tvung ne 
svar.

Appendiks på tidsskriftet.no
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På et åpent spørs mål om hvor dan de gikk 
frem for å se om pre pa ra ter kun ne bytt es, 
nevn te 187/304 (62 %) kon kret bruk av ATC- 
regis te ret. 2/304 (1 %) nevn te at sy ke hu sets 
 bytt e lis te var enes te god kjen te kil de, og 11/304 
(4 %) at de sjek ket om pre pa ra te ne had de 
 sam me le ge mid del form.

274/304 (90 %) svar te Fel les ka ta lo gen og 
212/304 (70 %) sy ke hu sets lo ka le bytt e lis te på 
et åpent spørs mål om hvil ke in for ma sjons kil-
der som ble brukt ved ge ne risk bytt e (fle re 
kil der kun ne opp gis). I til legg opp ga 37/304 
(12 %) apo tek el ler far ma søyt, 36/304 (12 %) 
 and re sy ke plei e re/kol le g er, 33/304 (11 %) le ger 
og 18/304 (6 %) di ver se and re kil der.

De 304 sy ke plei er ne svar te for hvert av de 
seks eks emp le ne på et åpent spørs mål med 
tvun get svar om hva de bruk te som in for ma-
sjons kil de ved dett e kon kre te bytt et, og kun ne 
sam ti dig fri vil lig gi til leggs opp lys nin ger om 
hvil ke vur de rin ger de gjor de ved bytt et, til 
sam men 1 824 fri tekst kom men ta rer (304 x 6). 
146/1 824 (8 %) opp ga mer enn én in for ma sjons-
kil de, mens in for ma sjons kil de ikke frem gikk 
i 208 (11 %) av be sva rel se ne. ATC-re gis te ret ble 
opp gitt som in for ma sjons kil de i 282/1 824 
kom men ta rer (15 %), mens 857 (47 %) opp ga 
Fel les ka ta lo gen uten å nev ne ATC-re gis te ret 
spe si fikt. 546 (30 %) opp ga bytt e lis te som kil de, 
hvor av bytt e lis te var enes te kil de hos 411 (23 %).

For delt på det en kel te hel se fo re tak var 
 an de len kom men ta rer med bytt e lis te som 
enes te kil de hen holds vis 250/618 (40 %) for 
 hel se fo re tak 1, 75/504 (15 %) for hel se fo re tak 2 
og 86/702 (12 %) for hel se fo re tak 3. And re svar 
ut gjør til sam men 82/1 824 (4 %). Over sikt over 
bytt ba re pre pa ra ter på Le ge mid del ver kets 
hjem me si de og len ken til «byt te grup pe» 
 un der pre pa rat om ta ler i nett ut ga ven av 
 Fel les ka ta lo gen ble ikke nevnt av noen sy ke-
plei e re ved noen spørs mål.

Tenk te eks emp ler
I seks tenk te eks emp ler på ge ne risk byt te 
 had de sy ke plei er ne feil svar på i me di an to 
spørs mål (va ria sjons bred de 0�–�5) (ta bell 1). 
48/304 (16 %) svar te rik tig på alle seks eks emp-
le ne. In gen svar te feil på alle seks, men 108/304 
(36 %) svar te feil på tre el ler fle re eks emp ler.

Hen holds vis 174/304 (57 %) og 184/304 (61 %) 
svar te feil på eks emp le ne med Ery-Max kaps-
ler/Abboticin ES tab lett er og Tramagetic OD/
Nobligan Re tard. I de tre and re eks emp le ne 
som ikke var bytt ba re, var an del feil 65/304 
(21 %) for Zestoretic mite/Lisinopril tab lett er, 
71/304 (23 %) for Oxycodone kaps ler/OxyContin 
depotabletter og 99/304 (33 %) for Sinemet tab-

Fi gur 1  Sy ke plei e res an gi vel se av hvor ofte de hen holds vis job bet med istand gjø ring av le ge mid ler, had de be hov for  
å bytt e mel lom pre pa ra ter og over lot til lege å be stem me bytt er. Spørs må le ne had de tvung ne svar og seks svar al ter na -
tiver (n = 304).

Fi gur 2  Sy ke plei e res an gi vel se av hvor ofte ge ne risk bytt e ble do ku men tert og hvor ofte det ble ut ført dob belt kon troll på 
ge ne risk bytt e. Spørs må let had de tvun get svar og seks svar al ter na ti ver (n = 304).
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lett er/Madopar kaps ler. 19/304 (6 %) svar te feil 
på det ene eks emp let med god kjen te bytt ba re 
pre pa ra ter (Plavix/Clopidogrel tab lett er).

Av de 1 824 kom men ta re ne om in for ma-
sjons kil der i de seks tenk te eks emp le ne på ge-
ne risk bytt e var det 411 svar der lo kal bytt e lis te 
var enes te kil de. Der lo kal bytt e lis te ble an gitt 
brukt som enes te kil de, svar te 284/411 (69 %) 
rett, 86/411 (21 %) feil og 41/411 (10 %) «vet ikke».

108/1 824 (6 %) kom men ta rer om hvor dan 
 sy ke plei er ne vur der te byttbarheten vis te kor-
rekt svar på bytt e sam ti dig som det ble brukt 
feil be grun nel se, for eks em pel at man ikke 
ville bytt e Madopar og Sinemet for di den ene 
var kap sel og den and re tab lett. 182/1 824 av sva-
re ne (10 %) had de til leggs kom men tar om at de 
i en re ell si tua sjon ville kon fe rert med le gen.

231/304 (76 %) av res pon den te ne had de til-
gang til sam me in for ma sjons kil der som i en 
van lig jobb si tua sjon når de svar te på spør re-
skje ma et, mens 54/304 (18 %) had de del vis til-
gang. På et åpent fri vil lig spørs mål svar te 
56/65 sy ke plei e re at de ge ne relt ville sjek ket 
byttbarheten bedre i en jobb si tua sjon, f.eks. 
ved å bru ke mer tid el ler spør re kol le g er.

Dis ku sjon

Do ku men ta sjo nen av ge ne risk bytt e var man-
gel full i alle de tre hel se fo re ta ke ne. Mang len-

de do ku men ta sjon av ge ne risk bytt e i pa si en-
tens me di sin kur ve er et brudd på for skrif ten 
(3). Ved man gel full do ku men ta sjon blir det 
umu lig for le gen å vur de re bytt e ne, og even-
tu el le feil kan van ske lig opp da ges i ett er tid.

Få gjen nom før te dob belt kon troll ved ge ne-
risk bytt e, selv om dett e er an be falt i for skrif-
ten (3). Det er svært vik tig at den ne dob belt-
kon trol len skjer mot en god kjent bytt e lis te.

I de tenk te eks emp le ne bruk te 77 % av sy ke-
plei er ne in for ma sjons kil der som ikke er  eg net 
ved ge ne risk bytt e og ikke god kjent ett er for-
skrif ten.

Vi vur de rer at le ge mid del ver kets hjem me-
si de er lite eg net for sy ke plei e re til opp slag av 
bytt ba re pre pa ra ter. Da er nett ut ga ven av Fel-
les ka ta lo gen enk le re, der det even tu elt ne-
derst i pre pa rat om ta len vil være en len ke til 
«bytt e grup pe» med alle god kjent bytt ba re 
pak nin ger i sam me styr ke. Sam me in for ma-
sjon frem kom mer også i Fel les ka ta lo gens app 
for smartt e le fon som kom i ny ver sjon høs ten 
2017 (11), mens pa pir ut ga ven ikke har slike 
opp lys nin ger.

Hyp pig het av feil
Sy ke plei er ne svar te i me di an feil på to av seks 
tenk te eks emp ler. Dett e sier imid ler tid ikke 
noe om hvor ofte feil ved ge ne risk bytt e re elt 
skjer i sy ke hus, for di de tenk te eks emp le ne 
var ut valg te pro blem stil lin ger. I hver da gen vil 

kan skje det van lig ste være at pre pa ra ter som 
sam men lig nes har sam me le ge mid del form. 
Få svar te feil på det enes te eks emp let der pre-
pa ra te ne var bytt ba re.

At over halv par ten svar te feil på bytt e ne 
Erymax kaps ler/Abboticin ES tab let ter og 
Tramagetic OD/Nobligan Re tard, skyl des sann-
syn lig vis at for skjel le ne er van ske lig å se ut fra 
pre pa rat om ta le og ATC-re gis te ret. Det var mer 
uven tet at 23 % svar te feil på bytt et Oxycodone 
kaps ler til OxyContin de pott ab lett er, ett er som 
for skjell i le ge mid del form frem går ty de lig av 
nav net. Kon se kven sen av å for veks le le ge mid-
del form er sjel den al vor lig, men kan eks em-
pel vis være far lig for ster ke opio i der. Zestore-
tic mite og Lisinopril har for skjel lig inn hold, 
men 21 % svar te li ke vel feil. At enda fle re (33 %) 
ville bytt e Sinemet og Madopar, kan skyl des 
sam me ATC-kode, selv om et av vir ke stoff e ne 
er for skjel li ge.

Ge ne risk bytt e er ikke nevnt som år sak til 
av vik i års rap por ten for 2017 fra Mel de ord nin-
gen for uøns ke de hen del ser i spe sia list hel se-
tje nes ten (12). Imid ler tid er bare al vor li ge 
hen del ser mel de plik ti ge, og det an tas å være 
un der rap por te ring (13). For veks ling av de pot-
tab lett er og hur tig vir ken de tab lett er i sy ke hus 
er li ke vel en kjent pro blem stil ling (14). Le ge-
mid del ver ket har også laget in for ma sjons -
mate ri ell om for veks lings fa ren mel lom tab-
lett er og de pott ab lett er (15).

Ta bell 1  Svar an del i pro sent for sy ke plei er nes vur de rin ger av seks eks emp ler på ge ne risk bytt e. Feil svar (ba sert på Le ge mid del ver kets bytt e lis te) er mar kert med un der stre king. Spørs-
må le ne had de tvung ne svar og tre svar al ter na ti ver (n = 304).

Ville du byttet:

Jeg ville ha 
byttet disse 

(%)

Jeg ville 
ikke ha 

byttet disse 
(%)

Jeg finner ikke  
ut om disse  
kan byttes  

(%) Hovedforskjell mellom preparatene

Plavix 75 mg tabletter 
med 
Clopidogrel 75 mg tabletter?

92  6  2 Godkjent byttbare av Legemiddelverket

Ery-Max 250 mg 2 stk kapsler 
med 
Abboticin ES 500 mg 1 stk tablett?

57 33 10
Ulik biologisk tilgjengelighet, 250 mg 
Ery-max kapsler tilsvarer 500 mg 
 Abboticin ES tabletter

Sinemet 25/100 tabletter 
med 
Madopar 25/100 kapsler?

33 52 15
Kombinasjonspreparater med levodopa 
der dopadekarboksylase-hemmeren er 
forskjellig

Tramagetic OD 200 mg depottabletter 
med 
Nobligan Retard 200 mg depottabletter?

61 33  6
Depotpreparater med samme virkestoff, 
der anbefalt doseringsintervall er 24 timer 
for den ene og 12 timer for den andre

Zestoretic mite tabletter 
med 
Lisinopril 10 mg tabletter?

21 74  5 Zestoretic mite er kombinasjons-preparat 
med hydroklortiazid i tillegg til lisinopril

Oxycodone kapsler 20 mg 
med 
OxyContin depottabletter 20 mg?

23 72  5 Oxycodone er hurtigvirkende kapsler, 
mens OxyContin er et depotpreparat
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mes te gjen nom før te ge ne risk bytt e uten å 
 in vol ve re le gen. Stu di en sier dess ver re ikke 
noe om hvor dan le ger hånd te rer ge ne risk 
 bytt e. Re sul ta te ne stem mer godt over ens med 
en ho ved opp ga ve fra 2009, der man fant man-
gel ful le ru ti ner, at bytt er sjel den ble do ku-
men tert og at bytt er også fore kom mel lom 
ikke-bytt ba re pre pa ra ter (18).

Det er sann syn lig at sy ke plei er ne sjek ker 
noe grun di ge re når det drei er seg om re el le 
pa si en ter i ste det for tenk te eks emp ler. De 
fles te had de imid ler tid til gang på sam me 
 in for ma sjons kil der som i en jobb si tua sjon og 
ville nep pe gjø re det på en prin si pi elt for skjel-
lig måte.

Kon klu sjon

Da gens prak sis med ge ne risk bytt e i sy ke hus 
in ne bæ rer en unød ven dig ri si ko for feil me di-
si ne ring. Stu di en un der støtt er dett e og vi ser 
mang ler i hånd te ring av ge ne ris ke bytt er. 
 Sik re ru ti ner og gode kva li tets sy ste mer er et 
klart le del ses an svar og må være på plass. De 
krav som for skrif ten sett er til ge ne risk bytt e 
og bruk av bytt e lis ter er vik tig ba sis kunn skap 
som bør inn gå i sy ke plei er nes grunn ut dan-
ning.

Mott att 23.8.2017, før s te re vi sjon inn sendt 13.4.2018, 
 godkjent 22.10.2018.

un der vis ning, in tern kon troll og for bed ring 
av ru ti ner. Kli nis ke far ma søy ter bør i stør re 
grad enn nå bru kes som en sam ar beids part-
ner for å kva li tets sik re le ge mid del bru ken til 
den en kel te pa si ent.

Stu di en vi ser at mer ar beid ved ge ne risk 
 bytt e ut gjør ca. 1,5 % av en nor mal ar beids dag. 
Det hø res lite ut, men det er drøyt 44 000 års-
verk sy ke plei e re i spe sia list hel se tje nes ten (17), 
hvil ket gir 660 års verk. Tal le ne er usik re, men 
be ty de li ge res sur ser kan åpen bart spa res med 
mer eff ek ti ve ru ti ner for ge ne risk bytt e.

Styr ker og be grens nin ger
Svar pro sen ten i stu di en er noe lav, men res-
pon den te ne av spei ler en he te ro gen grup pe i 
al der og ar beids er fa ring, og data er hen tet fra 
fle re hel se fo re tak. Den en kel te sy ke hus post 
be stem mer selv hvil ke sy ke plei e re som skal 
re gist re res i Tønsys for be stil ling av le ge mid-
ler. Dett e kan gi skjev he ter i ut val get, og spe-
si elt ti me løn ne de sy ke plei e re og vi ka rer kan 
være un der re pre sen tert. Ut fra re sul ta te ne 
frem står sy ke plei e re som en svært ho mo gen 
grup pe når det gjel der ge ne risk bytt e i sy ke-
hus, og mind re skjev he ter i ma te ria let an tas 
å ikke ha stor be tyd ning for re sul ta te ne. Stu-
di en bør der for gi et godt bil de av si tua sjo nen 
i sy ke hus med til sva ren de ma nu ell istand gjø-
ring av le ge mid ler. Noen sy ke hus som ikke er 
in klu dert i stu di en, har imid ler tid helt and re 
ru ti ner, bl.a. med sen tra li sert dose pak king av 
le ge mid ler til den en kel te pa si ent (16).

Re sul ta te ne vi ser at sy ke plei er ne for det 

Mu lig he ter for kva li tets for bed ring
Det blir feil å peke på sy ke plei er ne som år sak 
til pro ble me ne ved ge ne risk bytt e. Her er det 
kva li tets sy ste me ne som må for bed res. Bedre 
sik ker he ten bør pri mært iva re tas med da ta-
tek nis ke løs nin ger. Luk ket le ge mid del sløy fe 
(closed loop med i ca tion) er i ho ved sak ba sert 
på elek tro nisk kur ve med be slut nings støtt e, 
elek tro nisk og ma nu elt iden ti fi ser ba re le ge-
mid ler og elek tro nis ke kom mu ni ka sjons- og 
do ku men ta sjons sy ste mer. I Norge, Eu ro pa og 
USA er dett e vur dert som et vik tig systemfor-
bedringstiltak for å re du se re uøns ke de le ge-
mid del hen del ser. In gen sy ke hus har så langt 
im ple men tert dett e i Norge, men noen sy ke-
hus ar bei der for en slik løs ning (16).

Når elek tro nisk kur ve inn fø res, bør det uan-
sett til rett e leg ges for at bytt ba re pre pa ra ter 
en kelt kan sø kes opp og at bytt er blir do ku-
men tert au to ma tisk. Apo te ke nes da ta sy ste-
mer har til sam men lig ning iva re tatt dett e helt 
 si den apo tek be gyn te med ge ne risk bytt e i 
2001.

Det al ler vik tig ste, uten om tek nis ke løs nin-
ger, er for stå el sen for at le ge mid ler kun kan 
bytt es med ut gangs punkt i en god kjent bytt e-
lis te. Man ge del ta ge re i stu di en svar te feil på 
eks emp ler selv om de bruk te lo kal bytt e lis te, 
så nød ven dig opp læ ring må gis.

For uten sy ke plei e re bør også le ger være 
opp merk som me på fa ren for feil ved ge ne risk 
bytt e og kon trol le re dett e i me di sin kur ve ne. 
Sy ke hus apo te ke ne kan in vol ve res i kva li tets-
for bed ring av ge ne risk bytt e på om rå der som 
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Manipulasjonsteknikker ved 
nakkeasymmetri hos spedbarn

BAKGRUNN
Fagutøvere innen blant annet kiropraktikk, fysioterapi, 
manuellterapi og osteopati anbefaler manipulasjons- 
teknikker for å behandle nakkeasymmetri hos spedbarn. 
Denne artikkelen oppsummerer forskning som eva- 
luerer slik behandling.

MATERIALE OG METODE
Artikkelen bygger på søk i MEDLINE, EMBASE, CINAHL, 
Cochrane CENTRAL, AMED, PEDro og Index to Chiroprac-
tic Literature i august 2017. Kontrollerte studier ble inklu-
dert for å vurdere effekt, og observasjonsstudier for  
å belyse risiko for skade.

RESULTATER
Vi gikk gjennom 3 418 unike søketreff. Vi inkluderte tre 
randomiserte kontrollerte studier om effekt av manuell-
terapi eller osteopati og tre observasjonsstudier om 
mulige skadevirkninger. To studier av manuellterapi 

antyder at manipulasjonsteknikker ikke har større effekt 
på symmetri og motoriske utfall enn foreldreveiledning, 
fysioterapi og hjemmeøvelser. Én studie antyder at osteo-
pati kan bidra til økt symmetri sammenlignet med 
placebo, men den kliniske relevansen av denne endrin-
gen er usikker. Verken de tre randomiserte studiene eller 
en stor pasientserie som omfattet 695 spedbarn, kunne 
påvise at manipulasjonsteknikker var forbundet med 
risiko for alvorlig skade, men tre pasienthistorier doku- 
menterer at manipulasjonsteknikker kan skade dersom 
den observerte asymmetrien har alvorlige underlig-
gende årsaker.

FORTOLKNING
Manipulasjonsteknikker er ikke dokumentert å være 
effektive i behandlingen av nakkeasymmetri hos sped-
barn, men den tilgjengelige dokumentasjonen er 
usikker.
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ver den planlagte gjennomføringen av artik-
kelen, ble publisert i august 2015 (14). Vi be-
nytter her søkeresultatene fra den opprinne-
lige oversikten (13), men vi har i tillegg gjen-
nomført et oppdateringssøk som dekker pe-
rioden fra det opprinnelige søket frem til 
august 2017. Vi har gjennomført søk i MED-
LINE, EMBASE, CINAHL, Cochrane CENTRAL, 
AMED, PEDro og Index to Chiropractic Litera-
ture. Søket ble utformet ved å kombinere 
tekst- og emneord som beskriver populasjon 
(f.eks. «KISS», «torticollis», «asymmetric neck») 
og intervensjon (f.eks. «manual therapy», 
«manipulation», «osteopathy») (se appendiks 
på tidsskriftet.no). Vi søkte også etter rele-
vante studier i referanselistene til relevante 
oversikter og studier.

I effektspørsmål inkluderte vi kun kontrol-
lerte studier som tilfredsstilte seleksjonskri-
teriene i tabell 1. Sjeldne bi- og skadevirknin-
ger kan være vanskelige å påvise i kontrol-
lerte studier, så i spørsmål om skade åpnet vi 
for å inkludere flere typer design (tabell 1).

To av forfatterne valgte ut artikler uavhen-
gig av hverandre. I første trinn ble titler og 
sammendrag for alle søketreff gjennomgått. 
Fulltekstartikler ble innhentet dersom minst 
én forfatter vurderte sammendraget som rele-
vant med hensyn til seleksjonskriteriene. Der-
som forfatterne var enige om at en artikkel 
var relevant, ble den inkludert. Uenigheter ble 
løst gjennom diskusjon.

For studier som sammenlignet grupper, 
vurderte vi risiko for skjevheter knyttet til  
pasientseleksjon, utførelse, påvisning, oppføl-
ging og rapportering i henhold til Cochrane-
samarbeidets verktøy (15), noe som blant annet 
innebar å vurdere randomiseringsprosedyrer, 
maskering og frafallsanalyser. Studier uten 
gruppevise sammenligninger, som ble inklu-

ten er å trene opp symmetriske bevegelses-
mønstre gjennom massasje, passive tøynings-
øvelser og stimuleringstiltak (4, 7).

På 1990-tallet innførte H. Biedermann ter-
men nakkeleddsinduserte symmetriforstyr-
relser (også kjent som KISS, Kopfgelenk-indu-
zierte Symmetrie-Störung) og beskrev en mulig 
sammenheng mellom ubalanse i nakkevirv-
lene hos spedbarn, symmetriforstyrrelser og 
symptomer som kolikklignende uro og søvn- 
og spiseforstyrrelser (8, 9, 10). Biedermann 
mente at slike ubalanser kunne behandles 
med manipulering, det vil si et kort, lett trykk 
med pekefinger mot nakkeleddene (8). I Norge 
tilbys denne behandlingsformen av fagut-
øvere innen blant annet kiropraktikk, fysio-
terapi, manuellterapi og osteopati, men effekt 
og sikkerhet knyttet til bruken av manipula-
sjonsteknikker, særlig på spedbarn, er omdis-
kutert (11, 12).

Til denne artikkelen søkte vi etter kontrol-
lerte studier som sammenlignet manipula-
sjonsteknikker med andre behandlingstiltak 
som tilbys spedbarn med asymmetrier i hode- 
og nakkeregionen. Særlig ønsket vi å se om 
manipulasjonsteknikker bidro til mer sym-
metrisk holdning og bevegelsesmønster, men 
vi åpnet også for å undersøke behandlingens 
innvirkning på vegetative utfall som søvn, 
gråt og uro. I søk etter dokumentasjon på mu-
lige skadevirkninger vurderte vi alle typer 
studier, uavhengig av design.

Materiale og metode

Denne artikkelen er en oppdatering av en 
systematisk oversikt som ble utgitt av Nasjo-
nalt kunnskapssenter for helsetjenesten i 
2009 (13). En prosjektplan som i detalj beskri-

HOVEDBUDSKAP
Manipulasjonsteknikker blir benyt-
tet for å motvirke nakkeasymmetri 
hos spedbarn, men bruken av slike 
teknikker er omdiskutert

Vi gjorde et omfattende litteratursøk 
for å identifisere og oppsummere 
forskningsstudier om effekt og 
sikkerhet av manipulasjonsteknik-
ker

Forskning understøttet ikke bruk av 
manipulasjonsteknikker i behand-
ling av spedbarnsasymmetri, men 
forskningsresultatene var forbundet 
med usikkerhet

Torticollis er en fellesbetegnelse på 
asymmetrier i hode- og nakke-
regionen. Forekomsten av med-
født muskulær torticollis, som 
ofte ledsages av asymmetrisk 
hode-fasong, er anslått til om lag 

1 % (1). Et større antall, rundt 10 % av alle sped-
barn under seks måneder, har asymmetrisk 
hodefasong som kan relateres til begrenset 
bevegelighet i nakken og det at barna har en 
favorittside å ligge på (2). Tall fra Statistisk 
sentralbyrå og Helfo viser at omtrent 8 % av 
alle norske spedbarn blir tatt med til manu-
ellterapeut i sitt første leveår, ofte på grunn av 
hode- og nakkerelaterte asymmetrier (3).

Konservativ behandling av medfødt mus-
kulær torticollis og andre former for asym-
metri hos spedbarn, heretter betegnet sped-
barnsasymmetri, består av foreldreveiledning, 
fysioterapi og hjemmeøvelser (4, 5, 6). Hensik-

Tabell 1  Seleksjonskriterier benyttet ved utvelgelse av studier for å undersøke effekt og skade av behandling. Studier som ikke tilfredsstilte alle kriteriene under henholdsvis effekt eller 
skadevirkning, ble ekskludert.

Effekt Skadevirkning

Design Randomiserte, kvasi-randomiserte og ikke-randomiserte 
kontrollerte studier Alle, også kasuistikker

Populasjon Spedbarn (0 – 2 år) der det forelå mistanke om nakke-
leddsinduserte symmetriforstyrrelser1

Spedbarn (0 – 2 år) behandlet for nakkeleddsinduserte 
symmetriforstyrrelser1

Tiltak Manuellterapi, kiropraktikk, osteopati og fysioterapi 
rettet mot cervikalcolumna

Manuellterapi, kiropraktikk, osteopati og fysioterapi rettet 
mot cervikalcolumna

Sammenligning Ingen behandling, placebo eller andre former for  
behandling som ikke var rettet mot nakkeleddene

—

Utfall Grad av symmetri, søvnforstyrrelser, gråtetid, passiv 
rotasjon, m.m. Pusteproblemer, nerveskade, lammelse, død, m.m.

1 Studier som omhandlet manipulasjonsbehandling av spedbarn med kolikk, ble ekskludert.

Appendiks og engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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foreldreveiledning og behandling med hjelm 
(18). Barnas motoriske utvikling ble vurdert 
med Alberta Infant Motor Scale (20), og asym-
metri ble klassifisert etter Argenta-skalaen (21). 
Da studien ble avsluttet, var asymmetrien  
minimal (0 eller 1), og den motoriske utviklin-
gen tilfredsstillende for alle de 46 barna som 
deltok i studien (tabell 2). Den gjennomsnitt-
lige behandlingstiden i kontrollgruppen var 
149 dager, noe som var 39 dager lenger (95 % KI 
31 til 46) enn for barna som også fikk manuell-
terapi. Det er imidlertid stor risiko for at mang-
lende blinding av foreldre og det at barn i 

eller mye bedre. Etter åtte uker var 12 av 15 del-
takere i behandlingsgruppen og 13 av 16 i kon-
trollgruppen merkbart bedre med færre tor-
ticollissymptomer (RR 0,92, 95 % KI 0,16 til 
5,49; se tabell 2). Verken for symptombelast-
ning eller for utfall knyttet til asymmetrier i 
sovestilling, bevegelsesmønstre, fleksjon og 
hoderotasjon var det påviselige forskjeller 
mellom gruppene (17). Vår tillit til dokumen-
tasjonen er lav for alle utfall på grunn av få 
studiedeltakere og upresise effektestimater.

Cabrera-Martos og medarbeidere under-
søkte effekten av å gi manuellterapi i tillegg til 

dert for å belyse mulig skade, ble vurdert  
å være svært utsatt for risiko for skjevheter. Vi 
kontaktet Norsk pasientskadeerstatning for å 
innhente statistikk om registrerte skader etter 
nakkebehandling hos kiropraktor, manuell-
terapeut eller fysioterapeut.

Dikotome effektmål ble presentert som  
relativ risiko (RR), og kontinuerlige effektmål 
som gjennomsnittsforskjeller (MD) med 
95 % konfidensintervall. Vi benyttet GRADE 
 (Grading of Recommendations Assessment,  
Deve lopment and Evaluation) til å vurdere 
om vi har høy, middels, liten eller svært liten 
tillit til at de rapporterte effektestimatene lig-
ger nær den sanne effekten (16).

Resultater

Litteratursøket resulterte i inklusjon av seks 
publikasjoner (figur 1). Tre av disse var rando-
miserte kontrollerte studier, hvorav to under-
søkte effekt av manuellterapi (17, 18) og én 
osteopati (19). De inkluderte studiene er be-
skrevet i tabell 2, som også oppsummerer vår 
vurdering av risiko for skjevheter. Kort opp-
summert var studiene til Haugen og med- 
arbeidere (17) og Philippi og medarbeidere 
(19) lite utsatt for systematiske feilkilder. Stu-
dien til Cabrera-Martos og medarbeidere (18) 
ble vurdert å ha metodiske begrensninger 
som kan ha påvirket sluttresultatet. Begrens-
ningene var primært relatert til manglende 
blinding av foreldre, og at barn i manuell- 
terapigruppen fikk hyppigere oppfølging enn 
barn i kontrollgruppen. Disse forskjellene kan 
ha bidratt til bedre behandlingsetterlevelse i 
manuellterapigruppen. Detaljer om behand-
lingsteknikkene som ble benyttet, er beskre-
vet i tabell 3.

Manuellterapi
Haugen og medarbeidere sammenlignet eff-
ekt av manuellterapi som tillegg til fysioterapi 
hos spedbarn mellom tre og seks måneder 
med redusert nakkebevegelighet (17). Foreldre, 
fysioterapeuter som gjennomførte fysioterapi 
og personer som vurderte utfall, visste ikke 
hvilke barn som mottok manuellterapi.

Barna i undersøkelsen ble filmet ved hvert 
besøk. Filmen ble brukt til å kvantifisere spon-
tanmotorikk og styrke samt aktiv og passiv 
bevegelighet. Primærutfallet ble målt ved at 
barnefysioterapeuten sammenlignet filmopp-
tak fra studiens oppstart med opptak fra opp-
følgingstidspunktet og kvalitativt vurderte 
om barnet var verre, ubetydelig endret, bedre 

Figur 1  Flytdiagram som oppsummerer seleksjonsprosessen
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mellom osteopati- og kontrollgruppen (19). På 
grunn av få studiedeltakere og upresise effek-
testimater har vi lav tillit til dokumentasjo-
nen for alle utfall.

Risiko for skade
De inkluderte randomiserte studiene rappor-
terte ikke bivirkninger, men vi identifiserte og 
inkluderte tre deskriptive studier – én pasient-
serie (23) og to kasuistikker (24, 25) – for å be-
lyse bivirkninger og risiko for skade (tabell 2).

Koch og medarbeidere rapporterte data fra 
695 tyske spedbarn som fikk manipulasjons-

dardiserte, videobaserte målinger gitt en skår 
fra 4 (full symmetri) til 24 (maksimal asym-
metri) (22). For deltakerne i kontrollgruppen 
endret symmetriskåren seg fra 14,2 til 13,0, 
mens den for deltakerne i osteopatigruppen 
endret seg fra 15,4 til 9,5 (19). Barn i inter-
vensjonsgruppen opplevde altså en bedring 
som i gjennomsnitt var 4,7 poeng større enn 
i kontrollgruppen (95 % KI 2,0 til 7,6 poeng; se 
tabell 2. Forfatterne oppga ikke effektestimat 
for utfallene oppkast, søvn, drikke, humør, 
oppstemthet, avføringsmønster og gråt, men 
de fant ingen statistisk signifikante forskjeller 

manuellterapigruppen fikk hyppigere oppføl-
ging enn barn i kontrollgruppen, har bidratt 
til systematiske skjevheter.

Osteopati
Philippi og medarbeidere randomiserte 32 
spedbarn med holdningsasymmetri til osteo-
pati eller placebo (19). Barn i placebo-gruppen 
gjennomgikk samme undersøkelser som de  
i tiltaksgruppen, men på disse barna plas-
serte osteopaten hendene i behandlingsposi-
sjon uten å gjennomføre aktiv behandling.

Graden av symmetri ble ved hjelp av stan-

Tabell 2  Kjennetegn ved inkluderte studier for å undersøke effekt og mulige skadevirkninger av manipulasjonsteknikker gitt til spedbarn med asymmetrier i hode- og nakkeregion. 
Studiene er sortert etter publiseringsår innenfor hver kategori.

Studie Deltakere Intervensjon Kontroll Utfall
Risiko for  
skjevheter1

GRADE- 
vurdering2

Effekt

Cabrera-Martos  
og medarbeidere 
2016 (18), randomisert 
kontrollert studie

46 barn med  
plagiokefali,  
alder 5,7 måneder

Standard + 
manuellterapi, 
ukentlige 
sesjoner  
à 45 minutter

Standard: 
Hjelm  
+ råd til 
foreldre

Motorisk utvikling: 
tilfredsstillende for alle 
barna 
Gjennomsnittlig behand-
lingsvarighet:   
110 og 149 dager i hhv. 
intervensjons- og kontroll-
gruppen, dvs. 39 dager 
forskjell (95 % KI 31 til 46)

Høy For begge  
utfallsmål: 

 
Svært lav3,4

Haugen og medarbei-
dere 2011 (17), rando-
misert kontrollert 
studie

32 barn med redusert 
nakke-mobilitet, 
alder 3 – 6 måneder

Fysioterapi + 
manuellterapi, 
to sesjoner 
med manuell-
terapi

Fysio- 
terapi 
alene

Symptomendring5  
etter 8 uker: 
merkbart færre torticollis-
symptomer hos 12/15 og 
13/16 i hhv. intervensjons- 
og kontrollgruppen.  
Relativ risiko 0,92  
(95 % KI 0,16 – 5,49)

Lav  
Lav3

Philippi og medarbei-
dere 2006 (19),rando-
misert kontrollert 
studie

32 barn med  
holdnings-asymmetri, 
alder 6 – 12 uker

Osteopati, 
én ukentlig 
behandling  × 4

Placebo Asymmetri6: 
Endring i skår var 4,7 po-
eng større i intervensjons-
gruppen enn i kontroll-
gruppen (95 % KI 2,0 – 7,6).

Lav  
Lav3

Skadevirkning

Happle og medarbei-
dere 2009 (24),  
kasuistikk

2 barn med  
holdnings-asymmetri, 
alder 6 og 5 måneder

Manuellterapi 
+ fysioterapi

— Forsinket diagnose 
Feilbehandling

Høy —

Koch og medarbeidere 
2002 (23), pasientserie

695 barn med  
holdnings-asymmetri, 
alder 1 – 12 måneder

Kiropraktikk — Hjertefrekvens Høy —

Shafrir & Kaufman 
1992 (25),kasuistikk

1 barn med  
holdningsasymmetri, 
alder 4 måneder

Kiropraktikk — Forsinket diagnose 
Feilbehandling 
Skade

Høy —

1  Randomiserte kontrollerte studier ble vurdert i henhold til Cochrane-samarbeidets verktøy (15), mens pasientserien og kasuistikkene ble 
skjønnsmessig vurdert å være svært utsatt for risiko for skjevheter

2 The Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (16)
3 Presisjon (−2), effektestimat har svært brede 95 % KI på grunn av få deltakere
4 Risiko for skjevheter (−1) pga. mulig aldersforskjell mellom grupper, manglende maskering av foreldre og ulik oppfølgingsfrekvens
5 Fysioterapeutvurdering av torticollissymptomer basert på videopptak: verre, ingen endring, bedre eller mye bedre
6 Egenutviklet skala fra 4 (full symmetri) til 24 (maksimal asymmetri) poeng basert på bedømming av videoopptak
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ingen forskjeller i avføringsmønster, spise-
vaner, søvn, humør og gråt mellom osteopati 
og placebo (19). Vi identifiserte ingen studier 
om effekt av kiropraktikk, og vi fant heller 
ingen studier som undersøkte risiko for skade 
på en systematisk måte.

Osteopati og manuellterapi har mange fel-
lestrekk, men det er viktige forskjeller i hvilke 
sammenligninger som ble gjennomført i de 
inkluderte effektstudiene. Osteopati ble sam-
menlignet med placebo (19). Manuellterapi ble 
sammenlignet mot konservative tiltak, men 
mens Haugen og medarbeideres studie (17) var 
designet for å teste den isolerte effekten av 
manuellterapeutisk manipulasjon, under-
søkte studien til Cabrera-Martos og medarbei-
dere (18) et mer sammensatt manuellterapeu-
tisk tiltak. På grunn av disse forskjellene kun-
ne vi ikke slå sammen resultatene i metaana-
lyser, men studiene bør likevel sees i sammen-
heng. En mulig fortolkning er at konvensjonell 
fysioterapi og osteopati fremmer symmetrisk 
utvikling, men uten at manipulasjons- eller 
impulsteknikker i seg selv er avgjørende for 
sluttresultatet.

Resultatene vi rapporterer i denne artik-
kelen, samsvarer med andre oversikter om 
temaet (26–28), men konklusjonene er usikre. 
Få studier og få deltakere gir usikkerhet om 

kiropraktor, manuellterapeut eller fysiotera-
peut. I samme periode søkte 55 voksne pa- 
sienter mellom 28 og 60 år om erstatning  
etter nakkebehandling hos kiropraktor,  
manuellterapeut eller fysioterapeut. Åtte fikk 
medhold, blant annet etter at det ble sann-
synliggjort at behandlingen hadde utløst 
hjerneinfarkt.

Diskusjon

Etter en litteraturgjennomgang inkluderte vi 
tre randomiserte kontrollerte studier om  
effekt av manuellterapi eller osteopati ved 
spedbarnsasymmetrier i hode- og nakke-
regionen. Haugen og medarbeidere viste at 
en kombinasjon av fysioterapi og manuell-
terapi ga tilsvarende endring i symptombil-
det som fysioterapi alene (17). Cabrera-Martos 
og medarbeidere antydet at manuellterapi 
rettet mot cervikalcolumna kan forkorte be-
handlings-tiden for spedbarn med hodeasym-
metrier som behandles med hjelm, men me-
todiske begrensninger ved studien sår tvil om 
resultatet (18). Philippi og medarbeidere viste 
at et sammensatt osteopatisk tiltak muligens 
kan motvirke asymmetri hos spedbarn med 
holdningsasymmetri, men forfatterne fant 

behandling for nakkeleddsinduserte symme-
triforstyrrelser (23). Ingen alvorlige bivirknin-
ger ble rapportert, men måling av hjerte- og 
pustefrekvens viste at manipulasjonsbehand-
ling ofte ledsages av forbigående apné og  
redusert hjertefrekvens, særlig blant de yngste 
barna (23).

Happle og medarbeidere beskrev to sped-
barn som ble diagnostisert med nakkeledds-
induserte symmetriforstyrrelser og behand- 
let med manuellterapi og fysioterapi (24). 
Sym-ptomene vedvarte etter endt behandling, 
hvorpå videre utredning viste at symptomene 
skyldtes kreftsykdom. Forfatterne fremhevet 
at spedbarnsasymmetrier kan ha alvorlige dif-
ferensialdiagnoser, og at forsinket diagnosti-
sering kan få alvorlige konsekvenser (24).

Shafrir & Kaufman beskrev en fire måneder 
gammel gutt som ble behandlet for skjev 
nakke hos kiropraktor (25). Etter manipula-
sjonsbehandling ble gutten raskt dårligere. 
Utredning viste at gutten hadde en uoppdaget 
intraspinal tumor, og at manipulasjons- 
behandlingen hadde utløst akutt forverring 
(25).

Tall vi har innhentet fra Norsk pasientska-
deerstatning, viser at det siden 2009 ikke er 
registrert pasientskader i forbindelse med 
nakke-behandling av norske spedbarn hos  

Tabell 3  Beskrivelse av intervensjonene som er benyttet i inkluderte studier.

Studie Beskrivelse av tiltak

Intervensjonsgruppe Begge grupper

Haugen og medarbeidere 
2011 (17)

To behandlinger hos manuellterapeut. Under behandling 
ble hodet holdt i midtstilling uten å sette strukturer på 
strekk. Atlas ble manipulert med svært moderat kraft  
i en retning som var tilpasset den aktuelle funksjonsned-
settelsen i leddet.

Råd og oppfølging fra barnefysioterapeut med 
mål om å stimulere til sidelik motorikk. Fysiotera-
peutene hadde vide rammer til å definere innhol-
det i oppfølgingen, men de skulle ikke tøye nak-
ken mot motstand fra barnet.

Cabrera-Martos  
og medarbeidere 2016 (18)

Ukentlig oppfølging hos manuellterapeut. Behandlingen ble 
individuelt tilpasset, hadde til hensikt å forbedre bevege-
lighet og funksjon i cervikalcolumna, og var hovedsakelig 
rettet mot sfeno-oksipitalleddet, atlanto-oksipitalleddet  
og sacrum.

Råd om leiring og bruk av hjelm 23 timer i døgnet 
samt månedlig oppfølging.

Philippi og medarbeidere  
2006 (19)

Fire behandlinger hos osteopat som sto fritt til å benytte 
de teknikkene som ble ansett nødvendige for å korrigere 
den aktuelle funksjonsforstyrrelsen. Osteopati kan bestå  
av massasje, manipulasjonsteknikker og tøying. I personlig 
kommunikasjon har førsteforfatter opplyst at teknikkene 
som ble benyttet, har mange fellestrekk med manuellterapi.

Råd om leiring. Barn i kontrollgruppen gjennom-
gikk samme undersøkelser som tiltaksgruppen, 
men uten å motta aktiv behandling.

Koch og medarbeidere 
2002 (23)

Én behandling hos kiropraktor. Under behandling lå sped-
barnet på ryggen, og enhver rotasjon av ryggraden ble 
unngått. Behandler rettet impuls (30 til 70 N) mot suboksi-
pitalområdet, på samme side som asymmetrien.

—

Happle og medarbeidere 
2009 (24)

Manuellterapi og fysioterapi (detaljer ikke beskrevet). —

Shafrir & Kaufman 1992 (25) Kiropraktikk (detaljer ikke beskrevet). —
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eldrene mottar god informasjon og veiled-
ning når barnet blir født (35).

Nybakte foreldre er lett mottakelige for råd, 
og helsepersonell bør forsikre seg om at råd 
de gir til foreldre, og behandling de gir til 
barn, er kunnskapsbasert og godt dokumen-
tert. Årsakssammenheng mellom funksjons-
forstyrrelse i nakken og spedbarnsasymme-
trier er ikke dokumentert, og det foreligger 
ikke tillitsvekkende forskning som understøt-
ter påstanden om at ubehandlede funksjons-
forstyrrelser i nakken kan gi komplikasjoner 
og sykdomstegn senere i livet. Denne artik-
kelen viser dessuten at bruken av manipula-
sjonsteknikker i behandlingen av spedbarns-
asymmetrier savner forskningsbasert doku-
mentasjon. Siden dokumentasjonen er basert 
på et lite antall studier med få deltakere, er 
det vanskelig å trekke sikre konklusjoner, 
men våre funn understøtter ikke bruken av 
manipulasjonsteknikker i behandlingen av 
spedbarnsasymmetri.

Mottatt 22.11.2017, første revisjon innsendt 3.6.2018, 
godkjent 5.10.2018.

drende å tilby behandling uten dokumentert 
effekt til barn, særlig dersom behandlingen 
medfører plager (34). Samtidig er det viktig  
å være klar over at ikke alle spedbarn som blir 
tatt med til manuellterapeut, kiropraktor  
eller osteopat på grunn av asymmetrier, blir 
behandlet med manipulasjonsteknikker (3). 
Halvparten av norske manuellterapeuter sier 
for eksempel at de aldri manipulerer rygg-
raden når de behandler spedbarn, og at for- 
eldreveiledning er det klart mest brukte tilta-
ket (3).

Tall fra Statistisk sentralbyrå og Helfo viser 
at omtrent 8 % av alle norske spedbarn blir 
tatt med til manuellterapeut i løpet av første 
leveår, ofte på grunn av hode- og nakkerela-
terte asymmetrier (3). Behandlinger hos kiro-
praktor, osteopat eller andre behandlere kom-
mer i tillegg. Hvorfor så mange spedbarns- 
foreldre oppsøker hjelp, er uklart, men mange 
kan føle seg tvunget til å handle dersom de 
oppfatter at deres barn avviker fra det som 
anses som normalt. En finsk studie viser at 
mange bekymringer knyttet til spedbarns-
asymmetrier trolig kan unngås dersom for-

hva som er de sanne effektestimatene. Man 
kan diskutere om vi burde åpnet for inklusjon 
av studier med andre design. Ettersom sped-
barnsasymmetrier ofte går over av seg selv, vil 
imidlertid ikke ukontrollerte studier kunne 
gi tillitsvekkende svar på spørsmål om effekt 
(29, 30).

Det finnes anekdotisk dokumentasjon for 
at manipulasjonsbehandling har ført til 
skade blant voksne pasienter (31). Det er 
også dokumentert skade blant barn, men da 
i forbindelse med at det er gitt manipula-
sjonsbehandling til pasienter som har vært 
mangelfullt utredet (24, 25). God diagnos-
tikk og utredning er viktig for å unngå for-
sinkelser i behandlingsforløpet og for å 
unngå forverring av underliggende sykdom 
(32, 33).

Uavhengig av risiko for alvorlig skade må 
man ta stilling til om behandling kan inne-
bære ubehag for pasienten. I en spørreunder-
søkelse blant norske manuellterapeuter som 
behandler spedbarn, svarte 25 % at de ofte 
opplever at barnet begynner å gråte i forbin-
delse med behandling (3). Det er etisk utfor-
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Me di ka men tell be hand ling  
ved fistulerende Crohns syk dom

Opp til halv par ten av pa si en te ne 
med Crohns syk dom ut vik ler fis tel 
i lø pet av syk doms for lø pet. Til-
stan den kre ver ofte et tverr fag lig 
me di sinsk og kir ur gisk sam ar beid. 
Me di ka men tell be hand ling er 
 ve sent lig for å re du se re symp to me ne 
og be ho vet for kir ur gis ke inn grep.  
I den ne ar tik ke len øns ker vi å gjen-
nom gå do ku men ta sjon for eff ek ten 
av me di ka men tell be hand ling ved 
fistulerende Crohns syk dom.

Crohns syk dom er en in flam ma-
to risk tarm syk dom som kan 
ram me hele mage-tarm-ka na-
len fra munn hu len til en de-
tarms åp nin gen, men er hyp-
pigst lo ka li sert til over gan gen 

mel lom tynn- og tykk tarm. I mot set ning til 
ul ce røs ko litt er in flam ma sjo nen ved Crohns 
syk dom ty pisk trans mu ral, seg men tal og kan 
med fø re kom pli ka sjo ner som føl ge av fib ro se, 
strikturering og fistulering (1). Fis tel dan ning 

kan gi be ty de li ge pla ger i form av smer ter, 
sek re sjon og in kon ti nens. Be hand lings til bu-
det til pa si en ter med fistulerende Crohns syk-
dom er i ho ved sak me di ka men tell be hand-
ling sam men med kir ur gisk in ter ven sjon. 
Ofte kre ves et tverr fag lig sam ar beid mel lom 
gast ro en te ro log, gast ro ki rurg og ra dio log (i 
en kel te til fel ler også gy ne ko log og uro log) for 
op ti mal hånd te ring, gjer ne i et fis tel team.

I den ne ar tik ke len pre sen te res ho ved trek-
ke ne i me di ka men tell be hand ling av fistule-
rende Crohns syk dom med spe si ell vekt på 
perianal fis tel syk dom. Inn hol det er ba sert på 
et om fatt en de litt e ra tur søk, ar tik ler fra for fat-
ter nes egne ar ki ver samt man ge årig kli nisk 
er fa ring i fag fel tet.

De fi ni sjon og kli nis ke as pek ter

En fis tel kan de fi ne res som en kro nisk ka nal 
med gra nu la sjons vev mel lom to epi tel kled de 
over fla ter (2). Fistulering ved Crohns syk dom 
ram mer 15�–�50 % av pa si en te ne i lø pet av syk-
doms for lø pet, hvor av halv par ten er perianale 
fist ler, en fi re del er enteroenteriske fist ler, de 
øv ri ge er va gi na le fist ler el ler fist ler av an nen 
type. Ved inn til 40 % av til fel le ne fore lig ger 
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Stavanger uni ver si tets sju ke hus

ARNE CARLSEN
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 fis tel syk dom al le re de ved dia gno se tids punk-
tet (3).

An tatt pa to ge ne se for perianal fis tel dan-
ning er at dype ulcera i tarm slim hin nen med 
til ste de væ rel se av fe ces gir ut gangs punkt for 
gjen nom gå en de ka na ler (fist ler) fra tarm slim-
hin nen til and re or ga ner/hud, og at be ten nel-
ses pro ses sen ved Crohns syk dom bi drar til 
sår- og ka nal dan ning (fi gur 1) (1).

Fis tel syk dom kan de bu te re med ab scess, 
som med fø rer smer ter, lo kal he vel se og fe ber, 
el ler med sek re sjon og/el ler fe kal in kon ti nens. 
Ved mis tan ke om ab scess må pa si en ten på 
grunn av fare for vevs ska de og sep ti ke mi til ses 
og vur de res for kir ur gi umid del bart. Ved an-
tatt el ler på vist fis tel syk dom bør pa si en ten 
all tid hen vi ses til gast ro ki rurg. Dett e skjer ofte 
ett er en ini tial vur de ring hos gast ro en te ro log. 
Fis tel type og ana to misk ut bre del se må kart-
leg ges nøye. Dett e gjø res ved kli nisk un der sø-
kel se, en do sko pi og bil de dia gnos tikk i form 
av endoanal ul tra lyd og mag ne tisk re so nans-
to mo gra fi (MR) av bek ken (2).

Fis tel syk dom kre ver ofte kom bi nert me di-
sinsk og kir ur gisk be hand ling. Ett er dre na sje 
av fis tel re la tert ab scess er må le ne å dem pe 
in flam ma sjon og in fek sjon, min ke sek re sjon 
og luk ke fis te len. Ved perianale fist ler kan kir-
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ur gisk fistulektomi el ler fistulotomi ut fø res i 
noen til fel ler. Ett er ab scess kir ur gi an ven des 
ofte ikke-skjæ ren de setontråd for å sik re 
 vi de re dre na sje. Fle re re pa ra ti ve tek nik ker kan 
for sø kes, som f.eks. å dekke den ind re fis tel -
åpnin gen og sam ti dig be va re sfinktermusku-
laturen (ad vance ment flap).

På leng re sikt er må let å unn gå stør re kir ur-
gis ke inn grep, som proktektomi og an leg -
gelse av sto mi. Bort sett fra ved ab scess be nyt-
tes kir ur gi sjel den som før s te valg i be hand lin-
gen. Det er of test øns ke lig å star te med me di-
ka men tell fis tel rett et be hand ling, både for å 
dem pe den in flam ma to ris ke ak ti vi te ten, som 
ofte for år sa ker fis tel dan nin gen, og fis tel sek-
re sjo nen/symp to me ne, som er svært plag som-
me for pa si en ten.

I stu di er som har om hand let me di ka men-

tell be hand ling av fis tel syk dom ved Crohns 
syk dom, har te ra pi re spons of test vært opp gitt 
som fis tel re spons: re du sert sek re sjon fra fis te-
len med minst 50 % el ler kom plett re spons/til-
he ling: opp he vet sek re sjon fra fis te len.

Me di ka men tell be hand ling

Bio lo gisk be hand ling
Bio lo gisk be hand ling med tu mor ne kro se fak-
tor (TNF)- -hem mer ne infliksimab el ler adali-
mumab frem står som den beste me di ka men-
tel le be hand lin gen ved fistulerende Crohns 
syk dom.

Infliksimab-stu di en pub li sert i 1999 er den 
enes te ran do mi ser te, kon trol ler te in ter ven-

sjons stu di en med bio lo gisk le ge mid del med 
fis tel eff ekt som pri mært en de punkt. I den ne 
stu di en ble 94 pa si en ter ran do mi sert til en ten 
infliksimab-in duk sjons be hand ling, med in fu-
sjon ved 0, 2 og 6 uker, el ler pla ce bo, der ett er 
in fu sjon i uke 14 og eva lue ring i uke 18. Fis tel-
re spons ved to på føl gen de vi sitt er var 62 % i 
be hand lings grup pen og 26 % i kon troll grup-
pen (4). Se ne re ble også eff ek ten av 54 ukers 
ved li ke holds be hand ling un der søkt. I en stu-
die fikk 306  pa si en ter van lig in duk sjons -
behand ling til uke 14, før ran do mi se ring til 
vi de re be hand ling med 5 mg/kg hver 8. uke 
el ler pla ce bo. Pa si en ter be hand let med inflik-
simab had de høy ere fore komst av kom plett 
fis tel re spons med 36 %, mot 19 % (5).

Adalimumab had de også eff ekt i en stu die 
med 117 pa si en ter som ble be hand let i 56 

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no

Fi gur 1  An tatt pa to ge ne se ved fistulerende Crohns syk dom.
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uker. Eff ek ten, målt som re duk sjon av an tall 
dre ne ren de fist ler, var sig ni fi kant høy ere i 
be hand lings grup pen ett er 26 uker (33 % mot 
13 %), og re sul ta te ne holdt seg til uke 56 (6). 
Certolizumab pegol er ikke god kjent for bruk 
mot Crohns syk dom i Norge, men i en sub-
stu die som om hand let 54 re spon de re på 
 in duk sjons be hand ling ett er 6 uker, ble det 
vist sig ni fi kant eff ekt på fis tel luk king ett er 26 
ukers be hand ling sam men lig net med pla -
cebo (7).

Vedolizumab, et tarm spe si fikt anti-integrin, 
har vist be ten nel ses dem pen de ef fekt ved 
Crohns syk dom, og i en sub ana ly se av 35 pa-
si en ter med fis tel syk dom fant man sig ni fi-
kant for skjell i kom plett fis tel re spons ett er 52 
ukers be hand ling, 41 % mot 11 % for pla ce bo-
grup pen (8).

Ustekinumab blok ke rer in ter leu kin 12 og 
23. Eff ek ten ved fistulerende syk dom er ikke 
godt un der søkt, men en spansk ko hort stu die 
med 18 fis tel pa si en ter, der 11 pa si en ter had de 
fis tel re spons ett er ti må ne ders be hand ling, 
in di ke rer at også det te le ge mid let kan ha 
 eff ekt (9).

Pi lot for søk med lo kal in jek sjon av infliksi-
mab el ler adalimumab i og/el ler rundt fis tel-
om rå det har vist en re spons rate ved fistule-
rende syk dom fra 40 % til 100 % (10).

Op ti ma li sert bio lo gisk be hand ling
Høy ere se rum kon sen tra sjon av infliksimab 
har vist bedre re sul ta ter hos pa si en ter med 
Crohns syk dom. I en ny lig pub li sert tverr-
snitts stu die med 117 pa si en ter med fistule-
rende Crohns syk dom fant man at bunn kon-
sen tra sjo nen av le ge mid let ett er 24 ukers be-
hand ling var sig ni fi kant høy ere hos pa si en ter 
med opp hørt fis tel sek re sjon, 15,8 mg/l mot 
4,4 mg/l. Ett er å ha inn delt bunn kon sen tra sjo-
ne ne i kvar ti ler på vis te man også at høy ere 
ni vå er var as so siert med bedre fis tel re spons, 
fis tel luk king og mukosal til he ling (11). Dett e 
in di ke rer at ni vå et av me di ka men tet i se rum 
bør lig ge høy ere ved fis tel syk dom enn ved 
luminal syk dom (11).

Im mun mo du le ren de/ 
im mun sup pres siv be hand ling
Det sy nes å være en viss eff ekt av be hand ling 
med tiopurin. And re im mun sup pres si ve me-
di ka men ter, som ciklosporin og takrolimus, 
har fore lø pig ikke til strek ke lig vi ten ska pe lig 
grunn lag til å ha en etab lert rol le i fis tel -
behand lin gen.

Azatioprin og 6-merkaptopurin (tiopuri-
ner) har vært un der søkt i en ran do mi sert kon-

trol lert stu die, hvor fis tel luk king fore kom hos 
31 % av pa si en te ne, mot 6 % av pla ce bo be hand-
le de pa si en ter (12). I en me ta ana ly se av i alt 
70 pa si en ter med Crohns syk dom med fis tel-
dan ning had de 54 % fis tel re spons, mot 21 % i 
pla ce bo grup pen ett er minst seks må ne ders 
be hand ling (13).

I en re tro spek tiv stu die med 16 pa si en ter ga 
metotreksat 25 mg/uke fis tel re spons hos 56 % 
av pa si en te ne ett er tre må ne der (14). En an nen 
stu die med gjen nom snitts dose 18 mg/uke 
over minst seks må ne der vis te fis tel re spons 
hos 44 % av pa si en te ne (15). Ciklosporin har 
vist eff ekt mot fistulerende syk dom i små 
 pa si ent se ri er, med en re spons rate inn til 88 % 
(16). Bru ken av ciklosporin er imid ler tid om-
dis ku tert på grunn av po ten si elt al vor li ge 
 bi virk nin ger samt høy re si div rate ett er av slut-
tet be hand ling (17).

Takrolimus er un der søkt i en ran do mi sert 
kon trol lert stu die med 48 pa si en ter over ti 
uker, hvor 43 % av pa si en te ne mot 8 % av de 
pla ce bo be hand le de pa si en te ne opp nåd de fis-
tel re spons. Også her ble det rap por tert en del 
bi virk nin ger av be hand lin gen (18).

Me di ka men tell  
kom bi na sjons  be hand ling
I en stu die som in klu der te 49 pa si en ter med 
Crohns syk dom og fist ler ble det gitt an ti bio-
ti ka i form av ciprofloksacin og/el ler me tro ni-
da zol i åtte uker. 29 av del ta ger ne fikk i til legg 
be hand ling med azatioprin, en ten fra stu die-
start el ler fra uke 8. Ett er 20 uker had de 48 % 
av de kom bi na sjons be hand le de pa si en te ne 
fis tel re spons, mot kun 15 % av pa si en te ne som 
mott ok an ti bio ti ka ale ne (19). For tiopuriner 
sy nes der med kom bi na sjons be hand ling å 
være mest hen sikts mes sig, sær lig grun net 
lang somt inn sett en de eff ekt (19).

Infliksimab og ciprofloksacin er ut prøvd i 
en ran do mi sert kon trol lert stu die med 
24  pa si en ter med Crohns syk dom, der alle fikk 
infliksimab, og ciprofloksacin ble gitt de 
 før s te 12 uke ne. Ett er 18 uker had de kom bi na-
sjons grup pen sig ni fi kant re duk sjon av peria-
nale symp to mer og en ten dens (ikke-sig ni -
fikant) til re duk sjon av an tall dre ne ren de 
fist ler (20).

Adalimumab og ciprofloksacin ble kom bi-
nert i en stu die med 76 pa si en ter, hvor den 
ene grup pen i til legg til adalimumab fikk 
 ciprofloksacin de 12 før s te uke ne. Opp føl-
gings ti den var 24 uker. Ett er 12 uker var det en 
sig ni fi kant re duk sjon av fis tel sek re sjon og 
fle re med helt opp hørt fis tel sek re sjon i an ti-
bio ti ka grup pen. Imid ler tid var dis se for skjel-

le ne ikke len ger til ste de ved stu die av slut ning 
(21). Kom bi na sjons be hand ling med TNF-hem-
mer og an ti bio ti ka har alt så guns tig eff ekt, 
men den sy nes å være for bi gå en de.

Hos 41 pa si en ter med Crohns syk dom og 
fist ler som fikk be hand ling med infliksimab 
el ler adalimumab kom bi nert med aza tio-
prin/6-merkaptopurin, opp nåd de 58 % re mi-
sjon el ler re spons av fis tel syk dom men ett er 
tre års be hand ling. Tid lig re spons (ett er seks 
uker) pre di ker te frem ti dig re mi sjon fra fis tel-
syk dom, mens bare 43 % av pa si en te ne be-
holdt re mi sjon ett er se po ne ring av TNF-hem-
mer (22). Kom bi nert TNF-hem mer og immun-
modulator har vist bedre eff ekt enn mono -
behand ling med hvert av le ge mid le ne ved 
luminal Crohns syk dom. Dett e sy nes mest 
re la tert til dan ning av me di ka ment an ti stoff er. 
Det er nær lig gen de å anta guns tig eff ekt også 
hos pa si en ter med fistulerende syk dom.

An ti bio ti ka
Ciprofloksacin i do ser på 1 000 mg per døgn 
og/el ler me tro ni da zol 1 000�–�1 500 mg per 
døgn over 8�–�12 uker har vært be nytt et i en 
 rek ke pa si ent se ri er fra 1980- og 90-åre ne. Her 
an gis fis tel re spon sen i små ukon trol ler te 
 ma te ria ler med 8�–�21 pa si en ter å være 60�–�100 % 
(23–25). I en ran do mi sert kon trol lert stu die 
med 25 pa si en ter var det imid ler tid ikke sig-
ni fi kant for skjell i fis tel sek re sjon el ler luk king 
av fist ler mel lom ciprofloksacin, me tro ni da-
zol el ler pla ce bo (26).

I en me ta ana ly se fra 2015, der man in klu -
derte tre stu di er med i alt 112 pa si en ter med 
fistulerende Crohns syk dom, fant man en sig-
ni fi kant ef fekt (RR 1,66; 95  % KI 1,16�–�2,39, 
p = 0,006) i fa vør av ciprofloksacin mot pla -
cebo el ler me tro ni da zol for å opp nå re mi sjon 
av fis tel syk dom (27).

Selv om do ku men ta sjo nen ikke er so lid, er 
an ti bio ti ka i in ter na sjo na le ret nings lin jer 
 an gitt som før s te lin je be hand ling. Mo no te ra pi 
er sjel den ak tu elt, da det drei er seg om kom-
pli sert Crohns syk dom, og bio lo gisk be hand-
ling blir ofte vur dert tid lig. An ti bio ti ka sy nes 
å ha symp to ma tisk eff ekt, men grun net be ty-
de lig re si div fare og øken de an ti bio ti ka re si s-
tens er det mest hen sikts mes sig å kom bi ne re 
med and re an ti in flam ma to ris ke me di ka men-
ter. Be hand lin gen vil i kli nisk prak sis sjel den 
over skri de 4�–�6 uker. Det fore lig ger ikke kla re 
an be fa lin ger for be hand lings leng de.

Et ut valg stu di er som vi an ser sen tra le for 
uli ke ty per av me di ka men tell be hand ling ved 
fistulerende Crohns syk dom, er an gitt i ta-
bell 1.
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ur gi og fort sett es ett er gjen nom ført inn grep. 
I de fles te til fel ler gir en kom bi na sjon av kir-
ur gisk og me di ka men tell te ra pi det beste 
 re sul ta tet, men den ide el le stra te gi en el ler 
sam men set nin gen av slik be hand ling er ikke 
av klart.

Mott att 1.12.2017, før s te re vi sjon inn sendt 18.6.2018,  
god kjent 10.10.2018.

res høy ere enn ved luminal syk dom. Immun-
modulatorer (tiopuriner) har en viss eff ekt. 
An ti bio ti ka kan være guns tig i en be gren set 
be hand lings pe ri ode, men bør kom bi ne res 
med bio lo gis ke el ler im mun mo du le ren de 
me di ka men ter for bedre be hand lings   respons. 
Me di ka men tell be hand ling ale ne er sjel den 
ak tu elt, men kan ofte star tes i for kant av kir-

Opp sum me ring

Fis tel dan ning ved Crohns syk dom er en 
 van s ke lig til stand å be hand le, og be hand lin-
gen må ofte in di vi dua li se res grun net den 
 sto re va ria sjo nen i pre sen ta sjons form. Bio lo-
gisk be hand ling har best do ku men tert eff ekt 
mot fis tel syk dom, og bør sann syn lig vis do se-
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Kvin ne i 40-åre ne  
med in flu en sa symp to mer  
og he vel se i ar men

En kvin ne i 40-åre ne ble inn lagt på 
me di sinsk av de ling med in flu en sa  - 
symp to mer og he vel se i en arm.  
Ett er en om fatt en de ut red ning før te 
et  en kelt til tak til bed ring av pa si en-
tens symp to mer.

En kvin ne i 40-åre ne had de hatt in flu-
en sa symp to mer i fire uker med grad-
vis øken de in ten si tet. Hun had de 
 fe ber top per på over 39 °C to gan ger 
per døgn, tørr hos te, dia ré uten slim 
el ler blod med inn til ni tømninger i 

døg net, mus kel smer ter og re du sert all menn til-
stand. To uker før inn leg gel se på ind re me di sinsk 
av de ling fikk hun he vel se i høy re arm. Fra tid li -
gere had de hun an stren gel ses ut løst ast ma og 
Gra ves’ syk dom.

Blod prø ver vis te mo de rat for høy e de in flam ma-
sjons pa ra me te re med c-re ak tivt pro tein (CRP) på 
30 mg/l (< 4) og senk ning (SR) 30 mm/t. Naso-
pharynx-PCR og vi rus se ro lo gi var ne ga ti ve for 
van li ge luftveispatogene vi rus og aty pis ke my ko-
bak te ri er. Blod kul tu rer var ne ga ti ve, og det ble 
ikke fun net tarmpatogene vi rus el ler bak te ri er i 
av fø rin gen. Sigmoideoskopi med bi op si av tarm-

slim hin ne fra rek tum og sigmoideum vis te in gen 
pa to lo gis ke for and rin ger. Rønt gen av lun ge ne 
vis te høy re si dig pleuravæske. Cy to lo gisk ana ly se 
ett er tap ping av 0,5 l pleuravæske vis te at det 
fore lå et ek su dat med høyt an tall leu ko cytt er, 
 ho ved sa ke lig mononukleære cel ler. Ul tra lyd av 
høy re arm vis te dyp vene trom bo se.

Dyp vene trom bo se i arm er en sjel den til stand 
og ut gjør bare 1�–�4 % av alle til fel ler. I en svensk 
stu die fra 2010 var un der lig gen de ma lig ni tet 
og fak tor V Lei den-mu ta sjon de van lig ste as so-
sier te til stan de ne (1). Pa si en ten had de in gen av 
de klas sis ke ri si ko fak to re ne, som p-pil le bruk, 
im mo bi li se ring, røy king, over vekt, trau me, kir-
ur gi el ler tid li ge re trom bo em bo lisk hen del se. 
Kon sti tu sjo nel le symp to mer med fe ber og 
 re du sert all menn til stand, dyp vene trom bo se 
og pleuravæske ga mis tan ke om un der lig -
gende ma lig ni tet, men slike symp to mer kan 
også fore kom me ved au to im mun syk dom (2).

Ma lig ni tets ut red ning med CT tho rax, ab do men 
og bek ken, ut ført uten jod hol dig kon trast væs ke 
på grunn av pa si en tens thy reoi dea syk dom, vis te 
in gen tegn til lym fom el ler an nen ma lig ni tet. 
Antinøytrofilt cy to plas ma an ti stoff (ANCA) ved 
in di rek te immunflourescens (IIF) var po si tiv, med 
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Sy ke hu set Østfold
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Av de ling for en do kri no lo gi, sy ke lig over vekt  
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et kom bi nert cy to plas ma tisk (C-ANCA) og peri-
nukleært (P-ANCA) møns ter. Med ELI SA-test ble 
det målt høyt nivå av pro tei na se 3 (PR3)-ANCA og 
mid dels nivå av myeloperoksidase (MPO)-ANCA. 
Screen ing for an ti nu kle æ re an ti stoff er (ANA) var 
ne ga tiv.

CT av bi hu ler ble tatt ett er råd fra rev ma to log 
på grunn av ANCA-fun ne ne, og vis te mild slim-
hin ne for tyk kel se ba salt i beg ge maxillarsinus, 
med mo de ra te for tet nin ger i en kel te etmoidalcel-
ler, uten skle ro se el ler vegg de struk sjon.

Man kom ikke nær me re noen dia gno se på 
 lo kal sy ke hu set. Ut slag på im mu no lo gis ke 
prø ver og aff ek sjon av fle re or gan sy ste mer 
kun ne tale for en rev ma to lo gisk syk dom. Pa-
si en ten ble der for over flytt et rev ma to lo gisk 
av de ling for vi de re ut red ning.

Mott a gen de rev ma to log opp fatt et pa si en ten å 
være i lett re du sert all menn til stand. Blod tryk ket 
var 108/65 mm Hg, puls 87 og tem pe ra tur 39,4 °C. 
Glan du la thy re oi dea var lett for stør ret og det var 
in gen lym fa de no pa ti. Lun ge ly der ba salt på høy re 
side var re du ser te. Det var nor ma le funn over 
hjer te og ab do men. Pa si en ten had de ver ken 
 ar tritt, hud ut slett, ne se tett het, øye symp to mer 
 el ler nev ro lo gis ke symp to mer.
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He ma to lo gis ke prø ver vis te mikrocytær ane mi 
med Hb 11,2 g/dl (11,7�–�15,3), MCV 81 fl (82�–�98), 
samt lett for høy e de trom bo cytt er på 413 (145�–�390). 
Leukocyttelling var in nen for nor mal om rå det. 
C-re ak tivt pro tein var 28 mg/l og SR 43 mm/t, 
 s-prokalsitonin var ne ga tiv. Pro tein elek tro fo re se 
vis te polyklonal øk ning av im mun glo bu li ner som 
ved ak tiv pro sess, IgG 16,3 g/l (6,9�–�15,7), IgA 2,5 g/l 
(0,7�–�3,7) og IgM 3,2 g/l (0,6�–�2,3). D-di mer var, som 
for ven tet ved dyp vene trom bo se, sterkt for høy et 
(> 4 mg/l (< 0,4)). Ny re funk sjons prø ver med krea-
ti nin og GFR-es ti mat vis te nor ma le ver di er uten 
end ring fra tid li ge re. Le ver prø ver (ALAT, ASAT, GT 
og ALP) var in nen for nor mal om rå det, og al bu min 
var 30 g/l (36�–�45). U-to tal pro tein/u-krea ti nin-ra tio 
var nor mal. Urinstiks vis te 2+ for blod, men 
 mik ro  sko pi av urin vis te ikke ery tro cytt er el ler 
 sy lind re, kun små meng der pla te epi tel og bak te-
ri er, som ble tol ket som for urens ning.

Pro tein C, pro tein S, ak ti vert pro tein C (APC)-
re si stens og antitrombin var alle nor ma le. Fak tor 
V Lei den-mu ta sjon ble ikke på vist. Lu pus anti-
koagulant (RVVT) og anti-kardiolipin IgM-an ti-
stoff er var grenseforhøyet. Anti-kardiolipin IgG-
an ti stof fer, anti- 2- glykoprotein1 IgG og IgM 
 an ti stoff er var nor ma le. Cø lia ki prø ver med anti-
vevstransglutaminase-IgA og anti-deaminert 
glia din pep tid-IgG var ne ga ti ve.

Kon troll av im mu no lo gis ke prø ver vis te sam me 

ANCA-møns ter som tid li ge re. ANA og anti-dsDNA 
(anti-doub le stranded DNA) var ne ga ti ve. Det 
var nor ma le ver di er for kom ple ment fak to rer C3 
og C4.

In fek sjons ut løst ANCA-po si ti vi tet er be skre vet 
i litt e ra tu ren, spe si elt ved bak te ri ell en do kar-
ditt (3). For høy et ANCA kan man også se ved 
in flam ma to risk tarm syk dom som ul ce røs 
 ko litt og ved au to im mu ne le ver syk dom mer, 
spe si elt pri mær skle ro se ren de kolangitt der 
ANCA fin nes hos ca. 80 %, og da of test som 
 P-ANCA (4).

Ved transtorakal ek ko kar dio gra fi fant man  in gen 
klaffe ve ge ta sjo ner. Slim hin ne bi op si tatt ved gas-
troduodenoskopi vis te kro nisk fo kal be ten  nelse i 
ven trik kel og nor mal slim hin ne i duo de num. Ko-
lo sko pi med til sam men ni bi op si er fra rek tum til 
dis ta le ile um vis te to po lyp per og et ade nom med 
lav gra dig dys pla si. For ny et bil de dia gnos tikk med 
CT av lun ger vis te mis tan ke om luft veis in fek sjon 
og til ba ke gang av pleuravæske. 18F-FDG-PET/CT 
ga ikke mis tan ke om ma lig ni tet. Det var opp tak 
i lym fe knu ter på hals og i mediastinum som man 
opp fatt et som en re ak sjon på ge ne rell in flam ma-
sjon, og det var økt FDG-opp tak i for stør ret glan-
du la thy re oi dea for en lig med kjent Gra ves’ syk-
dom. Det var en li ten uspe si fikk for tet ning i bak re 

lungesinus på venst re side og som før høy re si dig 
pleuravæske.

Pa si en ten had de ikke utt al te luft veis symp to-
mer el ler en ty di ge funn som pas set med den 
bi hu le- el ler lun ge på virk nin gen som kan ses 
ved gra nu lo ma to se med polyangitt (tid li ge re 
kalt Wegeners gra nu lo ma to se). Pa si en ten 
had de ikke mik ro sko pisk he ma tu ri til tross 
for po si tiv urinstiks, og el lers ikke sik re tegn 
til på virk ning av ny re ne, som ses hyp pig ved 
både gra nu lo ma to se med polyangitt og mik-
ro sko pisk polyangitt. Hun had de ver ken eosi-
no fi li el ler mononeuritis multi plex som man 
ville for ven tet ved eosi no fil gra nu lo ma to se 
med polyangitt (tid li ge re kalt Churg-Strauss 
vas ku litt). Dobbeltpositivitet for MPO- og PR3-
ANCA er uvan lig ved ANCA-as so siert vas ku litt, 
som er et sam le be grep som bru kes om dis se 
tre småkarsvaskulittene (5).

Dia ré er et uvan lig symp tom på ANCA-as so-
siert vas ku litt, og om fatt en de bi op si er fra gas-
tro in te sti nal ka na len vis te in gen tegn til 
 in flam ma to risk tarm syk dom som år sak til 
på vist ANCA. Det var in gen hol de punk ter for 
au to im mun le ver syk dom, da det var nor ma le 
le ver prø ver. Fe ber, pleu ritt, trom bo se og gren-
selave lym fo cyt ter kun ne vært ut trykk for 
 sy ste misk lu pus erythematosus, men pa si en-

Ta bell 1  Ak tu el le blod prø ver før, ved og ett er inn leg gel se på sy ke hus. ANCA = antinøytrofilt cy to plas ma an ti stoff, IIF = in di rek te immunflourescens, P = perinuklært, C = cy to plas ma tisk, 
MPO = myeloperoksidase, PR3 = pro tei na se 3, TSH = ty reoi dea sti mu le ren de hor mon, TSH-R Ab = TSH-re sep tor an ti stoff

Prøve 
(referanse) 1 år før Ved innleggelse 3 uker etter 6 måneder etter 2 år etter 4 år etter

ANCA IIF 
(negativ)

Negativ Kraftig positiv 
P-ANCA + 
C-ANCA

Kraftig positiv 
P-ANCA + 
C-ANCA

Positiv 
P-ANCA

Positiv 
P-ANCA

Positiv 
P-ANCA

MPO-ANCA 
(< 7 IU/ml) Negativ 60 67 261 19 28

PR 3-ANCA 
(< 7 IU/ml) Negativ >200 74 801 13 8

TSH 
(0,5 – 3,6 mIU/l) – <0,010 <0,010 – – 1,3

Fritt-T3 
(3,5 – 8,3 pmol/l) – 6,6 24,3 – – –

Fritt-T4 
(8,0 – 21 pmol/l) – 16 47 – – 25

TSH-R Ab (TRAS) 
(< 1,8 IU/l) – 24,1 27,5 – – –

C-reaktivt protein 
(< 4 mg/l) – 29 8,7 – 0 0

Senkning 
(1 – 17 mm) – 43 – – – 14

1 Bekreftet med immunblot
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ten had de både ne ga ti ve an ti nu kle æ re an ti-
stoff er og anti-dsDNA.

Til tross for grun dig ut red ning med tan ke 
på au to im mun syk dom, ma lig ni tet og in fek-
sjon, had de man fort satt ikke kom met frem 
til en dia gno se da en en do kri no log fore slo 
me di ka ment bi virk ning som mu lig år sak til 
syk doms bil det.

Pa si en ten had de i to år fått be hand ling for Gra-
ves’ syk dom, ini tialt med karbimazol kom bi nert 
med ve ra pa mil. På grunn av hud ut slett ut løst av 
karbimazol, bytt et man til propyltiouracil. Ved 
den ak tu el le inn leg gel sen had de hun brukt 
200 mg propyltiouracil to gan ger dag lig i over ett 
år, i kom bi na sjon med 75 g levotyroksin.

ANCA-as so siert vas ku litt som bi virk ning ved 
be hand ling med propyltiouracil er be skre vet 
i litt e ra tu ren (6–10). Det fore lå in gen vevs -
prøve med nek ro ti se ren de vas ku litt, som er 
gull stan dard for å stil le den ne dia gno sen. 
Vevs prø ve ne fra tarm vis te in gen vas ku litt for-
and rin ger, og pa si en ten had de in gen hud -
utslett el ler and re le sjo ner man kun ne tatt 
bi op si fra. Ett er tverr fag lig vur de ring kon klu-
der te man med at an ti stoff møns te ret sam-
men med kli nis ke funn var for en lig med en 
ANCA-as so siert vas ku litt lig nen de til stand ut-
løst av me di ka men tet. Det vil all tid være knyt-
tet usik ker het til en slik dia gno se, da in gen av 
vevs prø ve ne som var tatt vis te vas ku litt. Det 
var hel ler ikke and re ak tu el le pa to lo gis ke for-
and rin ger det var prak tisk mu lig å ta vevs -
prøve fra. Mis tan ken var imid ler tid sterk nok 
til at man valg te å se po ne re propyltiouracil.

Ett er se po ne rin gen gikk symp to me ne raskt til ba ke 
uten be hand ling med ste ro i der el ler an nen syk-
doms mo di fi se ren de be hand ling. Dett e støtt et den 
kli nis ke dia gno sen. Un der opp hol det fikk pa si en-
ten lav mo le ky lært he pa rin (dalteparin) for dyp 
vene trom bo se, med over gang til per oral an ti koa-
gu la sjons be hand ling (war fa rin) ved ut skriv ning. 
Be hand lings va rig he ten av den ne var ikke opp gitt 
i epi kri sen fra sy ke hu set, og hun end te med å 
 bru ke war fa rin i 12 må ne der før se po ne ring.

Fire uker ett er ut skriv ning ut vik let pa si en ten 
tyreotoksikose, og hun ble der for tyreoidektomert. 
His to lo gisk un der sø kel se vis te funn for en lig med 
Gra ves’ syk dom. Ett er ope ra sjo nen fikk hun igjen 
sub sti tu sjons be hand ling med ty rok sin.

ANCA-prø ve ne var fort satt po si ti ve fire år ett er 
inn leg gel sen, men titernivåene var fal len de 
 (ta bell 1). Det var in gen kli nis ke tegn til til ba ke fall 
el ler ut vik ling av ANCA-as so siert vas ku litt i opp-
føl gings pe ri oden.

Dis ku sjon

ANCA-as so sier te vas ku litt er er en fel les be teg-
nel se for nek ro ti se ren de småkarsvaskulitter 
som om fatt er gra nu lo ma to se med polyangitt, 
mik ro sko pisk polyangitt, eosi no fil gra nu lo-
ma to se med polyangitt og vas ku litt be gren set 
til nyre. Syk dom me ne ram mer of test øvre- 
 el ler ned re luft vei er og ny rer (11). Hver av syk-
doms grup pe ne har lav pre va lens. I Sve ri ge er 
det rap por tert pre va lens på 160 per mil li on 
for gra nu lo ma to se med polyangitt, 94 for 
mik ro sko pisk polyangitt, og 14 for eosi no fil 
gra nu lo ma to se med polyangitt (12).

ANCA-ana ly se er sen tralt når man skal vur-
de re en pa si ent med mis tenkt ANCA-as so siert 
vas ku litt (ram me 1). Kom bi na sjo nen av både 
po si tiv C-ANCA og PR3-ANCA er 99 % spe si fikt 
for gra nu lo ma to se med polyangitt, mens 
kom bi na sjo nen av P-ANCA og MPO-ANCA er 
99 % spe si fikt for mik ro sko pisk polyangitt (13, 
14). Den di rek te ut lø sen de år sa ken til ANCA-
as so siert vas ku litt er ikke for stått fullt ut. Kje-
mikaler, ge ne tis ke fak to rer, vi rus, bak te ri er og 
me di ka men ter er un der søkt som mu li ge 
 år sa ker via kom plek se im mu no lo gis ke me ka-
nis mer. Det er sann syn lig vis én el ler fle re ut-
lø sen de im mu no lo gis ke hen del ser som til 
slutt med fø rer dan ning av an ti stoff er mot 
pro tei ner som fin nes i nøytrofile gra nu lo cyt-
ter (15). Tyreostatika som propyltiouracil og 
karbimazol er blant de van lig ste me di ka men-
te ne man har sett kan gi pro duk sjon av ANCA 
og as so sie res med ut vik ling av vas ku litt (16).

Propyltiouracil er det me di ka men tet som 
er hyp pigst rap por tert i litt e ra tu ren som år-
sak til me di ka ment ut løst ANCA-as so siert vas-
ku litt, og hvor år saks sam men heng og kli nis ke 
for hold er best etab lert. And re rap por ter te 
me di ka men ter som er an gitt i ka su is tis ke 
med de lel ser er hydralazin, TNF- -hem me re, 
allopurinol, sulfasalazin og cefotaksim.

Me di ka ment ut løst ANCA-as so siert vas ku litt 
kan opp stå ett er at man har brukt et me di ka-
ment i lang tid (6). For propyltiouracil er det 
i to stu di er rap por tert en gjen nom snitt lig be-
hand lings tid på hen holds vis 43 og 57 må ne-
der før syk doms de but (7, 8). Dett e er kli nisk 
vik tig, da man ofte har en ten dens til å vur de-
re me di ka ment bi virk nin ger ved opp start, og 
ikke ett er at det har gått fle re år. Ut vik ling av 
vas ku litt ser ikke ut til å være dose av hen gig.

Me di ka ment ut løst ANCA-as so siert vas ku litt 
kan gi hele spek te ret av symp to mer og funn 
som ved de «klas sis ke» idio pa tis ke for me ne 
for ANCA-as so siert vas ku litt. Hyp pigst ses på-
virk ning av ny rer og lun ger. Ty pis ke funn og 

symp to mer er vas ku litt lig nen de hud ut slett, 
symp to mer fra øvre luft vei er, lungeinfiltrater 
og glomerulonefritt. Om trent 60 % får ny re-
syk dom, som ofte er mild, men noen ut vik ler 
al vor lig ny re svikt (7, 17).

År sa ken til at propyltiouracil kan ut lø se 
ANCA-as so siert vas ku litt, er ikke av klart. Me di-
ka men tet ser ut til å sam le seg opp i nøytro-
file gra nu lo cytt er, og det skjer en in ter ak sjon 
mel lom me di ka men tet og myeloperoksidase 
(6). Både myeloperoksidase og hydrogen-
peroksidase kan om dan ne propyltiouracil til 
re ak ti ve me ta bo litt er som ak ti ve rer T-cel ler. 
T-cel le ne ak ti ve rer så B-cel ler som dan ner 
 au to  an ti stoff er. Ge ne tis ke fak to rer spil ler en 
rol le i me di ka ment ut løst ANCA-as so siert vas-
ku litt, men ge ne tisk tes ting har fore lø pig 
 in gen rol le i kli nisk prak sis (6).

Vår pa si ent had de både po si tiv PR3- og MPO-
ANCA, noe som kun ses hos 0�–�2 % av de med 
idio pa tisk ANCA-as so siert vas ku litt (5). En re-
tro spek tiv stu die av 19  pa si en ter med 
propyltiouracil-ut løst ANCA-as so siert vas ku litt 
vis te at fire av dis se var dob belt po si ti ve (21 %) 
(8). Po si tiv ANCA har blitt ob ser vert hos 20 % 
av pa si en ter som be hand les med propyltio-
uracil, men det er kun et få tall av dis se som 
 ut vik ler ANCA-as so siert vas ku litt. I en litt e ra-

Ram me 1

ANCA-ana ly se

Ved Oslo uni ver si tets sy ke hus be nyt ter man 
in di rek te immunflourescens (IIF) i kom bi-
na sjon med ELI SA ved screen ing for ANCA. 
Re kvi re res ANCA som øye blik ke lig hjelp, 
ut fø res først blot-test som kom plet te res 
med ANCA-IIF og ELI SA et ter et par da ger. 
ANCA er au to an ti stof fer ret tet mot an ti ge-
ner i gra nu lo cyt te nes cy to plas ma. Ved IIF 
dryp pes pa si ent se rum på kom mer si el le 
glass pla ter hvor det er ap pli sert eta nol fik-
ser te og permeabiliserte gra nu lo cyt ter. 
Eta nol får «la de de» pro tei ner som myelo-
peroksidase (MPO) til å leg ge seg tett inn til 
kjer ne mem bra nen, mens pro tei na se 3 (PR3) 
er nøy tralt og end rer ikke lo ka li sa sjon. Et 
an ti stoff med fluorescein bin des til pa si en-
tens au to an ti stof fer slik at re sul ta tet kan 
av le ses i fluorescensmikroskop. Et ka rak te-
ris tisk perinukleært møns ter (P-ANCA) 
av le ses hvis pa si en ten har an ti stof fer mot 
MPO, og cy to plas ma tisk møns ter (C-ANCA) 
hvis det er spe si fi si tet mot PR3. Ved ELI SA 
til set tes pa si ent se rum til en mat riks som er 
dek ket en ten med ren set PR3 el ler MPO. 
Bin ding av ANCA til an ti ge ne ne ut lø ser en 
en zym re ak sjon som gjør det mu lig å måle 
ni vå et el ler kon sen tra sjo nen av ANCA  
i se rum. Det kan også dan nes an ti stof fer 
mot and re pro tei ner i gra nu lo cyt te ne, for 
eks em pel laktoferrin el ler elastase, men 
dis se har uklar dia gnos tisk be tyd ning.
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tur gjen nom gang fant Ba la voi ne og med ar bei-
de re kli nisk vas ku litt hos 33 av 1 056 pa si en ter 
(3  %) med Gra ves syk dom be hand let med 
propyltiouracil el ler karbimazol (18). Kli ni ke re 
er ikke eni ge i hvor vidt man bør gjø re scree-
n ing med ANCA-må lin ger ru ti ne mes sig av 
pa si en ter som be hand les med propyltiouracil 
(18, 19). Vi me ner screen ing kan be gren ses til 
til fel ler med kli nisk mis tan ke og hvor sva ret 
får kli nisk be tyd ning.

Det vik tig ste i be hand lin gen av me di ka-
ment ut løst ANCA-as so siert vas ku litt er se po-
ne ring av det sann syn lig syk doms ut lø sen de 
me di ka men tet. Det vil of test med fø re bed ring 
(10).

I en lit te ra tur gjen nom gang fra 2006 av 
30 pub li ser te ka sui stik ker med propyltioura-
cilutløst ANCA-as so siert vas ku litt fant man at 
50 % treng te kor ti kos te roi der el ler an nen syk-
doms mo di fi se ren de be hand ling for å opp nå 
re mi sjon (9). Re sul ta te ne fra to ny ere stu di er 
ty der på at pro gno sen er dår li ge re ved nyre-
på virk ning enn der ny re ne ikke er på vir ket. 
Hen holds vis 15 av 19 og 12 av 12 pa si en ter be-
høv de syk doms mo di fi se ren de be hand ling i 
dis se stu di e ne (8, 17). Tre av 12 pa si en ter i den 
sist nevn te stu di en fikk ny re svikt til tross for 
be hand ling.

Vår pa si ent had de in gen tegn til på virk ning 

av ny re ne. Dett e had de sann syn lig vis be tyd-
ning for at se po ne ring had de så god eff ekt, og 
at det ikke var be hov for syk doms mo di fi se -
rende be hand ling.

Der som man tid lig får mis tan ke om me di-
ka ment ut løst ANCA-as so siert vas ku litt, kan 
man po ten si elt unn gå unød ven dig og res surs-
kre ven de ut red ning med bil de dia gnos tikk og 
bi op si er. Hos vår pa si ent var det imid ler tid fle-
re and re diff e ren si al dia gno ser det var nød ven-
dig å ute luk ke, for eks em pel ma lig ni tet. Hvis 
man på et tid li ge re tids punkt had de  se po nert 
propyltiouracil, kun ne man sett  eff ekt før og 
der med stop pet ut red nin gen. Tid lig se po ne-
ring vil også kun ne re du se re om fan get av or-
gan ska de og be ho vet for ved li ke holds be hand-
ling med im mun sup pres siv be hand ling (10).

Hos vår pa si ent var det in gen his to lo gis ke 
funn som vis te vas ku litt. På grunn av symp to-
mer og funn fra fle re or gan sy ste mer, tegn til 
sy ste misk syk dom og de ty de li ge an ti stoff e ne 
lig net pa si en tens til stand på en ANCA-as so-
siert vas ku litt. Hvor langt man skal gå for å 
sik re seg his to lo gisk dia gno se, må vur de res 
in di vi du elt i hvert syk doms til fel le. Had de ikke 
vår pa si ent re spon dert så godt på se po ne ring 
som hun gjor de, had de man li ke vel be hand let 
henne som om det fore lå en his to lo gisk be-
kref tel se.

Opp sum me ring
Le ger bør være opp merk som me på at en 
 po si tiv ANCA-ana ly se ikke nød ven dig vis be tyr 
at en pa si ent har vas ku litt syk dom. Po si tiv 
ANCA kan ses ved in fek sjo ner, spe si elt en do-
kar ditt, ved in flam ma to ris ke tarm syk dom-
mer, au to im mu ne le ver syk dom mer, og kan 
være me di ka ment ut løst. De sam me me di ka-
men te ne som kan føre til po si tiv ANCA, kan 
også ut lø se ANCA-as so siert vas ku litt, men 
 dett e gjel der et få tall av pa si en te ne. Dett e er 
best be skre vet ved be hand ling med propyl-
tiouracil. Ved mis tan ke om en me di ka ment-
ut løst ANCA-as so siert vas ku litt er det vik tig ste 
til ta ket å se po ne re me di ka men tet.

Ge ne relt har me di ka ment ut løst ANCA-as so-
siert vas ku litt bedre pro gno se enn idio pa tisk 
ANCA-as so siert vas ku litt, men pro gno sen er 
dår li ge re ved nyre på virk ning.

Pa si en ten har gitt sam tyk ke til at ar tik ke len blir pub li sert.

Takk til Lene Kris tine Se land, av de lings le der på En do kri-
no lo gisk sek sjon ved Me di sinsk kli nikk, Oslo uni ver si-
tets sy ke hus, sek sjons over le ge Vi dar Bos nes og over le ge 
Ivo Nentwich ved Sek sjon for me di sinsk im mu no lo gi, 
Av de ling for im mu no lo gi og trans fu sjons me di sin, Oslo 
uni ver si tets sy ke hus.

Mott att 21.2.2018, før s te re vi sjon inn sendt 25.4.2018, 
 godkjent 5.11.2018.
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En ung kvin ne med hvi te fing re 
og kort pus tet het

En ung kvin ne tok kon takt med fast-
le gen på grunn av en kul i venst re 
lys ke, hjer te bank og øken de puste-
van s ker. Un der ut red ning for mu lig 
rev ma tisk sy stem syk dom ble kon-
klu sjo nen at det fore lå en uvan lig 
år sak til symp to me ne.

En tid li ge re frisk kvin ne i slut ten av 
20-åre ne opp søk te fast le ge på grunn 
av hjer te bank. Hun had de også mer-
ket en kul i venst re lys ke. Hun ble hen-
vist til kar dio log, og det ble gjort ek ko-
kar dio gra fi, ar beids-EKG, lang tids-EKG 

og ul tra lyd un der sø kel se av hals kar. Fun ne ne var 
nor ma le. I lø pet av de på føl gen de må ne de ne ble 
hun kort pus tet og klar te ikke å hol de føl ge med 
jevn ald ren de ved gan ge i mot bak ker. Hun tok der-
for ny kon takt med fast le ge ett år ett er før s te kon-
sul ta sjon. Det kom da frem at pa si en ten i 2�–�3 år 
had de lagt mer ke til at fing re ne på beg ge hen der 
ble hvi te ved kul de eks po ne ring. Spi ro me tri vis te 
ned satt for sert vi tal ka pa si tet (FVK) 2,1 l (52 % av 
for ven tet ver di), re du sert for sert eks pi ra sjons -
volum i lø pet av før s te se kund (FEV1) 1,9 l (50 % av 
for ven tet ver di), med FEV1����/FVK-ra tio på 0,9.

For stør re de lym fe knu ter er en van lig år sak til 
kon takt i all menn prak sis, er of test for bi gå en de 
og ble ikke ut re det. Dys pné kan skyl des til-
stan der i både hjer te og i lun ger. Kar dio log 
fant ikke hol de punkt for hjer te syk dom. Spi-
ro me tri vis te kraf tig ned satt vi tal ka pa si tet, 
ned satt eks pi ra sjons vo lum og økt for hold 
mel lom eks pi ra sjons vo lum og vi tal ka pa si tet. 
Dett e ty det på re strik tiv lun ge li del se. I til legg 
had de pa si en ten tre fa set Raynauds fe no men 
der fing re ne ble av ble ket, der ett er cya no tis ke 
og til sist rød li ge. Til stan den har en pre va lens 
på 3�–�5 % og skyl des spas me i fingerkapillarer. 
Raynauds fe no men fore kom mer of test uten 
an nen led sa gen de syk dom, men kan være 
 as so siert med rev ma tisk bin de vevs syk dom (1). 
Anam ne sen og fun ne ne ty det på rev ma tisk 
sy stem syk dom med al vor lig lun ge aff ek sjon. 
Pa si en ten ble hen vist til lun ge spe sia list og 
rev ma to log.

To uker se ne re ble hun ut re det ved lun ge av de ling. 
Ved un der sø kel se had de hun ube svæ ret re spi ra-
sjon i hvile. Spi ro me tri be kref tet ned satt FVK 2,1 l 
(52 %), FEV1 2,0 l (54 %) og lett økt FEV1����/FVK 0,9. 
Må ling av gass diff u sjon vis te re du sert diff u sjon 
av karbonmonoksyd (DLCO) 4,7 SI (46 %). Kropps-
pletysmografi vis te kraf tig ned satt to tal lun ge -
kapa si tet på 3,1 l (58 %). Ved seks mi nutt ers gang-
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test falt oksygensaturasjonen fra 98 % til 79 %. CT 
av lun ge ne vis te pe ri fe re grovretikulære teg nin-
ger som ga mis tan ke om non-spe si fikk in ter sti ti ell 
pneu mo ni (NSIP) av fib ro se ren de type (fi gur 1). 
Ek ko kar dio gra fi vis te nor ma le hjer te klaff er og 
trykk for hold med ejek sjons frak sjon på 55 %. Det 
ble ikke sett tegn til aryt mi ved 24 tim ers EKG el ler 
ved fem da gers EKG-re gist re ring. Orien te ren de 
blod prø ver vis te he mo glo bin 12,9 g/dl (11,7�–�15,3), 
senk ning 26 mm (1�–�17). C-re ak tivt pro tein, trom bo-
 cytt er og leu ko cytt er var in nen gjel den de re fe -
ranse om rå der. Alaninaminotransferase (ALAT) 
var 54 U/l (10�–�45 U/l), al ka lisk fos fa ta se (ALP) 52 
U/l (35�–�105) og laktatdehydrogenase (LD) 310 
(105�–�205 U/l). Hun had de ne ga tiv rev ma to id fak-
tor (RF), an ti syk lis ke citrullinerte pep ti der (anti-
CCP) og antinøytrofilt cy to plas ma tisk an ti stoff 
(ANCA). An ti nu kle æ re an ti stoff er (ANA) var svakt 
po si ti ve, men med ne ga ti ve un der grup per.

Ut red ning av pa si en tens dys pné vis te utt alt 
re strik tiv ven ti la sjons inn skrenk ning med 
 re du sert gass diff u sjon og sig ni fi kant desatura-
sjon ved ak ti vi tet. CT-un der sø kel sen av lun ge-
ne ty det på non-spe si fikk in ter sti ti ell pneu mo-
ni. Ho ved symp to mer ved den ne til stan den, 
som kan være se kun dær til bin de vevs syk dom, 
er dys pné og tørr hos te, og ved lun ge funk-
sjons tes ter fin nes re strik tiv ven ti la sjons inn-
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skrenk ning og re du sert gass diff u sjon (2, 3). 
Pa si en ten had de lett for høy et senk ning som 
ble opp fatt et som uspe si fikk. Med unn tak av 
for høy et LD var orien te ren de blod prø ver upå-
fal len de. Revmaserologi vis te svak po si tiv 
 re ak sjon på an ti nu kle æ re an ti stoff er, men 
uten på vis ning av mer spe si fik ke an ti stoff er 
as so siert med rev ma tisk syk dom. Hjer te un der-
sø kel sen var uten tegn til aryt mi, klaff e feil 
 el ler pul mo nal hy per ten sjon. Si den pa si en tens 
kli nis ke funn med ikke-spe si fikk in ter sti ti ell 
pneu mo ni, Raynauds fe no me ner og po si ti ve 
an ti nu kle æ re an ti stoff er kun ne være as so siert 
med bin de vevs syk dom, valg te man å av ven te 
re sul ta tet av rev ma to lo gisk ut red ning.

En må ned se ne re ble pa si en ten un der søkt av rev-
ma to log, som fant noe stram het i hud dis talt for 
metakarpofalangealledd, el lers nor mal hud. Ka-
pillaroskopi av neg le sen ger vis te pa to lo gi, med 
fle re megakapillarer og en kel te mik ro blød nin ger 
(fi gur 2). Det var ikke tegn til pe ri fer ar tritt el ler 
mus kel svak het. Orien te ren de blod prø ver vis te økt 
kreatinkinase (CK) 1 259 U/l (35�–�210) og nor ma le 
stoff skif te prø ver. Urinstiks og -mik ro sko pi var 
upå fal len de.

Trefasiske Raynauds fe no me ner og øde ma tøs, 
stram hud i fing re (puffy hands) er klas sis ke 
symp to mer ved sy ste misk skle ro se (4). Kapil-
laroskopi av neg le sen ger be nytt es for å skille 
mel lom pa si en ter med pri mært Raynauds 
 fe no men og pa si en ter med bin de vevs syk dom. 
Megakapillarer og mik ro blød ning tal te for 

sy ste misk skle ro se, men vår pa si ent had de 
ikke øde ma tøs, stram hud i fing re. Økt CK er 
et uspe si fikt funn, men er van lig vis økt ved 
myo sitt. Pa si en ten had de in gen mus kel svak-
het, noe som er van lig ved myo sitt. Både sy ste-
misk skle ro se og myo sitt kan være as so siert 
med in ter sti ti ell lun ge syk dom. Det kli nis ke 

bil det var kom plekst, men kun ne tale for et 
skleroderma-myo sitt-overlappsyndrom. Pa -
sien ten ble hen vist til re gio nal rev ma to lo gisk 
av de ling for an nen hånds vur de ring.

Tre må ne der ett er at hun ble ut re det ved lun ge-
av de ling, ble pa si en ten inn lagt ved re gio nal rev-

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no

Fi gur 1  Høy opp løs nings-CT av tho rax vi ser pe ri fe re subpleurale mikronodulære lun ge for tet nin ger med inn slag av 
mattglassfortetninger.

Fi gur 2  a) Kapillaroskopi av neg le seng hos frisk per son med nor mal tett het og ar ki tek tur av ka pil la re ne. b) Kapillaroskopi av vår pa si ent med be ty de lig for styr ret ar ki tek tur med 
megakapillarer (svart pil) og mik ro blød nin ger (hvit pil). Fo to graf Øy vind Mid tvedt, Riks hos pi ta let.
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ma to lo gisk av de ling for vi de re dia gnos tikk. All-
menn til stan den var god og mus kel kraf ten i eks-
tre mi te te ne nor mal. Det var in gen sik ker stram-
het i hu den, men be ty de li ge pa to lo gis ke funn ved 
kapillaroskopi av neg le sen ger. Ved kli nisk un der-
sø kel se ble det fun net en pal pa bel knu te i venst re 
lys ke. Orien te ren de blod prø ver vis te senk ning 
23 mm (1�–�17), for høy et CK 810 U/l (35�–�210), tro po-
nin T 134 ng/l (< 14), LD 294 U/l (105�–�205) samt 
ne ga tiv rev ma to id fak tor og an ti syk lis ke citrul-
linerte pep ti der. ANA var po si tiv (> 160), med ne-
ga ti ve un der grup per, in klu si ve myo sitt- og skle-
rodermaspesifikke an ti stoff er og de malignitets-
assosierte an ti stoff e ne RNA-polymerase III, TIF1-  
og NXP-2.

Høy opp løs nings-CT (HRCT) av tho rax vis te 
uend re de subpleurale mikronoduli med inn slag 
av mattglassfortetninger i beg ge lun ger, mest 
 utt alt i un der lap pe ne. Ra dio lo gisk ble sar koi do se 
og hypersensitivitetspneumonitt frem holdt som 
mu li ge diff e ren si al dia gno ser til ikke-spe si fikk 
interstititell pneu mo ni. På mis tan ke om myo sitt 
ble det to da ger ett er inn leg gel sen gjort mag ne-
tisk re so nans to mo gra fi (MR) av hof te og lår, som 
vis te nor malt ut se en de mus ku la tur uten hol de-
punk ter for myo sitt, men med mul tip le for stør -
rede lym fe knu ter i venst re lys ke og bek ken langs 
arteria og vena iliaca externa.

Fle re funn gjor de at dia gno sen skleroderma-
myo sitt-overlappsyndrom var usik ker. Pa si en-
ten had de ikke hud for and rin ger som ved 
 sy ste misk skle ro se, men sy ste misk skle ro se 
kan i sjeld ne til fel ler ek si ste re uten hud aff ek-
sjon (5). MR-un der sø kel sen vis te ikke øde ma-
tøs lår mus ku la tur, noe man for ven ter hos en 
pa si ent med ak tiv myo sitt. Fra vær av skle ro-
derma-myo sitt-an ti stof fer gjor de også at 
skleroderma-myo sitt-overlappsyndrom var 
mind re sann syn lig. Sar koi do se kan gi mus kel- 
og myo kard aff ek sjon. Det kli nis ke bil det var 
aty pisk med lun ge for and rin ger, sus pekt myo-
kard aff ek sjon og pal pa bel knu te i venst re 
 lys ke. Pa si en ten ble hen vist til PET-CT og MR-
un der sø kel se av hjer tet med spørs mål om 
kar di al af fek sjon av bin de vevs syk dom og 
 bi op si av lym fe knu te i venst re lys ke.

Halv an nen uke ett er ut skriv ning fra rev ma to -
logisk av de ling ble det gjort PET-CT, som vis te lett 
til mo de rat opp tak av 18F-fluorodeoksyglukose 
(FDG) i beg ge lun ger i kjen te subpleurale for tet-
nin ger, opp fatt et som in flam ma sjon. Det ble fun-
net høyt til me get høyt FDG-opp tak sva ren de til 
mul tip le pa to lo gisk for stør re de lym fe knu ter i 
venst re lys ke og venst re bek ken. Med PET-CT var 
det ikke mu lig å skille mel lom his sig in flam ma-

sjon og ma lign ak ti vi tet (fi gur 3). Ek si sjons bi op si 
av lym fe knu te i venst re lys ke vis te sto re cy to plas-
ma rike cel ler po si ti ve for me lan-A-an ti gen og pro-
tein S100 for en lig med me ta sta se fra ma lignt 
me la nom. MR-un der sø kel sen av hjer tet var uten 
tegn til sar koi do se el ler myosittrelatert myo kar-
ditt.

Ut red nin gen had de vist me ta sta se fra ma lignt 
me la nom i venst re lys ke. Pa si en ten had de ikke 
tid li ge re fjer net fø flek ker el ler and re hud for-
and rin ger. Hun ble hen vist til hud le ge, øye le ge 
og gy ne ko log for kart leg ging av pri mær tu mor 
og til plas tikkir ur gisk av de ling for vur de ring 
av glan del toa lett.

Det ble gjort ut red ning av hud le ge, øye le ge og 
gy ne ko log uten funn av pri mær tu mor som ut-
gangs punkt for lym fe knu te me ta sta se ne. Ul tra lyd 
av bek ken vis te et 22 x 24 x 26 mm stort meta-
stasesuspekt lym fe knu te kong lo me rat. Ultralyd-
veiledet bi op si fra for and rin ge ne i bek ke net vis te 
at det også i bek ke net var me ta sta se fra ma lignt 
me la nom. CT av tho rax, ab do men og bek ken  vis te 
pa to lo gis ke lym fe knu ter i venst re lys ke og bek ken 
fra lys ke åp nin gen opp til aortabifurkaturen. Det 
var ikke hol de punk ter for me ta sta ser i pa ren ky-
ma tø se or ga ner el ler skje lett.

Pa si en ten ble dis ku tert i multidisiplinært 
team. Hun ble vur dert til å være i ope ra belt 
kli nisk sta di um III, med re gio na le lym fe  knute-
 me ta sta ser uten fjern me ta sta ser. Ett er gjel-
den de na sjo nalt hand lings pro gram for ma-
lignt me la nom er kir ur gi før s te valg ved ope-
ra bel sta di um III-syk dom (6), og pa si en ten ble 
an be falt lys ke- og bekkenglandeltoalett.

Halv an nen uke ett er sis te CT-un der sø kel se og fem 
må ne der ett er at hun ble hen vist til spe sia list  helse-
tje nes ten, ble pa si en ten ope rert med kom bi nert 
åpent lyskeglandeltoalett og ro bot as sis tert la pa-
ro sko pisk bekkenglandeltoalett. His to lo gisk un der-
sø kel se av ope ra sjons pre pa ra tet fra lys ke vis te i alt 
16 lym fe knu ter og lym fo i de foci med  re ak ti ve for-
and rin ger. I pre pa ra tet fra bek ke net ble det fun net 
me ta sta se fra ma lignt me la nom i tre av 36 lym fe-
knu ter. Molekylærpatologisk  un der  sø kel se av ope-
ra sjons pre pa ra tet vis te mu ta sjon i proteinkinasen 
BRAF.

Pa si en ten ble opp fatt et som mak ro sko pisk 
ra di kalt be hand let, med pa to lo gisk sta di um 
IIIC. I tråd med gjel den de na sjo na le ret nings-
lin jer ble det ikke fun net in di ka sjon for ad ju-
vant sy ste misk be hand ling for melanomsyk-
dommen. Det rev ma to lo gis ke symp tom bil det 
ble opp fatt et som en pa ra neo plas tisk til stand.

Fi gur 3  PET-CT vi ser høyt opp tak av 18F-fluorodeoksyglukose i pa to lo gisk for stør re de lym fe knu ter i venst re lys ke (a)  
og venst re bek ken (b).
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prø ve som kan være økt ved myo sitt el ler ved 
akutt cel le ska de i uli ke or ga ner. Ver di er over 
øvre nor mal om rå de er en ne ga tiv pro gno stisk 
fak tor for ma lignt me la nom og inn går i sta-
die inn de lin gen av me ta sta tisk ma lignt me la-
nom (16). Hos pa si en ter med kjent me ta sta-
tisk melanomsykdom kan LD være en mar kør 
for re spons på sy ste misk be hand ling (17). I 
ny ere stu di er har man fun net at ad ju vant 
 be hand ling med BRAF-kinasehemmere (18) og 
im mun te ra pi (19, 20) gir økt over le vel se hos 
pa si en ter i sta di um III, men gjel den de na sjo-
na le ret nings lin jer an be fa ler ikke ad ju vant 
sy ste misk be hand ling ett er at sta di um III- 
mela no mer er mak ro sko pisk ra di kalt be hand-
let (6).

Før s te lin je be hand ling for pa si en ter med 
sta di um IV- el ler ino pe ra belt sta di um III- mela-
nom er im mun te ra pi med ligandblokkerende 
mo no klo nalt an ti stoff mot pro gram mert 
 cel le  død pro tein 1-re sep tor (PD-1) (6). Im mun-
 tera pi kan være for bun det med im mun re la-
ter te bi virk nin ger med ri si ko for å for ver re en 
un der lig gen de rev ma tisk sy stem syk dom (21). 
I lik het med 40�–�50 % av pa si en te ne med me-
ta sta tisk ma lignt me la nom had de vår pa si ent 
BRAF-mu ta sjon. Sy ste misk be hand ling med 
BRAF-kinasehemmere er ikke as so siert med 
im mun re la ter te bi virk nin ger og vil der for 
kun ne være et al ter na tiv til im mun te ra pi for 
vår pa si ent.

Ka sui stik ken il lust re rer dia gnos tis ke ut-
ford rin ger ved pre sen ta sjon av fle re til sy ne -
laten de ikke-re la ter te symp to mer og funn. 
Vi de re er sy ke his to ri en en på min nel se om at 
ma lign li del se kan gi opp hav til symp to mer 
fra uli ke or gan sy ste mer.

Pa si en ten har gitt sam tyk ke til at ar tik ke len blir pub li sert.

En av for fatt er ne er re dak tør i Tids skrif tet. Ma nu skrip tet  
er der for be hand let eks ternt av sett e re dak tør Kris tin Vis te.

Mott att 14.3.2018, før s te re vi sjon inn sendt 22.8.2018, 
 godkjent 17.9.2018.

Myo sitt og sy ste misk skle ro se er as so siert med 
ma lig ni tet. Pa si en ter med dermatomyositt 
med anti TIF1-  og/el ler NXP-2 har en ge ne relt 
økt ri si ko for kreft syk dom, og sklerodermi-
pasienter med anti-RNA-polymerase III har 
økt ri si ko for bryst kreft (10, 11). Vår pa si ent var 
ne ga tiv for alle dis se tre an ti stoff e ne, noe som 
styr ket vår an ta gel se om at de rev ma to lo gis ke 
symp to me ne var utt rykk for et pa ra neo plas-
tisk syn drom og ikke en spe si fikk rev ma tisk 
til stand (8, 9).

Be hand ling av un der lig gen de ma lig ni tet vil 
kun ne føre til re duk sjon av pa ra neo plas tis ke 
symp to mer. Vår pa si ent had de sub jek tiv og 
ob jek tiv bed ring av lun ge funk sjon ett er ope-
ra sjo nen for lym fe knu te me ta sta ser. Ved in ter-
sti ti el le lun ge syk dom mer vil det fore lig ge 
både en kom po nent av fib ro se og av in flam-
ma sjon (3). Mens in flam ma sjons kom po nen-
ten er re ver si bel, er etab lert fib ro se ikke-re ver-
si bel. Vi for ven ter der for ikke at pa si en tens 
lun ge funk sjon vil nor ma li se res.

An slags vis 3 % av pa si en te ne med me ta sta se 
fra ma lignt me la nom har ikke kjent pri mær-
tu mor (12, 13). Me ta sta ser uten kjent pri mær-
tu mor har vært for klart med im mu no lo gisk 
be tin get re gre sjon av pri mær tu mor, at pri-
mær tu mor frem de les er ste de, men er så li ten 
at den ikke kan de tek te res, at pri mær tu mor 
har ut gått fra slim hin ner el ler at me la no met 
har opp stått i en lym fe knu te. Mu ta sjons ana-
ly ser ty der på at me la nom uten kjent ut gangs-
punkt har ut spring i hud, ikke slim hin ner 
(14). I en me ta ana ly se fant man at pa si en ter 
med me ta sta tisk me la nom uten kjent pri-
mær tu mor had de bedre pro gno se enn pa -
sien ter med kjent pri mær tu mor med sam me 
tu mor sta di um (15). År sa ken til dett e er uav-
klart, men hy po te sen om im mu no lo gisk be-
tin get re gre sjon av pri mær tu mor kan være 
for en lig med at den ne pa si ent grup pen har 
økt spon tan anti tu mor im mun re spons og 
der for bedre pro gno se (15).

Tid lig i for lø pet fikk pa si en ten på vist økt 
laktatdehydrogenase. Dett e er en uspe si fikk 
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Ved kon troll hos rev ma to log seks uker ett er inn-
gre pet anga pa si en ten bed ring av de rev ma to lo-
gis ke symp to me ne. På grunn av pa si en tens kreft-
syk dom star tet man ikke med syk doms mo di fi se-
ren de im mun mo du le ren de be hand ling med 
 rituksimab el ler mykofenolatmofetil, men an be-
fal te per oral pred ni so lon 30 mg x 1 i ned trap -
pende do ser. Et halvt år ett er ope ra sjo nen had de 
pa si en ten fort satt funksjonsdyspné og Raynauds 
fe no men, men føl te seg ge ne relt bedre. Spi ro me tri 
vis te bed ret belg funk sjon og gass diff u sjon med 
FVK 2,7 l (60 %), FEV1 2,3 l (61 %) og DLCO 5,5 (54 %). 
Det er ikke på vist re si div av kreft syk dom men.

Dis ku sjon

Vår pa si ent had de ini tialt symp to mer og funn 
for en lig med rev ma tisk sy stem syk dom med 
lun ge aff ek sjon, og ut red nin gen tok sik te på å 
av kla re dett e. Fun net av pal pa bel kul i venst re 
lys ke ble ikke vekt lagt i før s te om gang. På ope-
ra sjons tids punk tet had de pa si en ten kjent 
ku len i halv an net års tid, vi må der for anta at 
hen nes kreft syk dom var til ste de før hun ble 
hen vist til spe sia list hel se tje nes ten av and re 
år sa ker. Mål rett et un der sø kel se av ku len i lys-
ken på et tid li ge re tids punkt ville sann syn lig-
vis ha ført til at dia gno sen ma lignt me la nom 
ble stilt tid li ge re.

Pa ra neo plas tis ke syn dro mer er sjeld ne kli-
nis ke syn dro mer som om fatt er ikke-me ta sta-
tis ke sy ste mis ke eff ek ter av ma lig ni tet som 
kan gi nev ro lo gis ke, en do kri ne og rev ma tis ke 
symp to mer (7). Me ka nis me ne er ikke kart lagt, 
men an tas å skyl des im mun me di er te eff ek ter 
som føl ge av tumorantigener (8). In gen spe si-
fik ke un der sø kel ser kan fast slå om det fore-
lig ger et pa ra neo plas tisk syn drom (7, 9). Sam-
men heng i tid mel lom en sjel den ma lign til-
stand og symp to mer på rev ma tisk sy stem syk-
dom som ikke lot seg klas si fi se re som en 
spe si fikk til stand, gjor de at vi kon klu der te 
med at det fore lå et pa ra neo plas tisk syn drom. 
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Mo rel-Lavallées le sjon

En kvin ne i 60-åre ne fikk symp tom-
gi ven de bløt dels he vel se og væs ke  - 
 ansam ling seks må ne der ett er 
stumpt trau me mot høy re hof te. 
He vel sen re si di ver te tross gjen tatt e 
as pi ra sjo ner og kir ur gisk ek si sjon. 
Ett er hvert ga MR kor rekt dia gno se.

En kvin ne i 60-åre ne ble tatt imot av 
trau me team på sy ke hus ett er at et 
tre had de falt mot høy re side av 
krop pen hen nes. Ved pri mær gjen-
nom gang ble det kon sta tert feil stil-
ling av høy re over arm og smer ter i 

høy re side av krop pen. Rønt gen vis te kom pli-
sert frak tur i humerus. Frak tu ren ble sta bi li-
sert med gips las ke, og pa si en ten over flytt et til 
or to pe disk av de ling på et uni ver si tets sy ke hus. 
Der ble hun ope rert med osteosyntese med 
godt re sul tat. Ra dio lo gisk var frak tu ren til he-
let ett er tre må ne der.

Ved seksmånederskontroll kla get pa si en ten 
over smer ter og he vel se ved høy re hof te. MR 
av bek ken om rå det vis te et sub ku tant, vel-
avgrenset, kapselkledt væskelokulament. 

 Dett e ble be skre vet som mu lig he ma tom av 
eld re dato uten be hov for vi de re til tak.

Én må ned se ne re ble pa si en ten un der søkt 
på nytt på po li kli nikk på grunn av ved va ren de 
ube hag og he vel se ved høy re hof te. Man pal-
per te da en bløt dels he vel se over trochanter 
ma jor, og un der ste ri le for hold as pi rer te man 
60 ml blod til blan det se røs væs ke fra he vel sen. 
Grun net re si div as pi rer te man åtte da ger 
 se ne re ytt er li ge re 30 ml. Man in ji ser te 1 ml 
kor ti kos te roid.

El le ve må ne der ett er trau met fikk pa si en ten 
nytt re si div, og ny MR av bek ken om rå det vis te 
uend ret sub ku tant lokulament. Vur de ren de 
ra dio log mis tenk te Mo rel-Lavallées le sjon 
 (fi gur 1). Man be stem te seg for å fore ta en 
plan lagt åpen ek si sjon av lokulamentet in klu-
siv kap sel med pri mær su tu re ring på ope ra-
sjons stue. En uke ett er ek si sjo nen fikk pa si en-
ten igjen re si div. På po li kli nikk ble det gjort 
ny as pi ra sjon og for søkt med kom pre sjon, 
men uten suk sess.

Dia gno sen kro nisk Mo rel-Lavallées le sjon 
ble stilt, og man valg te skle ro se ren de be hand-
ling med dok sy syk lin (1). På po li kli nikk ble det 
gam le he ma to met un der ste ri le for hold tømt 
via to ka ny ler, og 25 ml dok sy syk lin 20 mg/ml 
ble instillert. Pa si en ten ble ro tert hvert ti en de 

KRIS TOF FER RIE MER
kristoffer@dadlnet.dk
Center for Plan lagt Kir ur gi
Re gi ons hos pi ta let Sil ke borg, Dan mark

OVE HAU KE NES
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Rønt gen av de lin ga
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mi nutt, i alt tre gan ger, for å for de le an ti bio-
ti ka væs ken, som der ett er ble as pi rert. Man 
anla mid ler ti dig kom pre sjon med ban da sjer 
inn til pa si en ten an skaff et seg kom pre sjons-
buk ser i form av stram me syk kel buk ser med 
eks tra inn legg over le sjo nen. Dis se ble be nyt-
tet kon ti nu er lig i fire uker.

Ved fireukerskontroll var det in tet re si div. 
Pa si en ten kjen te bare et lett ube hag i om rå-
det, og hun kun ne slutt e med kom pre sjons-
be hand ling. Ved tolvukerskontroll vis te MR av 
høy re hof te til nær met full re gress av le sjo nen 
(fi gur 2). Ved ett års kon troll var pa si en ten 
 re si div fri kli nisk og ra dio lo gisk. Hun had de 
se kve le i form av lett inn drag ning av hu den.

Dis ku sjon

Mo rel-Lavallées le sjon ble før s te gang be skre-
vet av den frans ke kir ur gen Fran çois Mo rel-
Lavallée i 1863 (2). Le sjo nen ses ofte hos trau me-
pa si en ter og skyl des som re gel stump ska de, 
der sto re tan gen ti el le kref ter gir en for skyv-
ning av det sub ku ta ne fett ve vet og den super-
fisielle fa sci en fra den un der lig gen de, dype 
fa sci en. Dett e fø rer til ska de på de per fo re -
rende ar te ri er, ve ner og lym fe kar, som igjen 
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 vakuumassistert sår be hand ling og se kun dær 
su tu re ring.

Vi øns ker å un der stre ke at kom pre sjon er 
vik tig for å opp nå et godt re sul tat. Dett e kan 
il lust re res med vår pa si ent, hvor mang len de 
kom pre sjon i for bin del se med de før s te be-
hand lin ge ne an tas å ha med vir ket til hur tig 
re si div.

Pa si en ten har sam tyk ket til at ar tik ke len blir pub li sert.

For fatt er ne tak ker ra dio graf Bjørn Erik Haug lum for 
 teknisk bi stand med MR-bil der.

Mott att 23.4.2018, før s te re vi sjon inn sendt 29.9.2018, 
 godkjent 9.11.2018.

fø rer til en blod til blan det væs ke an sam ling i 
det interfascielle pla net (3). Ska den blir ofte 
over sett ved pri mær kon takt i trau me mott ak 
på grunn av stør re og mer frem tre den de ska-
der. Mo rel-Lavallées le sjon er hyp pigst lo ka li-
sert til om rå det rundt trochanter ma jor på 
grunn av pro mi nens, stort over fla te are al, 
 hu dens mo bi li tet og et rikt ka pil lar nett verk i 
bløt de le ne (4). Dia gno sen stil les ved anam -
nese, kli nisk un der sø kel se og MR.

MR er gull stan dard for be skri vel se og dia-
gnos tikk av Mo rel-Lavallées le sjon, og til stan-
den klas si fi se res i seks uli ke ty per ut fra ut -
seen de på MR-bil der (5). Ul tra lyd kan be nytt es 
i den akutt e fa sen og ved mang len de til gang 
til MR. Akutt sees ikke-spe si fik ke væs ke  an-
sam lin ger med he te ro gen ekkogenisitet. Le-
sjo nen er of test kom pri mer bar og uten 
strøm ning ved dopplerteknikk. Kro nis ke le-
sjo ner er ofte mer ho mo ge ne med kap sel dan-
nel se (3, 6, 7).

Mo rel-Lavallées le sjon blir ofte over sett ini-
tialt, noe som kan føre til et kom pli sert for løp. 
Had de man hos vår pa si ent stilt den kor rek te 
dia gno sen ett er før s te MR, kun ne pa si en ten 
kan skje ha unn gått fire as pi ra sjo ner og en kir-
ur gisk ek si sjon. Der for er det vik tig å ha 
 den ne ty pen ska de i tan ke ne ved ter ti ær gjen-
nom gang av trau me pa si en ter.

Det er fore slått føl gen de be hand lings al go-
rit mer for til stan den (8): Først skil ler man 
mel lom akutt e og kro nis ke le sjo ner, og mel-
lom til stan der med el ler uten in fek sjon og/
el ler frak tur. Akutt e le sjo ner kan be hand les 
med kom pre sjon. Ved mang len de suk sess er 
per ku tan dre na sje med el ler uten skle ro se-

ring, kom bi nert med kom pre sjon, an be falt 
be hand ling. Ved in fek sjon el ler frak tur an be-
fa les åpent debridement, vakuumassistert 
sår be hand ling (9) og se kun dær su tu re ring. 
Kro nis ke le sjo ner bør primærbehandles med 
per ku tan dre na sje, skle ro se ring og kom pre-
sjon. Ved skle ro se ring sy nes tet ra syk li ner å 
være før s te valg grun net en rek ke for de ler: Det 
er bil lig og lett å skaff e, og det har få bi virk-
nin ger og dess uten an ti bak te ri ell virk ning 
som kan fo re byg ge in fek sjon (10). Ved mang-
len de bed ring an be fa les debridement, pri-
mærsuturering og kom pre sjon, even tu elt 
for ny et skle ro te ra pi. Ved fort satt be hand lings-
svikt bør det gjø res åpent debridement, 

Fi gur 1  Ko ro nal T1-vek tet MR av høy re hof te re gi on. 
Velavgrenset, av lang, lin se for met struk tur med ho mo gent 
in ter me di ært sig nal be lig gen de over den dype fa sci en.

Fi gur 2  Ko ro nal T1-vek tet MR av høy re hof te re gi on. 
 Mindre rest for and rin ger ett er tid li ge re væskelokulament.

KRIS TOF FER RIE MER
er lege i spe sia li se ring i or to pe disk kir ur gi.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

OVE HAU KE NES
er spe sia list i or to pe disk kir ur gi og over le ge.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

ANNA KO ZAK
er spe sia list i ra dio lo gi og over le ge.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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Ve nøs luft em bo li

Bil de ne vi ser be ty de li ge luft meng der i 
vene sy ste met hos en kvin ne i 70- årene. 
Spe si elt sees luft i venst re vena bra-
chiocephalica, høy re for kam mer og 

høy re ven trik kel. Grun net mis tan ke om ster-
numfraktur var det re kvi rert CT tho rax med 
kon trast. En li ten sternumfraktur ble fun net 
i til legg til luftemboliene.

Sann syn lig vis har det i for bin del se med kon-
trast un der sø kel sen blitt in ji sert luft ve nøst. 
Vakt ha ven de in ten siv lege ble vars let ett er at 
ra dio log had de grans ket bil de ne, og pa si en ten 
ble til sett umid del bart. Hun var re spi ra to risk 
og sir ku la to risk sta bil, med lett gra dig dys pné 
som enes te symp tom. Hun ble lei ret i venst re 
si de leie med ho det litt la ve re enn krop pen 
(Du rants man øver) og fikk ti li ter ok sy gen på 
mas ke med re ser voar. Dyk ker lege ved Hau ke-
land uni ver si tets sy ke hus ble kon tak tet.

Luftembolier og be hand lin gen av dis se er 
tid li ge re be skre vet i Tids skrif tet (1–3) og and re 
nors ke ane ste sio lo gis ke tids skrif ter (4). Der-
som luf ten har kom met inn via vene sy ste met, 
vil venst re si de leie for søks vis stoppe luft mas-
se ne i de sto re ve ne ne før høy re for kam mer. 
På den må ten for hind rer man at luft kom mer 
inn i høy re ven trik kel og i vers te fall blok ke rer 
høy re utløpstractus (2), noe som kan gi ob-

struk tivt sjokk med akutt høy re si dig hjer te-
svikt og død (3). Der som luf ten imid ler tid 
kom mer inn til lun ge ve ne ne el ler venst re 
hjer te halv del som føl ge av f.eks. lungepunk-
sjoner, bør pa si en ten lei res i høy re si de leie (2). 
Høy frak sjon av in spi rert ok sy gen (FiO2) øker 
partialtrykket av ok sy gen i blo det og re du se-
rer partialtrykket av nit ro gen. Dett e re du se rer 
luft bob lens stør rel se og gir ras ke re re sorp sjon 
av luft mas se ne (1, 2).

Hy per bar ok sy gen be hand ling kan være 
nød ven dig ved nev ro lo gis ke symp to mer der 
luft bob ler har pas sert over til ar te ri ell sir ku-
la sjon (1). Ett er kon fe ran se med dyk ker le gen 
ble slik be hand ling ikke an sett nød ven dig i 
dett e til fel let.

Me ka nisk fjer ning av luft mas se ne via et sen-
tralt ve ne ka te ter kan være nytt ig, men bør 
kun gjø res der som ka te te ret al le re de er inn-
lagt (5). Det å leg ge inn et sen tralt ve ne ka te ter 
kan i seg selv med fø re at luft til fø res ve nøs 
sir ku la sjon.

Pa si en ten ble lig gen de i venst re si de leie i 
åtte ti mer med sam ti dig ok sy gen be hand ling. 
Der ett er ble ny CT tho rax gjen nom ført, og 
den ne vis te full sten dig re sorp sjon av luft mas-
se ne. Pa si en ten ble så over ført til sen ge post 
for lind ring av smer ter fra sternumfrakturen.

Pa si en ten har gitt sam tyk ke til at ar tik ke len blir pub li sert.

Mott att 3.1.2018, før s te re vi sjon inn sendt 2.5.2018, god kjent 
5.10.2018.

JO STEIN RØD SETH BRE DE
jostein.rodseth.brede@stolav.no
Kli nikk for akutt- og mott aks me di sin
Kli nikk for ane ste si- og in ten siv me di sin
St. Olavs Hospital
Stif tel sen Norsk Luftambulanse
er over le ge og ph.d.-sti pen diat.
For fatt e ren har fylt ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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Kari og Ola fin nes ikke

Gjen nom snitts men nes ket er et 
spø kel se fra for ti den.

En vik tig bruk av sta tis tikk er å opp sum me re 
man ge en kelt ob ser va sjo ner med noen få opp-
sum me ren de tall, så kalt de skrip tiv el ler be-
skri ven de sta tis tikk. Det fin nes ett er hvert 
noen prin sip per for hva som er gode må ter å 
gjø re det på, men un der veis har det opp stått 
noen seig li ve de feil slut nin ger. Gjen nom snitts-
men nes ket er en slik.

En sta tis tikk vind
På mid ten av 1800-tal let blås te en sta tis tikk vind 
over ver den. Na tur vi ten ska pe ne had de i lang 
tid hatt stor suk sess med å bru ke tall for å be-
skri ve na tu ren, og and re vi ten ska per kom et-
ter. Som en sam funns mes sig pa ral lell til «phy-
sics» ville man lage et «so cial physics», det som 
nå he ter so sio lo gi, der må let var å be skri ve 
sam fun net ved hjelp av tall. Na sjo na le sta tis-
tikk by rå er ble opp rett et i land ett er land, og 
med sto re tall meng der om sam fun net og dets 
inn byg ge re kom også be ho vet for å opp sum-
me re og pre sen te re dis se tal le ne på me nings-
fylt og for ståe lig vis.

En av pio ne re ne i dett e ar bei det var bel gis ke 
Adolphe Quetelet (1796�–�1874), med sin ba ne-
bry ten de inn sats in nen sta tis tikk og kvan ti ta-
tiv ana ly se. I til legg til kropps mas se in deks 
(KMI) for å be skri ve kropps sam men set ning 
var en av Quetelets sto re vi ten ska pe li ge opp-
fin nel ser «l’homme moyenne» – gjen nom-
snitts man nen: et men nes ke med gjen nom-
snitt li ge egen ska per (1). Ide en var be snæ ren de. 
Iste den for ra der og ko lon ner med tall in for ma-
sjon kun ne man for me lig se opp sum me rings-
tal le ne for an seg, ma ni fes tert som et fak tisk 
men nes ke. Ide en spred te seg, og ett er hvert ga 
man ge land til og med navn til gjen nom snitts-
men nes ket sitt. I Norge har vi Kari og Ola 
Nord mann, sven ske ne har sin Medel-Svens son, 
mens bri te ne har Jane og John Doe.

Gjen nom snitts man nen mø ter mot stand
Men Quetelets gjen nom snitts men nes ke møtt e 
mot stand. Det var van ske lig å se for seg at et 
men nes ke med gjen nom snitt li ge egen ska per 
fak tisk fan tes. Men nes ke krop pen er et fin jus-
tert sy stem der alt hen ger sam men med alt, 
og gjen nom snitts tall for uli ke men nes ke li ge 
egen ska per kan ikke uten vi de re li mes sam-
men til et nytt men nes ke. Som prin sipp ga 
gjen nom snitts men nes ket rett og slett ikke 
me ning.

Men gjen nom snitts man nen klam ret seg til 

li vet. Da som nå ble det å for mid le vi ten ska-
pe li ge re sul ta ter på for ståe lig vis an sett som 
vik tig, og ma te ma ti ke ren Jo seph Diaz Ger-
gonne (1771�–�1859) in tro du ser te i 1825 «man nen 
i gata» som mål på om man ev net å for kla re 
en teo ri (2). Fra 1900 og ut over ble «man nen i 
gata» po pu la ri sert av den tys ke ma te ma ti ke-
ren David Hil bert (1862�–�1943), og «man nen i 
gata» fant også vei en til den ame ri kans ke 
 po li tik ken, i be tyd ning «den al min ne li ge vel-
ger». Til Norge kom «man nen i gata» for fullt 
i for bin del se med fol ke av stem nin gen om 
norsk EU-med lem skap i 1972. Ide en om ett 
men nes ke som re pre sen tant for de man ge slo 
an nok en gang.

Suffisiensprinsippet
Det Quetelet og hans sam ti di ge pir ket i, er et 
av de grunn leg gen de spørs må le ne i sta tis tikk: 
Hvor dan opp sum me re en meng de med tall 
uten at es sen si ell in for ma sjon går tapt i pro-
ses sen? Det kan vir ke som et uhånd ter lig 
spørs mål, men når det for mu le res ma te ma-
tisk blir det over ras ken de hånd ter bart. Sva ret 
er det som i ma te ma tisk sta tis tikk kal les «suf-
fisiensprinsippet» – til strek ke lig hets prin sip-
pet (3). Suffisiensprinsippet gir oss ver di full 
inn sikt i hva som fak tisk må til for å opp sum-
me re data på skik ke lig vis.

Gjen nom snitt et er ikke nok
Det er fle re må ter å finne mid ten i et da ta sett 
på. Me di a nen, som er det mid ter ste tal let, og 
gjen nom snitt et, som er en ma te ma tisk be reg-
ning av det geo me tris ke tyng de punk tet i tal-
le ne, er de mest bruk te. Sta tis ti ke re els ker 
gjen nom snitt et på grunn av dets ma te ma -
tiske egen ska per. Det er lett e re å reg ne med 
enn me di a nen, og duk ker opp av seg selv fle re 
ste der. Men der me di a nen ofte er en fak tisk 
ob ser va sjon, så er ikke gjen nom snitt et et tall 
som fin nes blant må lin ge ne. Gjen nom snitt et 
er ikke ty pisk, det er ikke van lig, det er ikke 
nor malt. Gjen nom snitt et er fak tisk så unor-
malt at det ikke en gang fin nes blant ob ser va-
sjo ne ne.

Men det er et stør re, mer fun da men talt pro-
blem med å la ett tall re pre sen te re de man ge, 
uav hen gig av om dett e tal let er en ma te ma-
tisk kon struk sjon el ler en smart valgt ob ser-
va sjon: Det er ikke nok.

Bare nok er nok
I et van lig da ta sett, pas se lig nor mal for delt og 
uten ute lig ge re (outliers), vi ser suffisiensprin-
sippet at vi tren ger to opp sum me rings tall: 
gjen nom snitt og stan dard av vik. Rap por te rer 
du bare det ene, til ba ke hol der du es sen si ell 
in for ma sjon om da ta sett et. Ett gjen nom snitt, 
to gjen nom snitt, hund re gjen nom snitt, limt 
sam men til et helt gjen nom snitts men nes ke: 
Det er fort satt ikke nok. For å gi en full god be-
skri vel se av en po pu la sjon er va ria sjo nen i 
tall ma te ria let be vi se lig like vik tig som tyng de-
punk tet.

Det er ikke så rart folk ikke kjen ner seg igjen 
i gjen nom snitts men nes ket, el ler at in gen fø ler 
at de selv er «man nen i gata». Det er for di Kari 
og Ola Nord mann ikke re pre sen te rer dem. Ved 
å fo ku se re på gjen nom snitts men nes ket har 
es sen si ell in for ma sjon om grup pen gått tapt. 
Sam ti dig inn snev res for stå el sen av hva som er 
ty pisk, van lig og nor malt. For nor mal for del te 
data vil ca. 95 % av ob ser va sjo ne ne lig ge i in ter-
val let gjen nom snitt ± to stan dard av vik. Det er 
et in ter vall som ofte gir rau se ram mer for hva 
som er van lig.

Po pu lær
Quetelets gjen nom snitts men nes ke er fort satt 
po pu lært. Et Google-søk på «ave ra ge per son» 
gir i skri ven de stund nær me re 15 mil li o ner 
treff. Det er mer enn både Whit ney Houston, 
Mar lon Brando og Sir Isaac New ton kan skil te 
med. Vi ten ska pen av li vet gjen nom snitts man-
nen for over 100 år si den for di han ikke ga me-
ning. Men sam fun net han var ment å skul le 
be skri ve, har holdt ham kuns tig i live si den.

JO RØIS LI EN
jo@joroislien.no
er pro fes sor i me di sinsk sta tis tikk ved Det hel se -
viten ska pe li ge fa kul tet, Uni ver si te tet i Stavanger, 
og pro fi lert fag for mid ler og pro gram le der på TV.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

KATH RINE FREY FRØS LIE
er sta tis ti ker ved Na sjo nal kom pe tan se tje nes te 
for kvin ne hel se, Oslo uni ver si tets sy ke hus, og 
dri ver den po pu lær vi ten ska pe li ge strik ke blog gen 
Statistrikk.no.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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Skri ve gle de og  
ska per trang

Psy kia ter og all menn le ge Ce ci lie Arentz-Hansen er for man ge nors ke le ger like kjent for Le ge vakt hånd-
bo ken som for å ha star tet Lom me le gen i dot com-pe ri odens før s te fase. Nå har hun skre vet en bok om 
Nor ges før s te kvin ne li ge le ger – for di hun sy nes de for tje ner det.

Mild i ve sen og sterk i per son 
be skri ves Ce ci lie Arentz-Han-
sen som. Ven ner og kol le g er 
ka rak te ri se rer henne som en 
sjel den blan ding av ar beids-
jern og livs ny ter, med ly  sen-

de in tel li gens og høy gjen nom fø rings ev ne. 
Ene bo li gen på Sta bekk lig ger langt nok unna 
sent rum til at man får fø lel sen av å være på 
lan det. I en roms lig og fro dig hage er det 
også et lite stab bur, kalt «skri ve stu en». Med 
gjer de rundt ha gen kun ne Ce ci lie sitt e inne  
i stab buret og skrive mens bar na var små, 
med ut sikt til le ken gjen nom vin du et. Hun 
var rik tig nok på jobb, så bar na mått e lære at 
de skul le ban ke på dø ren før de gikk inn.

En real, or dent lig jobb
– Hvor for ble du lege?

– Jeg be stem te meg tid lig, men hvor re flek-
tert et valg er da … Hun drar på det.

– Jeg vet ikke. Jeg tror jeg had de en al tru is-
tisk mo ti va sjon. Jeg tenk te dess uten at le ge-
yr ket var en real, or dent lig jobb. Jeg had de 
lyst til å stu de re i ut lan det og kom inn  
i Bonn.
– Kun ne du like godt blitt noe an net?

– Jeg er for nøyd med val get, men har gått 
noen run der si den. Jeg fikk ut løp for mye 
krea ti vi tet da vi lag de Le ge vakt hånd bo ken 
og star tet Lom me le gen. Nå er jeg le der for 
en po li kli nikk og har byg get den opp fra 
bun nen. Krea tivt er det kan skje ikke, men 
ska pen de i alle fall. Jeg har hatt de nød ven -
dige ram mer til å kun ne bygge opp en po li-
kli nikk på en måte jeg øns ker, en kvelds po li-
kli nikk in nen «ras ke re til ba ke»-til bu det.
– Hvor dan har det vært å bygge opp noe fra 
scratch?

– Det har vært gi ven de. Vi har pa si en ter 
som er i jobb, har blitt syk meldt og øns ker 
seg raskt til ba ke. Det er vik tig å møte dis se 

pa si en te ne på en god måte. Be hand ler og 
pa si ent må se sam me vei, ha et fel les pro-
sjekt. Det hø res ut som en festt a le, men 
sam spil let er vik tig. Så må det være høy 
fag lig kva li tet på det ar bei det vi gjør.

Ma sai spyd i spi se stu en
Da hun stu der te i Tysk land, ble hun kjent 
med Kåre Moen, som var ut veks lings stu dent 
fra Bergen. De fikk ide en til Le ge vakt hånd-
bo ken i tur nus. Han fikk til bud om å være 
lege på et vann kraft an legg i Tan za nia og 
spur te Ce ci lie om hun ville bli med. De del te 
stil lin gen og skrev fer dig bo ken.

– Vi dro på tre ukers var sel. Først had de  
vi skre vet noen ka pit ler og en dis po si sjon  
til bo ken, og vist det til en re dak tør i Uni ver-
si tets for la get. Han sa vi bare skul le sett e  
i gang. Her er for res ten ma sai spy det mitt.

Det står litt unn se lig i en krok like ved 
spi se bor det. Langt, mørkt og spisst.
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CE CI LIE ARENTZ-HANSEN

Født 27. sep tem ber 1963

Grunn fag litt e ra tur vi ten skap i 1987

Cand.med. Bonn/Lü beck i 1989

For fatt er av Le ge vakt hånd bo ken sam men 
med Kåre Moen i 1993

Star tet Lom me le gen AS sam men med Kåre 
Moen i 1998

Spe sia list i all menn me di sin i 2007

Spe sia list i psy kia tri i 2013

En hets le der og over le ge ved Ras ke re til ba ke, 
Ny da len DPS, Oslo uni ver si tets sy ke hus, 
si den 2015

Ga ut bo ken «Kvinder med Be ga vel se for 
Lægevirksomhed» om Nor ges før s te kvin ne-
li ge le ger i 2018

– En ma sai skal kun ne dre pe en løve med 
det, kom men te rer hun tørt.

Nå står det til pynt i hu set på Sta bekk. 
Lege li vet i Tan za nia bød på man ge er fa rin ger.

– Vi job bet med hiv, tro pe me di sin og 
 tu ber ku lo se – og Le ge vakt hånd bo ken. Det 
var ar beids in ten sivt.
– Har det pre get deg som lege?

– Mest som men nes ke, tror jeg. Det var 
som å kom me til en ver den man ikke viss te 
fan tes. Opp hol det var en stor be ri kel se og 
ut vi det ho ri son ten.
– Du og Kåre Moen har job bet mye sam men?

– Vi in spi rer te hver and re. En pe ri ode had de 
vi hver vår del av en to manns bo lig og løp 
opp og ned trap pen med bok ka pit ler.

To po ser sit ro ner
Ett er Af ri ka job bet hun som all menn le ge  
og med man ge and re pro sjek ter, slik som  
å ut ar bei de in for ma sjon om før s te hjelp til 
ung doms sko le ele ver.
– Du vir ker som en som ikke blir lei av job-
ben?

– Jeg tror man blir lei hvis man fø ler seg 
fan get. Det er vik tig å kun ne veks le på opp-
ga ve ne, det gir ener gi. Au to no mi gir mo ti va-
sjon. Det å ska pe er vik tig for meg. Nå sitt er 
jeg ikke og ska per hele ti den, alt så. Det  
å skrive en bok er mye ru ti ne pre get ar beid 
også.
– En venn sa at du er flink til å finne lom mer 
i hver da gen.

– Vi er så hel di ge å ha et hus i Italia. Det 
lig ger i Li gu ria, i en li ten lands by. Vi kom lett 
inn i dett e lil le sam fun net, for hu set til hør te 
min tan te. Hun var et so si alt og ut ad vendt 
men nes ke, og kjen te alle der. Jeg var «nie sen 
til Ka ta ri na» fra jeg kom dit. Vi er del av  
et sam funn som er noe an net enn li vet 
hjem me, og det er en be ri kel se. Hvis det er 

mye sit ro ner når vi er der, så kom mer det  
to po ser på døra. El ler to ma ter, ap ri ko ser, 
squash, as par ges bøn ner … Sje ne rø si te ten er 
spe si ell. De gir av sin over flod. Hvis noen blir 
syke, pas ser de på. Da hen der det at jeg går 
og stel ler et sår.
– Du har et an net hjem?

– Ja, jeg fø ler det. Jeg er der så mye jeg kan.
Ek te man nen be skri ver henne som san se-

lig uten å være jå le te, og sier at hu set i Italia 
er en vik tig del av henne. Hun er opp tatt av 
far ger og har inn re det hu set i tråd med 
ita li ensk tra di sjon. Ar ki tek ten har blitt en 
god ven nin ne.

Dot com
– Så var dere tid lig ute med nett ba sert hel se-
in for ma sjon?

– Vi la ut noen tema om hel se og fikk 
utro lig man ge treff. Uni ver si tets for la get ble 
med, og vi fikk så man ge treff at vi lå like 
un der de sto re avi se ne. Schib sted kom ett er 
hvert inn på ei er si den og skaff et mid ler til  
å bygge opp sel ska pet, og det åp net seg 
mu lig he ter for dis tri bu sjon. Jeg var re dak-
sjons sjef. Det var midt i dot com-bøl gen, og 
man ge had de dol lar tegn i øy ne ne. Vi holdt 
en nøk tern stil og stod oss nok på det.
– Ett er man ge år som fast le ge be stem te du 
deg for å jobbe med psy kia tri?

– I all menn prak sis had de jeg man ge 
 pa si en ter med de pre sjon, angst og kri ser. 
Jeg lik te psy kia tri de len, og så ga det meg 
noe. Ett er hvert sprang det frem et øns ke  
om å bli psy kia ter.

En venn sa at Ce ci lie har et per fekt an sikt 
for en kri se psy kia ter: åpent og for stå el ses-
fullt.

– Når folk er de pri mer te el ler i kri se, så 
luk ker ver den seg, og mu lig he te ne for svin-
ner. Det å være den som kom mer uten fra og 
bi drar til å åpne opp igjen, gir me ning. Den 
psy kis ke smer ten i en de pre sjon er så sår. 
Det be rø rer meg all tid. Det er vondt å være 
der den de pri mer te er, hvor alt er grått og 
håp løst. Jeg sy nes det er gi ven de å ar bei de 
med den ne pa si ent grup pen og or ga ni se re 
be hand lin gen de får.

Fri gjø rings kamp
– Hvor for be gyn te du å skrive om de før s te 
kvin ne li ge le ge ne i Norge?

– Jeg sy nes ikke det er rik tig at vi har visst 
så lite om dem. De var vel dig vik ti ge. Da jeg 
tok eks amen i norsk på vi de re gå en de i 1982, 
had de Ce ci lie Thoresen tatt ar ti um som 
før s te kvin ne i Norge 100 år tid li ge re. Jeg var 
sik ker på at vi skul le få en stil opp ga ve om 

«Vi la ut noen tema om helse 
og fikk utrolig mange treff»
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henne til eks amen. Jeg for be red te meg på 
hen nes his to rie og ti den hun lev de i. Opp ga-
ven kom ald ri på eks amen, men det såd de 
nok et frø. Mo ren min har for talt meg om 
Ma rie Holst, som var en av de før s te kvin ne-
li ge le ge ne i lan det. Hun job bet i Trondheim. 
Da min mor far skul le ta over en le ge prak sis 
i Trondheim, flytt et hele fa mi li en dit med 
tog. På sta sjo nen stod Ma rie Holst og tok 
imot dem. Jeg har vært klar over at noen  
har gått for an. De res his to rie kan si oss noe  
i dag. Det er and re kam per som fore går nå, 
men det er fri gjø rings kam per like fullt. En 
fri gjø rings his to rie er all tid unik, men den 
har ele men ter av grup pe tenk ning og mot-
stan den kan ha noen lik hets trekk. Mot stan-
den de før s te kvin ne li ge le ge ne møtt e, var 
fra me di si ner ne selv, den kom in nen fra. Den 
var åpen, hel dig vis, så jeg har kun net lese 
om den, men det var også mye skjult mot-
stand som jeg har fun net spor av i for ar bei-
der og mind re off ent li ge do ku men ter. Det 
kom ar gu men ter som at kvin ner ikke kun ne 
ten ke or dent lig, mang let døm me kraft og 
var i sine fø lel sers vold. Den ne fri gjø rings-
kam pen kan også være in spi re ren de i dag. 
Det har jo tross alt gått gan ske bra med 
kvin ne li ge le ger, sier hun, selv om ikke alt  
er per fekt.

19 kvin ner
– Hvor dan valg te du ut de 19 le ge ne i bo ken?

– Jeg valg te de som var ut dan net på 
1800-tal let, og jeg har kalt dis se kvin ne ne 
den før s te ge ne ra sjo nen. Ma rie Spång berg 
var i 1893 den før s te kvin nen som full før te 
me di sin stu di et, og så har jeg tatt med de 
som full før te stu di et til og med 1900.
– Du har blitt godt kjent med his to ri e ne.  
Er det noen som har gjort ster ke re inn trykk 
enn and re?

– En per son som har vært vik tig for Nor ges 
his to rie, er Ma rie Kjøl seth. Hun er helt 
ukjent i dag, og det er van ske lig å for stå. 
Hun ar bei det for tryg ge re fød sels hjelp og 
bedre bar sel pleie, og bi dro til at en ny ek te-
skaps lov ga kvin ner bedre be skytt el se mot  
å bli smitt et av kjønns syk dom mer. Ikke 
minst gjor de hun en ve sent lig inn sats for 
kvin ners stem me rett. Som lege var hun en 
dyk tig kli ni ker og fors ker. Da jeg fant en 
pris be sva rel se hun had de skre vet, i Riks ar ki-
vets dyp, tror jeg ikke den had de vært i ly set 
før. Ar ke ne så fort satt nye ut. I den får hun 
kom plek se vur de rin ger til å vir ke enk le, og 
hun vir ker lite fan get av fag li ge sann he ter  
i ti den hun lev de i. Jeg opp lev de å få en slags 
kon takt med hvem hun var da jeg les te det 
hun had de skre vet. De før s te kvin ne li ge 
le ge ne, der iblant Kjøl seth, bruk te mye kref-
ter på un der vis ning og fol ke opp lys ning. 
Man ge holdt fore drag, og de var ett er spurt.

– Da jeg les te bo ken, fikk jeg inn trykk av at 

dis se kvin ne ne føl te mye på an sva ret som 
fulg te med le ge gjer nin gen.

– Det er et tids ty pisk fe no men. Pri vi le gi er 
for plik tet, og med rett ig he ter fulg te an svar. 
De ville vise seg an sva ret ver dig, og had de  
en sterk etisk be visst het. I til legg skul le de 
til fø re sam fun net det beste av de kvin ne li ge 
ver di ene, det var kvin ne sa kens im pe ra tiv. 
Med fø lel se, med men nes ke lig het, an ti ma te-
ria lis me og freds frem men de ar beid ble for 
eks em pel reg net som ty pisk kvin ne lig. Jeg 
prø ver å vise hvor dan de for val tet dett e 
an sva ret gjen nom uli ke yr kes his to ri er. Gud-
run Kol de rup er et eks em pel på en lege som 
ga mye og ikke for ven tet noe til ba ke. Jeg har 
snak ket med folk i Ytre Arna der hun vir ket, 
og alle for tel ler det sam me. Hun falt om i et 
sy ke be søk. Da hun ble be gra vet, stop pet hele 
byg da opp.

Fra po li kli nikk til Na sjo nal bib lio te ket
– Hvor dan har det vært å lese dis se his to -
riene?

– Det har vært mye le ting, en de tek tiv pro-
sess. Når jeg sitt er på Riks ar ki vet og kom mer 
over in ter es san te ting, da for svin ner ti den 
for meg. Jeg kan ikke være i bedre flyt. Jeg 
blir gre pet av det jeg le ser. Jak ten på kil de-
ma te ria le er spen nen de. Man fin ner noen 
spor og le ter vi de re.
– Hvor har du lett?

– Jeg har hatt fors ker plass på Na sjo nal bib-

lio te ket i tre år. Katt i An ker Møl lers ar kiv har 
vært vik tig, og brev som de kvin ne li ge le ge-
ne skrev, na tur lig vis. Og så da ti dens avi ser 
og tids skrif ter, ikke minst kvin ne tids skrif -
tene. På Riks ar ki vet har jeg også vært mye. 
Jeg har sett i ar ki ve ne til det me di sins ke 
fa kul te tet, for valt nin gen, Riks hos pi ta let  
og uli ke for en in ger.
– Du satt e deg ned med en av gren set tids -
peri ode og be gyn te å gra ve i alle ar ki ver?

– Man læ rer me to den ett er hvert. Og av og 
til fin ner du noe an net enn det du le ter ett er. 
Det har vært mor somt å lete opp kil der og 
ha kon takt med slekt nin ger av kvin ne ne og 
his to rie lag. Så er opp ga ven å for mid le det 
man har fun net.
– Dett e er gan ske an ner le des enn noe du  
har gjort før?

– Ja, det er det, selv om noe av skri ve pro-
ses sen er det sam me.

Ek te man nen har også et ska pen de yrke – 
som mu si ker.

– Han for står godt hva det drei er seg om 
når jeg er dypt inne i bob len.

De møtt es på en blinddate som Vig dis 
Hjorth had de ar ran gert, og man nen kan 
hen te fram både da to en og klok ke slett et de 
traff hver and re. De har vært sam men si den 
de møtt es før s te gang.
– Hva vil du gjø re vi de re?

– For det før s te har jeg en jobb som jeg 
li ker godt. Den har jeg lyst til å vi de re ut vik le. 
Jeg er blitt godt kjent med Nor ges før s te 
kvin ne li ge le ger, så vi får se, sier hun og ler.

– Rett ett er et stort ar beid er det godt  
å hvile litt.

MA RIT TVEI TO
marit.tveito@me.com

«Når jeg sitter på Riksarkivet 
og kommer over interessante 
ting, da forsvinner tiden for 
meg»
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Men nes ket og  
mak ro fa gen

Bar ba ra Ehr en reich er ra sen de på mak ro fa ger, makt men nes ker og 
mul ti mil li onæ rer. Og le ger. Fort sett er hun slik, kom mer hun til å dø.

om dett e er rik tig el ler galt, men tan ken er 
skrem men de. For hvis krop pen ikke er en 
funk sjo nell en het, men en sam ling cel ler 
med egne me nin ger – hvem er det da som 
be stem mer? In gen, iføl ge Ehr en reich: «There 
is no one in char ge.»

Man ge len på kon troll er et kjer ne punkt  
i bo ken. For Na tu ral causes er ver ken en 
læ re bok i cel le bio lo gi el ler en bio gra fi om 
ald ring. Den er hel ler en ald ren de na tur vi ter 
og sam funns de batt ants ana ly se av ver den 
slik hun ser den. Ehr en reich hånd te rer 
te ma ene hun er opp tatt av (og det er, iføl ge 
henne selv, «alt») med en er fa ren film fo to-
grafs ele gan se: Hun zoo mer inn på mak ro -
fage ne, ut igjen til men nes ke krop pen, og 
vi de re ut til sam fun net. Og stop per hver 
gang hun fin ner noe å for ar ge seg over. Det 
er ofte, og det drei er seg som re gel om rike, 
hvi te menn som har tjent pen ger på and res 
usik ker het el ler uhel se. In klu dert le ger.

Ehr en reich be skri ver mø tet mel lom 
 pa si ent og lege som et ri tu al. Hun si te rer  
en ar tik kel skre vet i 1956 av en ame ri kansk 
an tro po log, «Body ri tu al among the Naci-
rema» («Nacirema» er «Ame ri can» sta vet 
bak lengs), der sy ke hus be skri ves som temp-
ler hvor pa si en te ne lig ger for svars lø se  
i sen gen, ba det i smer te, mens me di sin men-
ne ne fra tid til an nen kom mer inn om og 
stik ker ma gis ke nå ler i pa si en te nes kjøtt:  
«At dis se tem pel se re mo ni ene ikke nød ven-
dig vis hel bre der, men tvert imot kan føre til 
dø den, re du se rer ikke men nes ke nes tro på 
me di sin men ne ne» (5). Det kan være verdt  
å min ne om det spe si el le ved lege–pa si ent-
for hol det: I få and re so si a le mø ter for ven ter 
den ene par ten til gang til alle krop pens 
åp nin ger og alle sin nets hem me lig he ter 

Da den nå 77 år gam le fe mi nis-
ten, ak ti vis ten og cel le bio lo-
gen Bar ba ra Ehr en reich tok 
dok tor grad i im mu no lo gi på 
1960-tal let, ut vik let hun et 
nært venn skap med mak ro -

fagen: Den var im mun for sva rets vakt mes ter, 
en blåsnipparbeider som fjer ner bak te ri er 
og vi rus, døde cel ler og cel le res ter. Så – fem ti 
år se ne re – opp da get hun at mak ro fa ger 
også spil ler en vik tig rol le for er næ ring av 
kreft svuls ter, og at de er es sen si el le for at 
blant an net bryst kreft svuls ter kan me ta sta-
se re og der med dre pe. Ehr en reich tok dett e 
per son lig. I til legg til å ha viet fire år av sitt 
liv til å stu de re mak ro fa ge ne, i tro en på at  
de som en del av im mun for sva ret var på 
hen nes par ti, har hun selv hatt bryst kreft. 
Mak ro fa gen vis te seg å være en upå li te lig 
al li ert som kan gå over til fi en dens side når 
den selv fin ner det for godt.

Bar ba ra Ehr en reich for lot tid lig forsk nin-
gen til for del for for mid ling. Hun har skre-
vet mer enn 20 fagprosabøker, og bru ker 
gjer ne egne er fa rin ger i sitt for fatt er skap. 
Før hun skrev bo ken hun er best kjent for, 
Nic kel and dimed – on (not) getting by in 
America, lev de hun tre må ne der på løn nen 
hun fikk som ufag lært ar bei der i su per mar-
ke der og på ser ve rings ste der. Bryst kref ten 
som ram met henne i 2002, re sul ter te i et 
ra sen de es say om hvor dan det føl tes å bli 
in fan ti li sert gjen nom rosa ted dy bjør ner, 
sløy fer og bh-er (1), og en hel bok om hvor-
for po si tiv tenk ning ikke bed rer pro gno sen 
hos kreft sy ke el ler hind rer øko no mis ke 
ned tu rer (2). Ehr en reich er ofte sint, og hun 
er kjent for å pro vo se re. Hun skal ha sagt  
at «det enes te jeg ang rer ved mine egne to 
abor ter, er at de kos tet pen ger jeg el lers 
kun ne brukt på hyg ge li ge re ak ti vi te ter, som 
å ta med bar na på kino el ler i for nøy el ses-
par ker» (3). Er hun verdt å lytt e til?

Ja. Ehr en reich er blitt gam mel, og skri ver 
om det i sin sis te bok, Na tu ral causes (4). 
Med ut gangs punkt i de svi ke ful le mak ro -
fage ne hev der hun at vår opp fat ning av 
krop pen som en hel het er feil. Krop pen er 
sam men satt av in di vi du el le cel ler som til 
dels sam ar bei der om fel les ska pets beste (liv, 
hel se), men som også har ego is tis ke mål. 
Kreft cel ler opp står tross alt som en del av 
«sel vet». I ka pitt e let «Tiny minds» be skri ver 
hun fe no me net «cel lu lar de cis ion ma king», 
alt så be slut nin ger som tas på enkeltcelle-
nivå, uten på virk ning fra ge ner el ler mil jø. 
Hun på står ikke at in di vi du el le cel ler tar 
be viss te be slut nin ger, men at de, på sam me 
måte som men nes ket, hand ler ut fra et 
kong lo me rat av inn kom ne sig na ler. Jeg har 
ikke nok kunn skap om cel le bio lo gi til å si Il lust ra sjo ner: Hil de Lorentzen / Tids skrif tet

«Heller enn å tilbringe tiden 
på legens kontor vil hun 
tilbringe den på sitt eget»
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uten å mått e by på noe av seg selv. Det kre-
ver yd myk het og re spekt. Bar ba ra Ehr en-
reich fød te sitt før s te barn i 1970, som enes te 
hvi te pa si ent på et off ent lig sy ke hus i New 
York. Fød se len ble satt i gang for di vakt -
haven de lege helst ville til brin ge kvel den 
hjem me. Ehr en reich skal ha sagt at det var 
den ne opp le vel sen som gjor de henne til 
fe mi nist (6). Kan skje skap te den også hen nes 
livs lan ge en ga sje ment for kvin ne hel se og 
den like lan ge ten den sen til å spis se bly an-
ten eks tra grun dig når hun skri ver om le ge-
stan den. For kan det vir ke lig stem me at vi 
frem de les dis se ke rer lik for di det er slik vi 
ser for oss den ide el le pa si ent – som en som 
lig ger stil le, er stil le og ikke pro tes te rer?

Ehr en reich selv har ikke tenkt å opp sø ke 
lege of te re enn nød ven dig. 77 år gam mel 
sy nes hun at hun er gam mel nok til å dø. 
Det be tyr ikke at hun ikke øns ker å leve. Men 
hel ler enn å til brin ge ti den på le gens kon tor 
med blod trykks må lin ger, mammografier og 
koloskopier vil hun til brin ge den på sitt eget 
for å lese, skrive og ten ke. Hun har in gen tro 
på at 80 er det nye 60, el ler på at ald ring kan 
være «vel lyk ket» (el ler mis lyk ket). Al der dom-
men, når det kom mer til styk ket, er et opp-
rør i egen kropp. Det er som det skal være, 
me ner Ehr en reich. Gam le men nes ker kan 
ikke re pro du se re seg el ler gjø re nytt e for 
seg. Skal na tu ren gå sin gang, må de gam le 
bli syke og dø, slik krop pens gam le og ubru-
ke li ge cel ler blir syke og dør. Mak ro kos mos 
skal gjen spei le mik ro kos mos.

Be ve gel ser og slag ord som på står at syk-
dom mer og funk sjons ned sett el ser som 
nor malt føl ger med al de ren, kan mot vir kes, 
unn gås el ler ut sett es, har Ehr en reich der for 
lite til overs for. Spe si elt hvis de fø rer til at 
noen tje ner pen ger. Den ame ri kans ke le gen 
Henry S. Lod ge skap te sam men med sin 

pa si ent, Chris Cowley, en mul ti mil li on -
bedrift med be ve gel sen «Youn ger next year». 
Cowley hol der gjer ne fore drag der han 
for kla rer hvor dan man hol der seg ung. 
Dok tor Lod ge er det der imot ikke mu lig å få 
tak i. Han døde av pro sta ta kreft i 2017, 58 år 
gam mel. Ehr en reich ska de fry der seg vi de re 
over (styrt ri ke) hel se gu ru er som døde før 
ti den: Apple-sjef og ve ga ner Ste ve Jobs (buk-
spytt kjer tel kreft, 56 år gam mel) og løpe -
legen den James Ful ler Fixx, som 35 år gam-
mel røyk te 40 si ga rett er om da gen og vei de 
nes ten 100 kilo. Ti år se ne re, da bo ken The 
comple te book on run ning ble ut gitt i USA, 
had de han stum pet røy ken og gått ned 30 
kilo. Men så døde han li ke vel, 52 år gam mel, 
un der sin dag li ge lø pe tur. Fort sett er tren-
den, ad va rer Ehr en reich, vil alle hel se gu ru er, 
og alle som har fulgt de res råd, dø.

Selv gir Ehr en reich in gen råd. Hun vil ikke 
bi dra med nok en selv hjelps bok. Hen nes 
bok er et vik tig bi drag i de batt en om over-
dia gnos tikk, om enn litt uny an sert. Mens 
mam mo gra fi iføl ge Ehr en reich kan be teg-
nes som en slags raffi  nert sa dis me, kan en 
ko lo sko pi best sam men lik nes med et sek -
suelt over grep: Pa si en ten se de res før et bøye-
lig rør med ka me ra fø res gjen nom anus og 
så langt opp og inn i pa si en ten som mu lig. 
For be re del se ne, det vil si tarm tøm min gen, 
står for øv rig ikke til ba ke for sel ve pro se -
dyren. Så hvor for ikke bare bli hjem me?

Ehr en reich er ikke dum. Det er in gen 
grunn til å tro at hun ikke vet for skjel len  
på en kelt skjeb ner og epi de mio lo gis ke data, 
el ler at hun me ner at alle bør av stå fra mam-
mo gra fi og ko lo sko pi. Hun vil at vi skal vite 
at vi har et valg. At vi kan vel ge hvor mye  
av li vet – den lil le lom men mel lom to uen de-
lig he ter av ikke-ek si stens – vi skal bru ke til  
å ut sett e dø den og hvor mye vi skal bru ke til 
å leve. Men nes ket le ter ett er for kla rin ger og 
an svar der for kla rin ger er van ske li ge å finne 
og an svar umu lig å plas se re (à la «Jobs job-
bet for mye og spis te for mye frukt» og «Fixx 
var ge ne tisk dis po nert for ate ro skle ro se»). 
Hun re fe re rer til avi ser i USA som får kla ger 
når le ser ne bare får vite at David Bowie døde 
av kreft, og ikke hvil ken form for kreft, slik  
at le ser ne ikke er i stand til å gjø re seg opp  
en me ning om hvor vidt den tid li ge re stor-
røy ke ren kan las tes for sin egen død. Ved  
å leg ge an sva ret for egen hel se over på 
 en kelt in di vi det, fri tas fel les ska pet. Et over-
dre vent an svar for egen hel se fø rer til et 
over dre vent fo kus på sel vet, egen kropp  
og eget sinn. Ehr en reich øns ker at vi skal 
ak sep te re krop pens for fall.

Ak sept er et sen tralt ele ment i mind ful-
ness, el ler opp merk somt nær vær, som det 
he ter på norsk. Så le des kun ne man ten ke  
seg at Ehr en reich en tu si as tisk ville slutt e seg 
til den ne bøl gen. Men nei. I ka pitt e let «The 
mad ness of mind ful ness» be skri ver hun 
hel ler mind ful ness be ve gel sen som mer av 
det sam me: men nes ke nes øns ke om kon troll 
(over sin net, i til legg til krop pen) og de ri kes 
mu lig het til å tje ne ras ke pen ger på and res 
be hov. Ehr en reich be kym rer seg over hvor-
dan di gi ta le me di er tru er vår evne til kon-
sen tra sjon, og aner kjen ner et øken de be hov 
for å fri gjø re seg fra tek no lo gi en. Men hvem 
er det som tje ner pen ger på dett e be ho vet? 
Jo, Si li con Val ley – ste det der unge menn (det 
er visst nok nes ten ute luk ken de menn) blir 
mil li ar dæ rer nett opp gjen nom å pro du se re 

tek no lo gis ke pro duk ter som fra tar oss ev nen 
til kon sen tra sjon: smartt e le fo ner, smart klok-
ker, nett brett og PCer. Alle blir smar te unn-
tatt oss. Men i ste det for å mer ke pro duk te ne 
sine med «kan føre til av hen gig het» gjør 
Si li con Val ley mer av det de kan: De hen ter 
litt hjelp fra hel se ve se net og litt fra re li gi on, 
og lan se rer mind ful ness- og me di ta sjons -
apper som skuff er inn pen ger.

Ehr en reich ra ser kan skje mest over det 
skinn av vi ten skap som mind ful ness be ve gel-
sen be ve ger seg bak: En meta stu die fra 2014 

«Mens mammografi kan 
betegnes som en slags raffinert 
sadisme, kan en koloskopi 
best sammenliknes med  
et seksuelt overgrep»
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vis te nem lig at me di ta sjons pro gram mer er 
eff ek ti ve mot stress re la ter te symp to mer – 
men ikke mer eff ek ti ve enn and re in ter ven-
sjo ner som me di ka men ter, av spen nings -
øvelser el ler fy sio te ra pi (7). Det er igjen ikke 
sel ve ak ti vi te ten Ehr en reich kri ti se rer, men 
den kom mer si elt drev ne bøl gen som ska per 
fø lel sen av at det er dett e ene som hjel per, 
den ne ap pen el ler den ne ak ti vi te ten. Angst 
el ler de pre sjon? Har du ikke lært deg  
å me di te re, har du deg selv å takke.

Har den sin te da men noe mer å si enn at 
alt er feil, og at alt var bedre før? Ab so lutt. 
Det er van ske lig å opp sum me re bud ska pet  
i en bok som hand ler om det al ler mes te 
re la tert til kropp, sinn og sam funn, men det 
går. For Ehr en reich vil tre ting til livs: in tro-
spek sjo nen, ar ro gan sen og urett fer dig he ten. 

Hel sen vår blir ikke bedre av fle re un der sø-
kel ser og fle re ap per, men gjen nom å flytt e 
blik ket fra vår egen kropp og ut i ver den,  
og å gjø re noe med de øken de øko no mis ke 
for skjel le ne. Hun er ame ri kansk, og mye av 
det hun skri ver om er ty pisk for USA: den 
ned re mid del klas sen som ikke har hatt noen 
re ell inn tekts øk ning si den 1960-tal let, den 
hvi te ar bei der klas se man nen hvis kul tur er 
for svun net, slik ur be folk nin gens kul tur er 
for svun net, og man ge len på ut dan ning  
og ar beid, som er den vik tig ste år sa ken til 
ne ga tiv hel se at ferd.

Alt er stør re i USA. Men også i Norge øker 
for skjel len mel lom fatt ig og rik (8), og pa ral-
lelt med den: for skjel len i hel se. Da jeg var 
barn på be gyn nel sen av 1970-tal let, kom min 
mor hjem fra USA og for tal te om spring vann 
solgt på flas ker og 24-tim ers TV-til bud med 
fil mer på fle re ka na ler. En uto pi og et drøm-
me land. Men fjer ne ku rio si te ter fra Ame ri ka 
har vist seg å kun ne slå rot i vårt lil le land. 
Også et pri vat hel se ve sen styrt av mar keds-
kref ter, med til bud om «skred der sydd opp-
føl ging» til de som har råd til det (9).

«Å bli gam mel nok til å dø er å ha opp-
nådd noe, ikke et ne der lag», skri ver Ehr en-
reich. Hun fryk ter ikke dø den, men gruer 
seg til ikke len ger å kun ne føl ge med på alt 
hun er in ter es sert i. Le ser ne hen nes bør også 
grue seg. Ver den tren ger klo ke, sin te, gam le 
da mer (og menn) som ikke er red de for  
å over dri ve el ler pro vo se re for at vi skal kla re 
å se det inn ly sen de. Og jus te re kur sen.
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Skal døende pasienter  
få væske og ernæring?

Både helsepersonell og pårørende ønsker at den døende skal ha det så godt 
som mulig til det siste. Det er tvilsomt om det er grunnlag for å la være å gi 
væske og ernæring til døende pasienter.

ut til å være en utbredt praksis i Vest-Europa. 
Artikkelen omhandler gjeldende praksis, 
men det sies lite om hvordan mangel på 
væske og ernæring oppleves for pasienten.

Redusert væskeinntak kan ifølge veilede-
ren «være et naturlig ledd i dødsprosessen, 
og forskning tyder på at kreftpasienter  
eller demente i siste stadium ikke opplever 
ubehag av manglende væskeinntak» (1). 
Kildegrunnlaget er en studie av A. Devoght 
og medarbeidere hvor forfatterne ser på 
fysiologiske reaksjoner mot slutten av livet. 
De finner at oliguri ser ut til å oppstå tre 
dager før døden inntrer, og at kunstig tilført 
væske og ernæring ikke har noen effekt på 
dette (6).

Negative konsekvenser ved kunstig  
tilført væske og ernæring?
Veilederen sier at «[k]unstig væsketilførsel 
kan også i noen tilfeller påføre pasienten 
plager, økt slimproduksjon, væskeopphop-
ning og dyspne» (1). Uttalelsen støtter seg på 
to artikler (7, 8). I den første studien, utført 
av K. Lanuke og medarbeidere, fikk de fleste 
pasientene væske intravenøst, men forfat-
terne viser at graden av hydrering praktise-
res ulikt. Resultatene tyder på at noen av 
pasientene var overhydrerte, og forfatterne 
etterspør et høyere kunnskapsnivå for  
å kunne håndtere praksis best mulig (7).  
I P. Van der Riet og medarbeideres pilot-
studie er konklusjonen at dehydrering  
hos døende pasienter ikke er forbundet  
med smerte (8).

Hva er pasienters og pårørendes  
erfaring?
Et hovedspørsmål vil i våre øyne være hvor-
dan væske- og ernæringsbehandling, eller 
mangelen på slik behandling, oppleves for 
pasientene. Når det gjelder døende pasien-
ter må man på grunn av redusert bevisst-
hetsnivå ofte tolke deres opplevelse via 
pårørende eller behandlende helseperso-

I 2013 kom en revidert utgave av veilede-
ren Beslutningsprosesser ved begrensning 
av livsforlengende behandling (1). I veile-
derens forord står følgende: «Faglige 
verdier må ikke være enerådende. Pasien-
tens verdier må trekkes inn. Dersom 

pasienten selv ikke er i stand til å gi uttrykk 
for dem, vil pårørende være en viktig kilde 
til å finne ut hva pasienten ville ha ønsket.» 
En slik intensjon kan være utfordrende. 
Veiledende praksis blir ofte sammenfallende 
med etablert praksis: Vi har våre rutiner, og  
i en hektisk sykehus- eller sykehjemshver-
dag er det ikke tid til alltid å ta den store 
etiske diskusjonen knyttet til den indivi-
duelle vurderingen av hver enkelt pasient. 
Konsekvensen kan da bli at vi støtter oss på 
etablert praksis. Resonnementet kan være 
følgende: Pasienten vurderes som alvorlig 
syk med dårlig prognose og vil uten livs-
forlengende behandling dø innen kort  
tid (dager eller uker). Siden pasienten er 
døende, avsluttes livsforlengende behand-
ling. Da kunstig tilført væske og ernæring 
defineres som livsforlengende behandling, 
avsluttes også dette. Konsekvensen blir at 
pasienten dør av eller med dehydrering  
og sult.

Lidelse og kunstig tilført væske  
og ernæring – hva sier kildene?
Med utgangspunkt i veilederen fra Helse-
direktoratet har vi gjennomgått kildegrunn-
laget samt utført eget litteratursøk. Ved gjen-
nomgang av litteraturen på feltet fant vi at 
en artikkel av H.R. Pasman og medarbeidere 
i stor utstrekning er brukt som kunnskaps-
grunnlag (2).

I Helsedirektoratets veileder legges føl-
gende til grunn: «Det er lite som tyder på  
at manglende væskebehandling til døende 
pasienter gir tørstefornemmelse eller andre 
plager så lenge munnslimhinnene fuktes» 
(1). Det henvises der til to artikler (3, 4). I den 
første gjennomgår L. Ganzini etiske og juri-
diske prinsipper knyttet til avgjørelser om 
kunstig tilført væske og ernæring ved livets 
slutt ved tre ulike tilstander: ALS, kreft og 
demens. I den andre artikkelen, skrevet  
av E. Bruera og medarbeidere, vektlegger 

for fatterne at det å avslutte eller ikke igang-
sette kunstig tilførsel av væske og ernæring 
til døende pasienter er et kontroversielt 
tema, at praksis er svært varierende, og  
at det finnes lite vitenskapelig evidens  
for følger av behandling eller ei. Studien 
omfatter  pasienter som bor hjemme og  
som kan spise og drikke selv, men som ikke 
nødvendigvis klarer å opprettholde væske-
balansen (4).

Videre står det i veilederen: «Dokumenta-
sjon tyder på at pasientene ikke påføres 
lidelse når væske holdes tilbake når pasien-
ten er døende» (1). For å underbygge dette 
vises det til en studie av praksis i seks euro-
peiske land (Belgia, Danmark, Italia, Neder-
land, Sveits og Sverige) (5). Konklusjonen  
i artikkelen er at kunstig tilførsel av væske 
og ernæring til terminale pasienter ikke ser 

«Veiledende praksis blir  
ofte sammenfallende  
med etablert praksis»
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nell. I den hyppig siterte observasjonsstu-
dien av Pasman og medarbeidere har man, 
ved hjelp av helsepersonells registreringer  
i standardiserte skjema, registrert tegn på 
ubehag hos 178 pasienter ved et nederlandsk 
pleiehjem (2). Det å seponere kunstig tilført 
væske og ernæring hos pasienter med alvor-
lig demens som ikke på egenhånd tar til seg 
tilstrekkelig væske og ernæring, er ifølge 
Pasman og medarbeideres resultater ikke 
assosiert med høy grad av ubehag eller 
smerte. Samtidig finner de stor grad av 
individuelle forskjeller, og de påpeker at 
oppmerksomhet knyttet til mulig ubehag 
for pasienten, med påfølgende tiltak for  
å lindre, er helt nødvendig. Observasjons-
studien omhandler hovedsakelig én pasient-
gruppe – kvinner med alvorlig demens  
og ubehandlede tilleggslidelser. Grunnet 
manglende referansegruppe og det faktum 
at studien bygger på observasjoner, og ikke 
førstehåndserfaringer, oppfordrer Pasman 
og medarbeidere til varsomhet med tanke 
på å trekke sikre konklusjoner (2). En slik 
oppfordring kan underbygges av en studie 
utført av M.Z. Cohen og medarbeidere: Gjen-
nom intervjuer av både pasienter og pårø-
rende viser de at flertallet av pasienter og 
pårørende opplevde kunstig tilført væske  
og ernæring som positivt (9). Det ble knyttet 
håp og trøst til slik behandling, og både 
pasienter og pårørende opplevde det som 
noe som ga næring til den siste tiden – på 
flere måter enn rent fysiologisk.

Magert kunnskapsgrunnlag
Selv om det i veilederen fastslås at pasien-
ters og pårørendes verdier må trekkes inn, 
kan man i klinisk praksis stå i fare for i ste-
det «å gjøre som man pleier». Siden kunstig 
tilført væske og ernæring defineres som 
medisinsk intervensjon, kan dette seponeres 
på lik linje med medikamentell behandling 
ved en avgjørelse om begrensning av livsfor-
lengende behandling. I veilederen argumen-
teres det for at slik seponering ikke med-
fører lidelse for pasienten, at kunstig tilført 
væske og ernæring i noen tilfeller kan opp-
leves plagsomt, og at redusert væskeinntak 
kan være et naturlig ledd i dødsprosessen 
(1). Litteraturgjennomgangen viser imidler-
tid at kunnskapsgrunnlaget for å trekke 
bastante konklusjoner er tynt. Temaet er 
kontroversielt internasjonalt, noe nær  
sagt alle kildetekstene nevner. Undersøkel-
ser blant pasienter og pårørende viser at 

behandlingen for mange fremstår nyttig  
og meningsfull – ikke minst på eksistensielt 
nivå (9). Verken beskrivelser av praksis (5, 7) 
eller etiske og juridiske aspekter ved praksis 
(3) forteller oss noe om hvordan mangel på 
tilførsel av væske og ernæring oppleves for 
pasient og pårørende. Pasman og medarbei-
dere trekker svært forsiktige konklusjoner 
når det gjelder pasientens opplevelse av 
seponering av kunstig tilført væske og ernæ-
ring, og viser til store individuelle forskjeller 
(2). Bruera og medarbeidere (sitert i veilede-
ren) viser at det eksisterer lite vitenskapelig 
bevis knyttet til nytteeffekt både når det 
gjelder å starte, opprettholde og avslutte 
tilførsel av kunstig væske og ernæring til 
døende pasienter (4). Basert på de nevnte 
kildene vil vi hevde at konklusjonen først  
og fremst blir at «vi vet rett og slett ikke om 
kunstig tilført væske og ernæring har noen 
effekt».

Et tilleggsproblem i praksis er at helse-
personell feilaktig kan sidestille seponering 
av kunstig tilført væske og ernæring med 
seponering av mat og drikke, med den følge 
at pasienter som tidligere har både spist og 
drukket, i liten grad tilbys mat og drikke 
etter at avgjørelse om seponering av medi-
sinsk behandling er tatt. Vi finner i faglitte-
raturen ikke tydelige konklusjoner om 
fordeler eller ulemper med kunstig tilført 
væske og ernæring, men mye tyder på at 
pasienter og pårørende ofte har en oppfat-
ning av at tilførsel av væske og ernæring  
har en effekt (9). Dessuten synes den kultu-
relle oppfatningen av tilførsel av væske og 
ernæring som en del av daglig stell og om-
sorg ofte å stride imot den medisinske defi-
nisjonen av sondeernæring som medisinsk 
tiltak (10).

Sårbarheten
I kronikken «En fars død» forteller Ketil 
Bjørnstad om sin opplevelse av farens siste 

tid (11). Bjørnstad er krass i sin kritikk av 
gjeldende praksis: «I Norge i dag har vi aktiv 
dødshjelp, men vi snakker ikke om den. 
Mens dette skrives ligger et ukjent antall 
pasienter og dør av dehydrering på norske 
sykehjem. Som oftest dør de fort.» En 
 døende pasient er i en svært sårbar situa-
sjon. Det kan være vanskelig å uttrykke hva 
man ønsker, og enda vanskeligere å kjempe 
for det. Pårørende er like sårbare og prisgitt 
helsepersonellets kunnskap, formidling  
og lydhørhet. Det å lytte til pasienters og 
pårørendes ønsker er viktig når pasientens 
liv nærmer seg slutten. Denne tiden bør  
ikke ødelegges av en opplevelse av kamp 
mot helsepersonell. Man må ikke komme 
dit at den tiden som egentlig skal brukes  
til å forsone seg med døden, i stedet ender  
i en kamp mot apparatet som var ment  
å ivareta en.

Det eksistensielle perspektivet
Vi har vist at kunnskapsgrunnlaget knyttet 
til seponering av kunstig tilført væske og 
ernæring hos døende pasienter fremstår 
usikkert. Vi mangler fortsatt klare konklu-
sjoner når det gjelder nytteeffekt og ubehag. 
Det blir derfor viktig ikke å være bastante 
om «fakta». Vi etterlyser mer refleksjon 
knyttet til væske- og ernæringstilførsel når 
livet nærmer seg slutten. Vi mener at praksis 
med kunstig tilført væske og ernæring bør 
betraktes fra flere sider. Kunnskapen om at 
det fra pasienters og pårørendes side knyttes 
håp og trøst til slik behandling, kan være vel 
så viktig som at det ikke eksisterer rent fysio-
logiske bevis for at slik behandling har en 
nytteeffekt. Det er viktig å ta i betraktning 
også de relasjonelle og eksistensielle sidene 
knyttet til behandling ved livets slutt. Med 
manglende kunnskapsgrunnlag blir det 
ekstra viktig å lytte til pasienters og pårø-
rendes ønsker, behov og oppfatninger. Det 
synes utfordrende å trekke generelle kon-
klusjoner, og det fremstår fornuftig å anta  
at hvert enkelt tilfelle må behandles var-
somt og individuelt.

«En døende pasient er i en 
svært sårbar situasjon.  
Det kan være vanskelig  
å uttrykke hva man ønsker,  
og enda vanskeligere  
å kjempe for det»
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Hvor dan er det å sitt e og se på at jeg dør?

Det jeg sav ner mest som pa si ent 
med en al vor lig syk dom, er fø lel-
sen av at det er noen and re som 
kjem per for meg.

Jeg er i slutt en av 40-åre ne og har en sønn  
i ten å re ne. Jeg fikk dia gno sen amyo tro fisk 
la te ral skle ro se (ALS) for knapt tre år si den. 
Før jeg ble syk, ar bei det jeg som so sio nom.  
I de 20 åre ne jeg job bet med rus og psy kia-
tri, var det vik tig for meg å ha gode hold -
ninger til de men nes ke ne jeg var satt til  

å hjelpe. Jeg gjor de alt i min makt for å stå 
opp for pa si en te ne mine og kan se til ba ke 
på så man ge fine øye blikk, både med pa si en-
ter og på rø ren de. En rett e snor for meg i mitt 
ar beid var tan ken på hvor dan jeg selv had de 

øns ket å bli be hand let hvis jeg ble lagt inn 
på av de lin gen jeg job bet på.

Så kom da gen da jeg fikk dia gno sen.  
Det jeg hus ker best, er at nev ro lo gen som  
ga meg be skje den, ris tet på ho det og sa at 
det ikke var noe å gjø re. Jeg, som had de  
roet meg selv i uke ne før dia gno sen med  
å min ne meg om at jeg bor i rike Norge,  
og at det mes te kan fik ses, ble møtt med 
av makt. In gen kun ne hjelpe meg. Og noe  
av det så res te er kan skje dett e: Jeg har opp-
levd det som om in gen av de hel se ar bei der ne 
jeg har møtt, har vist vil je til å prø ve å stå 
opp for meg og prø ve alt som ten kes kan  
for å se om noe kan hjelpe meg.

Det å møte opp på ALS-team hver tred je 
må ned for at det skal jour nal fø res at jeg blir 
sta dig sy ke re, er svært lite til freds stil len de 
for meg. Ett er å ha skre vet tu sen vis av jour-
nal no ta ter ville det vært en smal sak for meg 
å skrive mitt eget jour nal no tat og sen de det 
inn. Det å snakke om hvor dan li vet har vært 
de sis te tre må ne der og hvor dan jeg mer ker 
ut vik lin gen av syk dom men, kre ver vel in gen 
spe sia list kom pe tan se? For det er det som 
skjer i sam ta le ne med ALS-tea met, i til legg 
til at det blir tatt en spi ro me tri.

Det å få et håp vil være til det beste for de 

fles te som har ALS. Jeg har sett frem til Høies 
eks pert pa nel, som ny lig er ut nevnt (1). Det 
be står av åtte kreft le ger, hvor av syv er menn. 
Jeg had de øns ket at en nev ro log (og even -
tuelt spe sia lis ter fra and re fag om rå der) var 
re pre sen tert. Det ville styr ket mu lig he ten 
for at vi som er pa si en ter in nen and re syk-
doms grup per enn kreft, også kan få til gang 
til å prø ve ut sis te-håp-me di ka men ter.

Min er fa ring er at man ge and re al vor lig 
syke opp le ver det sam me som meg. Vi må 
kjem pe for å bli hørt, og vi får per i dag 
in gen be hand ling. Det er ikke godt nok.

CATH RINE NORDSTRAND
nordstrand.cathrine@gmail.com

LIT TE RA TUR
1 Bord vik M. Dett e er eks per te ne som skal gi døds -

syke ny vur de ring. Da gens Medisin 31.10.2018. 

«Nevrologen som ga meg 
beskjeden, ristet på hodet og 
sa at det ikke var noe å gjøre»

«Det å få et håp vil være til det 
beste for de fleste som har ALS»
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SPR ÅKSPALTEN

Rot ledd og grunn ledd i hen der og føtt er

Or de ne rot ledd og grunn ledd bru kes  
til dels over lap pen de om uli ke ledd  
i hen der og føtt er. De bør der for unn gås  
i me di sinsk fag språk.

Rot ledd og grunn ledd er sam men set nin ger 
som kan fore kom me i me di sinsk fag språk. 
Rot ledd vi ser van lig vis til karpometakarpal-
ledd (CMC-ledd) og tarsometatarsalledd 
(TMT-ledd) i hen holds vis hånd og fot. Til -
svaren de be nytt es grunn ledd van lig vis om 
metakarpofalangealledd (MCP-ledd) og 
metatarsofalangealledd (MTP-ledd) i hen-
holds vis hånd og fot (fi gur 1). Over tid har 
imid ler tid over lap pen de og in kon se kvent 
bruk ført til be greps for vir ring.

De fi ni sjo ner
Rot ledd og grunn ledd er, pus sig nok, ikke 
opp slags ord i ver ken all menn ord bø ker el ler 
me di sins ke ord bø ker på norsk.

Or det rot hen spil ler på hånd rot (car pus) 
og fot rot (tarsus), der rot led de ne ut gjør 
for bin del sen mel lom eks tre mi te tens rot  
og fem strå ler. Rot ledd er der for van lig vis 
for be holdt CMC-ledd og TMT-ledd. En ny lig 
pub li sert norsk me to de bok i hånd kir ur gi 
skil ler ty de lig mel lom hån dens rot ledd 
(CMC-ledd) og grunn ledd (MCP-ledd) (1).

Bruk og feil bruk
Or de ne rot ledd og grunn ledd be nytt es ofte  
i om ta le av ska der samt artropatier som 
ar tro se i før s te CMC-ledd og urin sy re gikt  
i før s te MTP-ledd.

Søk i Tids skrif tets nett ut ga ve gir tolv treff 
på «grunn ledd» og ett på «rot ledd». Blant 
søke treff e ne bru kes grunn ledd kon se kvent 
om MCP- og/el ler MTP-ledd. I en his to risk 
ar tik kel om Ed vard Munchs skudd ska de  
i venst re hånd er imid ler tid rot ledd brukt  
på en måte som il lust re rer ter mens vag het  
i me di sinsk språk (2). I et jour nal ut drag  
fra Munchs inn leg gel se ved Riks hos pi ta let  
i 1902 står det at «ku len har gått inn gjen-
nem venst re lang fin gers rot ledd på tom mel-
fin ger si den». Det ved lag te røntgenogram-
met vi ser pri mært en ska de på dis ta le tred je 

grunnfalang som in vol ve rer tred je prok si-
ma le interfalangealledd (PIP-ledd). Munchs 
tred je CMC-ledd er uten for ska de ste det og 
lar seg ikke vur de re, og tred je MCP-ledd 
frem stil les uten åpen bar ska de.

Ter men rot ledd kan ha blitt brukt feil av 
le gen som før te jour na len, da rot ledd i hånd 
nor malt vi ser til CMC-ledd. På den an nen side 
er det be skrev ne led det an gitt som fin ge rens 
rot ledd. For mu le rin gen åp ner der med for 
fle re tolk nings mu lig he ter om affi  sert ledd, 
her un der tred je CMC-, MCP- og PIP-ledd.

Søk på «grunn ledd» og «rot ledd» i Hel se-
bib lio te kets nett si der gir hen holds vis el le ve 
og to treff. Et av treff e ne ett er søk på «grunn-
ledd» vi ser til en ar tik kel om ar tro se i Le ge-
vakt hånd bo ken (3), der tom me lens grunn-
ledd opp gis som ett av fle re ledd som hyp-
pig ram mes av ar tro se. Her me nes ett er alt  
å døm me før s te CMC-ledd, da dett e led det 
ram mes be ty de lig of te re av ar tro se enn 
før s te MCP-ledd. En kel te and re treff vi ser til 
ar tik ler der grunn ledd er be nytt et for å angi 
et ana to misk lan de mer ke, noe som gjør det 
uklart hvil ket ledd som me nes.

Kon klu sjon
Or de ne rot ledd og grunn ledd kan by på 
mis for stå el ser bl.a. ved hen vis nin ger til og 
be skri vel ser av ra dio lo gis ke un der sø kel ser. 
Pre sis for mid ling ford rer utve ty dig språk-
bruk i jour nal do ku men ter un der ut red ning, 
be hand ling og opp føl ging på tvers av uli ke 
be hand le re og in sti tu sjo ner.

Jeg me ner at rot ledd og grunn ledd i me di-
sinsk språk bør er statt es av en ty di ge fag ter-
mer for å hind re po ten si ell fler ty dig het. 
Hån dens rot ledd og grunn ledd bør be nev-
nes hen holds vis karpometakarpalledd (CMC-
ledd) og metakarpofalangealledd (MCP-ledd), 
mens fo tens rot ledd og grunn ledd bør 
 be nev nes hen holds vis tarsometatarsalledd 
(TMT-ledd) og metatarsofalangealledd (MTP-
ledd).

EI RIK MADSEN
eimads@ous-hf.no
er lege i spe sia li se ring ved Kli nikk for ra dio lo gi  
og nu kle ær me di sin, Oslo uni ver si tets sy ke hus, 
Ul le vål.

Fi gur 1  Hånd- og fot skje lett et. Rot ledd (CMC- og TMT-ledd) mar kert med blå pil, grunn ledd (MCP- og MTP-ledd) mar kert 
med hvit pil. Il lust ra sjon: MedicalArtInc/iStock, til pas set av Tids skrif tet.

LIT TE RA TUR
1 Kvern mo HD, red. Me to de bok i hånd kir ur gi for 

Hel se Nord. Tromsø: Hånd kir ur gisk en het, UNN 
Tromsø, 2018.  

2 Klaf stad JM. Vå de skud det fra Ed vard Munchs re vol-
ver. Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 550�–�2. 

3 Ar tro se. I: Johansen IH, Blin ken berg J, red. Le ge-
vakt hånd bo ken. Oslo: Gyl den dal Aka de misk, 2015.
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LEGELIVET

Sø ken ett er nor ma len

Hvor dan hjel per man pa si en ter som har pla ger, ikke 
 fordi det fei ler dem noe me di sinsk, men for di de fø ler  
at de ikke opp fyl ler sam fun nets ide a ler?

Jeg sy nes jeg ser sta dig mer av det. Det være seg unge da mer som 
øns ker stør re pup per og lep per, små barns for eld re ne som ikke fø ler 
at ener gi en strek ker til el ler kan skje en mid del ald ren de mann som 
går Bir ken tre ge re for tred je år på rad. Alle kan ob jek tivt sett være 
fris ke, men de fø ler seg ikke fris ke av den grunn. Ikke for di de har en 
syk dom, hel ler for di de øns ker å være bedre (hva enn det in ne bæ rer) 
enn de al le re de er.

De fles te vet så klart at det ikke er nor malt å være født med pup -
pene og lep pe ne til in flu en se re, at alle små barns for eld re er ut slitt e 
og at selv topp id retts ut øve re mis ter kon di sjo nen når de blir eld re. 
Li ke vel øns ker man ge å opp nå dis se ide a le ne. For had de ikke li vet 
vært bedre med bare litt stram me re kropp, mer ener gi el ler stør re 
musk ler?

Det er i alle fall en en kel ting å tro og en ut bredt myte som sprer 
seg i sam fun net. Ser man på folk som frem står som lyk ke li ge, så har 
de ofte mo dell kropp og utøm me li ge ener gi lag re. Da er det na tur lig 
å ten ke at en selv kan bli like lyk ke lig ved å imi te re dis se fak to re ne. 
Ikke bare er det feil at man blir lyk ke li ge re el ler fris ke re av sånt, jeg 
mis ten ker at det ikke en gang er mu lig å opp nå slike mål.

For straks pup pe ne og lep pe ne er stør re, vil nok rum pa og øye-
vippe ne stå for tur. Og når rum pa og øyevip pe ne også er per fek te,  
så har skjønn hets ide a le ne for pup per og lep per an ta ge lig vis end ret 
seg. Og hvor mye ener gi må små barns for eld re ha el ler hvor god 
kon di sjon må en mid del ald ren de mann ha, før man sier seg for-
nøyd? Si den det ikke fin nes noe en de punkt for for bed rin ger av 
den ne ty pen, er man på et tids punkt nødt til å slutt e å jus te re krop-
pen og i ste det jus te re for vent nin ge ne til egen kropp og hel se.

Er dett e så fast le gens opp ga ve? Skal vi hjelpe al le re de fris ke pa si en-
ter som øns ker å for bed re seg selv? Vel, hvis vi i hel se ve se net ikke tar 
opp ga ven, vil kom mer si el le ak tø rer gle de lig gjø re det. En pa si ent-
grup pe som all tid øns ker å bli bedre, er en pa si ent grup pe som all tid 
kan til bys fle re re me di er. Nytt e lø se na tur pre pa ra ter og and re al ter-

na ti ve be hand lings må ter ek si ste rer nett opp for å bru kes til ver di -
løse be hand lin ger som sik ter et godt styk ke unna den egent li ge 
løs nin gen.

Så hva skal jeg gjø re når de kom mer til meg og øns ker å være 
pe ne re, ras ke re, sun ne re og ster ke re ver sjo ner av seg selv? Skal jeg 
for vis se dem om at de er gode nok som de er ved å si noe sånt som 
«ja, men du er jo sunn og frisk som du er, her trengs det in gen til-
tak»? Selv sagt ikke, det blir å av vi se pa si en tens opp fat ning, ikke  
å møte den og for sø ke å løse den. Pro ble met ek si ste rer fort satt,  
selv om be hand le ren vel ger å ikke aner kjen ne den.

Jeg tror løs nin gen lig ger i å prø ve å for stå hvor for pa si en ten ikke 
er for nøyd. Er det noe man ikke får til i li vet? El ler er det bare et 
øns ke om å gjø re krop pen og psy ken, som i ut gangs punk tet ikke  
er per fekt, til noe urea lis tisk bra? Om ikke an net kan det å gra ve  
i pa si en tens mo ti va sjon for for and ring hjelpe pa si en ten til å re flek-
te re. Når det er noe som pla ger en, så er det nett opp re flek sjo nen 
som bur de kom me al ler først. Len ge før man prø ver å fjer ne pla gen. 
Hvor for er du pla get? Er det noe vits i å fjer ne det som pla ger deg,  
vil det fjer ne pro ble met? El ler bur de vi jobbe med å fjer ne at du blir 
pla get av det?

Alle pla ger skal ikke, og bør ikke, fik ses. Det er et sted – len ge før 
per fek sjon – som er godt nok. Og når man har opp nådd «godt nok», 
så vil ikke krop pen fø les bra før man læ rer å god ta den slik den er, 
ener gi ni vå et blir ikke høyt nok før man ak sep te rer sine be grens -
ninger, og kon di sjo nen går feil vei uan sett hva man gjør. Hem me lig-
he ten bak god hel se lig ger noen gan ger i å lene seg til ba ke og ak sep-
te re det som ikke er slik man skul le øns ke at det var.

Noen ting i li vet er plag som me, og slik skal det være. Å tro noe 
an net blir å jage ett er noe uopp nåe lig. Det er vel vi fast le ger som må 
stoppe folk i sin sø ken ett er det per fek te, pla ge frie li vet. Vi kan være 
med på å sett e stan dar den for nor ma len. Vi bør være de som er kjen-
ner at kropp og sinn er noe ufor ut sig bart og svin gen de, en er kjen-
nel se som er nød ven dig for å føle seg frisk. El ler i alle fall frisk nok.

KA VEH RA SHI DI
kavehrashidi@gmail.com
er fast le ge ved Kring sjå le ge sen ter, uni ver si tets lek tor  
ved Uni ver si te tet i Oslo og for fatt er.
Foto: Jo runn Valle Nilsen 

«Hem me lig he ten bak god hel se lig ger noen 
gan ger i å lene seg til ba ke og ak sep te re det 
som ikke er slik man skul le øns ke at det var»

«Det er vel vi fast le ger som må stoppe folk  
i sin sø ken et ter det per fek te, pla ge frie li vet»
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De som ikke tål te at det ble fred

FREDS PSY KO SER

Av Cars ten K. Niel sen
(Fra Uni ver si te tets psy kia tris ke kli nikk, 
Vin de ren. Sjef: Prof., dr. med. Gabriel 
Lang feldt.)

Da fre den «brøt løs» i 1945, var gle den  
stor hos de fles te. De na zis tis ke ele men ter 
kun ne av gjen nom sik ti ge grun ner ikke del ta 
i gle den, men av stør re in ter es se er at en del 
in di vi der ble syke i til slut ning til fre den,  
idet de re ager te med nev ro se el ler psy ko se.

Ett er hvert ble 36 slike pa si en ter inn lagt 
på Psy kia trisk kli nikk, Vin de ren, og ved  
å sam men stil le de res sy ke his to ri er frem kom 
en del fel les trekk som til en viss grad kan 
for kla re hvor for dis se pa si en ter ikke tål te  
at det ble fred.

Av de inn lag te var 28 menn og 8 kvin ner, 
og de res gjen nom snitts al der var re la tivt høy, 
nem lig 42 år. Halv par ten av de mann li ge 
pa si en ter satt i an svars ful le stil lin ger som 
di rek tø rer, ju ris ter og læ re re.

Det fore lå opp lys nin ger om slekts be last-
ning i 28 av de 36 til fel le. På sko len had de 
over halv par ten av dem vært blant de flin-
kes te i sin klas se, og en hel rek ke ble ka rak-
te ri sert som oversamvittighetsfulle. Det var 
4 debile, og den minst be ga ve de av dis se 
had de I.Q. 70.

Halv par ten av pa si en te ne var gift, og hos 
de fles te av dis se fore lå opp lys nin ger om 
sær skilt godt for hold mel lom ek te fel le ne. 
Ved un der sø kel se av pa si en te nes premor-
bide per son lig het vis te det seg at nes ten alle 
frem bød ka rak ter ano ma li er. 22 var ut pre get 
nær tag ne, sen si ti ve ty per, mens 10 had de 
over vei en de steniske ka rak ter trekk, de var 

his si ge, sta og stol te na tu rer. Hos de fles te 
fore lå både steniske og as te nis ke ka rak ter-
trekk sam ti dig. Bare 2 var skild ret med jevnt 
hu mør og uten ka rak ter ano ma li er, men 
beg ge dis se had de sinns syk dom i slek ten. 
Halv par ten av pa si en te ne had de tid li ge re 
vært be hand let for nev ro se el ler psy ko se.

Med hen syn til pa si en te nes po li tis ke 
 for hold, vis te det seg at 6 var med lem mer  
av N.S., og 12 had de vært ut pre get «stri pet»  
i sin opp tre den. Av de øv ri ge had de 8 del tatt 
ak tivt på hjem me fron ten, og 4 av dis se 
had de sitt et i feng sel av den grunn.

Da fre den kom, re ager te de al ler fles te 
med de pre sjon, og alle gra der var re pre sen-
tert, fra lett e re hem ning til stu por, fra lett e re 
slø ring til psy ko ge ne for vir rings til stan der, 
fra lett e re mot løs het til svæ re melankoli-
forme bil le der, så le des også 2 til fel le av 
ma nisk me lan kolsk psy ko se. 25 kom inn 
un der grup pen psychosis e constitutione,  
og alle dis se had de de pres si ve symp to mer, 
men hos noen var pa ra no is ke trekk do mi ne-
ren de. Av de res te ren de fikk 5 dia gno sen 
psy ko pa ti, det var sen si ti ve psy ko pa ter som 
re ager te med de pre sjon av for skjel lig grad, 
fra apa ti til suicidium. 4 fikk dia gno sen 
nev ro se, de re ager te med søvn løs het, rast -
løshet og mot løs het.

Opp hol det ved kli nik ken var te gjen nom-
snitt lig 8 uker. Halv par ten ble ut skre vet  
som bed ret, og 11 hel bre det. Av de res te -
rende ble 4 over flytt et til asyl. Elek tro sjokk-
be hand ling ble an vendt i halv par ten av 
til fel le ne, så le des hos 8 av dem som ble 
ut skre vet hel bre det.

At en så gle de lig be gi ven het som fre den 
kun ne vir ke som en ulystbetonet opp le vel se 
hos dis se pa si en ter, sy nes å bero på at den 
ut løs te en sterk fø lel se av so si al usik ker het. 
Dett e er lett å for kla re for de 18 na zis tis ke 

ele men ters ved kom men de, men også for  
de øv ri ge falt det van ske lig å inn ord ne seg 
so si alt, idet fre den frem kal te plut se li ge 
for and rin ger i de res til væ rel se. Så le des var 
det noen som mis tet sitt ar beid, mens and re 
igjen fikk for me get ar beid og an svar. Noen 
føl te seg mind re ver di ge for di de syn tes de 
had de ytet for li ten inn sats, mens and re tok 
seg nær av at det ikke ble gjort nok ve sen av 
de res inn sats. Det psy kis ke trau me som de 
ble ut satt for ved fre den, var i de fles te til -
felle ikke sær lig sterkt, men når de re ager te 
så vold somt, skyld tes det i før s te rek ke de res 
sva ke kon sti tu sjon. De var på for hånd nev ro-
ti ke re og psy ko pa ter, og ka rak te ris tisk for 
dis se er jo nett opp at de har van ske lig for  
å inn ord ne seg so si alt. De rom mer sam ti dig 
mind re ver dig hets fø lel ser og storhetsidéer, 
hem nin ger og krav men ta li tet. Bak en ofte 
be skje den mas ke for lan ger de at men nes -
kene skal ta sær skilt hen syn til dem, og når 
dis se ego is tis ke krav ikke blir opp fylt, blir  
de nær ta gen de og såre.

De for sø ker rent ube visst å sik re seg mot 
dis se ulyst be ton te opp le vel ser, dels ved  
å prø ve å gjø re alle til lags så de unn går 
kri tikk, der for så man ge oversamvittighets-
fulle dyds møns ter, dels ved å vin ne makt så 
kri tik ken mål bin des, der for så man ge som 
for søk te å svin ge seg opp ved hjelp av na zis-
men. Noen trek ker seg til ba ke i en som het 
for å be skytt e sitt nær ta gen de sinn. Alle 
kom mer i et mer el ler mind re una tur lig 
for hold til sine med men nes ker, de blir 
 so si alt usik re og uelas tis ke, og dett e øker 
igjen nær ta gen he ten. Det ser så le des ut til  
å være en circulus vitiosus mel lom nær -
tagen he ten og den so si a le usik ker he ten,  
de øker hver and re gjen si dig. Fre den frem-
kal te hos dis se uelas tis ke in di vi der en øket 
so si al usik ker het, og der med steg de smer te-
ful le sen si ti ve fø lel ser til det uut hol de li ge, 
og en rek ke av de sen si ti ve psy ko pa ter flyk-
tet inn i psy ko sen.

Da and re ver dens krig en de lig tok slutt i 1945, trakk man ge ut i ga te ne for å fei re i gle des rus. I ti den som fulg te vis te det seg 
imid ler tid at det ikke var alle som tak let over gan gen fra krig og ok ku pa sjon til freds tid (Tidsskr Nor Lægeforen 1947; 67: 83�–�4).

«At en så gledelig begivenhet 
som freden kunne virke som 
en ulystbetonet opplevelse 
hos disse pasienter, synes  
å bero på at den utløste  
en sterk følelse av sosial 
usikkerhet»

«Noen følte seg mindreverdige 
fordi de syntes de hadde ytet 
for liten innsats, mens andre 
tok seg nær av at det ikke 
ble gjort nok vesen av deres 
innsats»

«En rekke av de sensitive 
psykopater flyktet inn  
i psykosen»

6
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ANMELDELSER

Vel skre vet inn fø ring  
i sta tis tikk

Den ne læ re bo ken rett er seg mot bru ke re av 
sta tis tikk in nen en rek ke fag felt. For fatt e ren 
nev ner for eks em pel øko no mi, in gen iør fag, 
fis ke ri fag og far ma si. Bo ken for ut sett er 
in gen for kunn ska per i sta tis tikk. Den dek ker 
i ho ved sak be skri ven de sta tis tikk, sann syn-
lig hets reg ning, es ti me ring og hy po te se tes-

STA TIS TIKK FOR 
UNI VER SI TE TER  
OG HØG SKO LER
Gun nar G. Løv ås
4. utg. 584 s, tab, ill. Oslo: 
Uni ver si tets for la get, 2018. 
Pris NOK 669  
ISBN 978-82-15-03104-0

ting, og sta tis tisk ana ly se. Her be skri ves  
også hvor dan ak tu el le be reg nin ger kan 
gjø res i Ex cel, Minitab, SPSS og R.

Bo ken in ne hol der man ge gode eks emp ler 
fra hver dags li vet og fra for skjel li ge fag felt. 
Løv ås tar med i teks ten bare så mye ma te ma-
tikk som han me ner trengs for å gi en god 
for stå el se av stoff et. Tun ge ma te ma tis ke 
ut led nin ger og «skrem men de form ler» 
(for fatt e rens egne ord!) er i stor grad ute latt 
el ler flytt et til sist i bo ken. For fatt e ren har 
ett er mitt syn lyk kes godt i den ne ba lan se-
gan gen med tan ke på mål grup pen. Bo ken 
bæ rer preg av at for fatt e ren har so lid kom pe-
tan se i sta tis tikk: Han har lyk kes i å be skri ve 
kom pli ser te em ner på en lett fatt e lig måte 
uten å mis te pre si sjons ni vå et. Hvert ka pitt el 
 av slutt es med en rek ke opp ga ver, noe som 
bi drar til å gjø re bo ken vel eg net som læ re-
bok.

Stoff et pre sen te res på en lett fatt e lig måte 
med god flyt i språket. Løv ås har lyk kes godt 
med å bru ke nors ke fag ter mer der dett e er 
mu lig. Bo ken er me get godt eg net for inn -
førings kurs i an vendt sta tis tikk på høg sko le- 

og uni ver si tets ni vå, for eks em pel in nen de 
nevn te fag fel te ne.

Før s te ut ga ve av Sta tis tikk for uni ver si te ter 
og høg sko ler kom i 1999. Nytt i fjer de ut ga ve 
er blant an net at pro gram va ren R er tatt 
med i be skri vel se ne av pro gram va re, og at 
den in ne hol der et eget ka pitt el om «big 
data» og di gi ta li se ring.

Dett e er ikke en læ re bok i me di sinsk 
 sta tis tikk, men det har hel ler ikke vært for -
fatte rens mål. En læ re bok i me di sinsk sta tis-
tikk bur de i til legg be skre vet noen me to der 
som er spe si elt mye brukt in nen me di sinsk 
forsk ning: ran do mi ser te kon trol ler te for - 
søk, ka sus-kon troll-stu di er og lo gis tisk re gre-
sjon. Dis se er i li ten el ler in gen grad dek ket  
i bo ken. Men bo ken er sær de les vel skre vet og 
mor som å lese, og den gir god inn sikt i sann-
syn lig hets reg ning og sta tis tikk ge ne relt.

STI AN LY DER SEN
Pro fes sor i me di sinsk sta tis tikk
NTNU

Prak tisk læ re bok  
i hud kir ur gi

Dermatologic Sur gery er en ny læ re bok med 
bi drag fra nær me re 200 fag ut øve re fra uli ke 
der ma to lo gis ke og plas tikkir ur gis ke av de-
lin ger i USA og syv øv ri ge land. Blant dis se  
er tid li ge re pre si den ter i Ame ri can Board  
of Dermatology, Ame ri can Col le ge of Mohs 
Sur gery og Ame ri can Society for Dermato-
logic Sur gery samt sjef re dak tør i tids skrif tet 
Dermatologic Sur gery. Mål grup pen er  
i ho ved sak le ger i spe sia li se ring og spe sia -
lister i de to an gitt e spe sia li te te ne.

DERMATOLOGIC 
SUR GERY
Jonathan Kantor, red
1 410 s, tab, ill. New York,  
NY: McGraw-Hill Ed u ca tion, 
2018. Pris USD 300  
ISBN 978-1-259-64392-7

Læ re bo ken be står av seks de ler og to talt 
81 ka pit ler med re fe ran ser. Del 1 og 2 tar 
for seg grunn leg gen de teo ri in nen blant 
an net ana to mi, sår, ane ste si, su tur, lo ka le 
vevs lap per, Mohs kir ur gi og kir ur gis ke 
kom pli ka sjo ner. Del 3 tar for seg re kon-
struk sjons al ter na tiv i et ut valg ana to mis ke 
re gi o ner. Del 4 tar for seg kir ur gi ved spe si-
fik ke syk dom mer (f.eks. me la nom, ke loid, 
kro nis ke sår og hidradenitis suppurativa). 
Del 5 og 6 tar for seg kos me tisk kir ur gi og 
be hand ling. Bo ken har nes ten 3 000 fo to-
gra fi er i høy kva li tet (kli nis ke og in tra ope-
ra ti ve samt ana to mis ke ka da ver bil der) og 
500 inn by den de me di sins ke il lust ra sjo ner. 
I til legg med føl ger til gang til nær me re 200 
vi deo er av god kva li tet. Dis se vi ser blant 
an net lo kal- og led nings ane ste si, su tur tek-
nik ker, ek si sjo ner og lo ka le vevs lap per.

Pin u pen på for si den gir et noe use ri øst 
før s te inn trykk, hvil ket står i sterk kon trast 
til bo kens inn hold. Dett e er nem lig en vel-
skre vet, struk tu rert og svært pe da go gisk 
læ re bok. Teks ten er kon sis og har en prak-
tisk til nær ming. Hvert ka pitt el inn le des med 
en over sikts side be stå en de av «sum ma ry», 
«be gin ner pearls», «ex pert pearls», «don’t 
for get!» og «pitfalls and cautions». Dermato-
logic Sur gery har de fi ni tivt en inn gå en de 

fag lig til nær ming (med f.eks. åtte ka pit ler 
om lo ka le vevs lap per og fem om Mohs kir -
urgi), men opp le ves li ke vel rask og lett lest. 
Le se ren blir kjent med hva, hvor for og hvor-
dan. Grunn leg gen de og til dels kom pli ser te 
hud kir ur gis ke prin sip per som ten sjons -
linjer, vevsvektorer, lappegeometri og -dy na-
mikk om ta les en kelt og for ståe lig. Punkt-for-
punkt-for kla rin ger fin nes der dett e an s es 
som nød ven dig. I til legg er det en rek ke 
se rie il lust ra sjo ner og mi ni ma lis tis ke dia-
gram mer og ta bel ler som øker mu lig he ten 
for prak tisk an ven del se av inn hol det. Mind-
re an vend ba re er sek sjo ne ne om fak tu re ring 
som fin nes i en kel te ka pit ler, si den dis se 
ba se rer seg på ame ri kans ke taks ter.

Kan tor og bi drags yter ne lyk kes de fi ni tivt 
med å gjø re sin hud kir ur gis ke læ re bok til  
«a detailed clin i cal hands-on work shop», 
som for laget re kla me rer med. Dett e er en 
sjel dent god og kli nisk orien tert læ rings -
ressurs.

CHRIS TOF FER ING VALD SEN
Lege, Av de ling for plas tikk- og re kon struk tiv kir ur gi
Oslo uni ver si tets sy ke hus
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ANMELDELSER

Rev ma to lo gi  
på dansk

Den ne dans ke læ re bo ken i rev ma to lo gi 
be står av 27 ka pit ler om rev ma to lo gis ke 
syk dom mer. Rundt 50 for fatt e re bi drar og 
kom mer ute luk ken de fra det dans ke rev ma-
to lo gis ke mil jø et. Mål grup pen er an gitt til  
å være le ger, men også ki ro prak to rer, fy sio -
tera peu ter og and re med in ter es se for rev-
ma to lo gi. Bo ken bru kes i spe sia list ut dan nel-
sen for fa get rev ma to lo gi i Dan mark, og som 
opp slags verk for or to pe der og all menn le ger. 

REU MA TO LO GI
Anne Voss, Claus  
Manniche, Dženan  
Mašić et al. 
4. utg. 543 s, tab, ill. Kø ben-
havn: FADL’s Forlag, 2018. 
Pris DKK 800  
ISBN 978-87-7749-969-2

Den vir ker også ade kvat for le ger i Norge, 
hvor vi ikke har noe til sva ren de.

Fem av ka pit le ne er nye i den fjer de ut ga-
ven, som ty der på at re dak tø re ne fore tok 
stør re grep for å til pas se bo ken til da gens 
be hov. Dett e me ner jeg de har lyk tes med. 
Teks ten er ikke tung, og de man ge il lust ra-
sjo ne ne og pa si ent his to ri e ne gjør den 
 me get les bar. Re fe ran se ne er få tal li ge,  
men re le van te.

I star ten fin nes det noen få temaovergri-
pende ka pit ler: om smer te i ett ledd, i fle re 
ledd og rygg smer ter. Dis se ka pit le ne er 
symp tom ori en ter te, det er en nytt ig til nær-
ming. I ett av ka pit le ne be ly ses be tyd nin gen 
av kon teks tu el le fak to rer slik som al der el ler 
ledd smer tens ka rak ter ved en kel te ar tritt-
syk dom me ne. Dett e er en god til nær ming til 
le se re med mind re kli nisk er fa ring. El lers er 
det viet mye plass til rygg syk dom, og det er 
et eget ka pitt el om ste ro id in jek sjo ner i ledd. 
Det er fint med et ka pitt el som om ta ler 
far ma ko lo gisk smer te be hand ling.

En rek ke ge ne rel le og mer spe si fik ke 
 be hand lings prin sip per pre sen te res uten 
hie rar kisk pri ori te ring. Av snitt et om pa si ent- 
 ut dan nel se og mest ring er imid ler tid fort satt 

gan ske kort, jeg tror dett e blir ut vi det i nes te 
ut ga ve.

Det er fint at noen av spørs må le ne som 
inn går i kart leg ging av pa si en tens hel se  til-
stand, for eks em pel med hen syn til smer te, 
trett het el ler fy sisk funk sjons ni vå, er in klu-
dert i ut gi vel sen. Da kan le se ren lett orien -
tere seg på inn hol det i spørs må le ne som 
stil les til pa si en ten un der ru ti ne be hand ling 
el ler til forsk nings for mål.

En kel te skjønn hets feil blir det her som  
i alle fag bø ker. Jeg stus ser for eks em pel over 
at det fort satt hev des at en pa si ent med 
rev ma to id ar tritt i gjen nom snitt le ver 10 år 
kor te re sam men lig net med be folk nin gen. 
Dett e gjel der ikke len ger med da gens 
 mo der ne ledd gikt be hand ling!

Bo ken blir sik kert litt for om fatt en de for de 
fles te me di si ner stu den ter som le ser til fa get 
rev ma to lo gi, og frem står som best eg net for 
le se re som øns ker å sett e seg raskt inn i et 
fag felt, el ler som vil re pe te re kunn skap.

An be fa les!

TILL UH LIG
Sek sjons over le ge/ pro fes sor II, Rev ma to lo gisk 
av de ling
Dia kon hjem met sy ke hus

Inn sikts fullt om hjelp 
og tvang

I den ne bo ken drøf tes uli ke si der ved pro ble-
ma tik ken rundt selv be stem mel se og tvang  
i hel se- og om sorgs tje nes ten. Den er et sam-
ar beid mel lom nors ke og dans ke retts fors -
kere, og in ne hol der både prin si pi el le drøf-
tin ger og av kla ring av mer kon kre te pro-
blem stil lin ger. For fatt er ne er til knytt et Uni-
ver si te tet i Bergen og Aarhus Uni ver si tet.

Hen sy net til å verne den hjel pe tren gen de 

SELV BE STEM MEL SE 
OG TVANG I HEL SE- 
OG OM SORGS TJE-
NESTEN
Bjørn Hen ning  
Øs ten stad, Ca ro li ne 
Adolph sen, Eva Naur  
 et al., red
302 s. Bergen: Fag bok for -
laget, 2018. Pris NOK 479  
ISBN 978-82-450-1982-7

og hen sy net til pa si ent au to no mi kan ofte 
kom me i kon flikt med hver and re. Dett e 
be ly ses og drøf tes i ni ar tik ler. Ka pit le ne er 
te ma tis ke og kan le ses hver for seg. Pro ble-
ma tik ken er sær lig ak tu ell over for per so ner 
med psy kisk funk sjons svikt, og dett e er også 
et gjen nom gangs te ma. I til legg be hand les 
barns rett ig he ter, her un der for eld re sam tyk-
ke ved be hand ling av barn med interkjønn, 
og ver di kon flik ten ved forsk ning på barn  
og myn di ge per so ner uten sam tyk ke kom pe-
tan se.

Ut vik lings trekk i det men nes ke retts li ge 
ver net mot tvang er grun dig be hand let  
i bo kens før s te ka pitt el.

For stå el sen av uli ke tvangs be gre per, for-
svar lig het, in vol ve ring av på rø ren de, tvangs-
me di si ne ring i psy kisk hel se vern og retts sik-
ker het for barn er ut før lig drøf tet og be lyst. 
To sa ker fra Oslo ting rett om mu lig om sorgs-
svikt over for to eld re kvin ner er gjen nom-
gått og ana ly sert i lys av rett en til nød ven -
dige og for svar li ge tje nes ter og kra vet om  
å re spek te re in di vi dets au to no mi og rett  
til med virk ning.

Ka pit let om sam ar beid el ler ju ri disk bin-
den de sam tyk ke er skre vet med ut gangs-

punkt i dansk ad mi nist ra tiv prak sis, og 
syn lig gjør di lem ma et med ulik for stå el se 
mel lom den so si al pe da go gis ke og den ju ri-
dis ke til nær min gen. Dett e an tas også å ha 
re le vans i norsk vir ke lig het.

Bo kens te ma tikk be rø rer man ge, ikke bare 
an satt e i hel se- og om sorgs tje nes ten, men  
i høy es te grad også pa si en ter og de res på rø-
ren de.

Den er vel skre vet, og inn holds for teg nel-
sen er de tal jert. Bo ken in ne hol der også 
fyl di ge re gist re over lo ver, pub li ka sjo ner  
og re le van te av gjø rel ser i nors ke dom sto ler 
og Den eu ro pe is ke men nes ke retts dom sto-
len.

Den eg ner seg nok først og fremst som 
pen sum bok in nen vel ferds retts li ge stu di er. 
Men den kan også bru kes som opp slags bok 
for le ger og and re som står over for van ske -
lige av vei nin ger mel lom pa si ent au to no mi 
og me di sinsk for svar lig be hand ling, for 
eks em pel ved tvangs me di si ne ring i psy kia-
tri en.

BEN TE OHN STAD
Før s te ama nu en sis, Institutt for retts vi ten skap
Høg sko len i Inn lan det, Lillehammer
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CECILIE HERAMB
Hereditary breast cancer in South-Eastern Norway. 
BRCA1/2- testing of breast cancer patients. Mutation 
spectrum and potential modifiers in Norwegian 
BRCA1/2 carriers. Utgår fra Institutt for klinisk medi-
sin. Disputas 16.11.2018.
Bedømmelseskomité: Anne-Marie Gerdes, Rigs-
hospitalet / University of Copenhagen, Danmark, 
Niklas Loman, Skåne University Hospital, Sverige, 
og Jürgen Geisler, Universitetet i Oslo.
Veileder: Lovise Mæhle.

PEDER AABEL
Exploring the Molecular Phenotype and Specificity of 
Cultured Human Tympanic Membrane Keratinocytes. 
Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 
16.11.2018.
Bedømmelseskomité: Göran Laurell, Uppsala 
University, Sverige, Haakon Benestad, Universitetet 
i Oslo, og Greg Eigner Jablonski, Universitetet i Oslo.
Veiledere: Magnus von Unge og Tor Paaske Utheim.

JESPER BRANDSTORP-BOESEN
Squamous cell carcinoma of the larynx with emphasis 
on the changes in demography, stage, treatment, recur-
rence and survival for the period 1983�–�2010. Utgår fra 
Institutt for klinisk medisin. Disputas 22.11.2018.
Bedømmelseskomité: Elisabeth Sjögren, Depart-
ment of Otorhinolaryngology, Head and Neck Sur-
gery, Leiden University Medical Centre, Nederland, 
Hans Jørgen Aarstad, Haukeland universitetssyke-
hus, og Tor Inge Tønnessen, Universitetet i Oslo.
Veiledere: Ragnhild Sørum Falk, Morten Ebbe 
 Boysen, Jan Folkvard Evensen og Kjell Brøndbo.

ØYGUNN AASS UTHEIM
Inflammatory dry eye disease and ocular surface 
disease – novel aspects to pathogenesis and treatment. 
Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 
28.11.2018.
Bedømmelseskomité: Yoshinori Oie, Osaka Uni-
versity Graduate School of Medicine, Japan, Haakon 
Breien Benestad, Universitetet i Oslo, og Trond 
Buanes, Universitetet i Oslo.
Veiledere: Tor P. Utheim, Torstein Lyberg, Darlene 
A. Dartt og Borghild B. Roald.

AUDUN CAMPBELL IRGENS
Thought field therapy for patients with anxiety dis-
orders. Utgår fra Institutt for medisinske basalfag. 
Disputas 29.11.2018.
Bedømmelseskomité: Kirsten Kaya Røssler, 
University of Southern Denmark, Danmark, Frauke 
Musial, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske uni-
versitet, og Thomas Clausen, Universitetet i Oslo.
Veiledere: Asle Hoffart, Toril Dammen og Egil 
Martinsen.

EVA ZSUZSANNA HOSETH
Aberrant TNF and Notch signaling pathways in schizo-
phrenia and bipolar disorder. Utgår fra Institutt for 
klinisk medisin. Disputas 30.11.2018.
Bedømmelseskomité: Michael Eriksen Benros, 
 Københavns Universitetshospital, Danmark,  
Maj-Britt Rocio Posserud, Universitetet i Bergen,  
og Grete Dyb, Universitetet i Oslo.
Veiledere: Ole A. Andreassen, Thor Ueland og Lars 
T. Westlye.

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

ELENA VALEREVNA TITOVA
Diagnosis and prevention of acute exacerbations of 
COPD: The COPD-Home study and the Biomarker study. 
Utgår fra Institutt for sirkulasjon og bildediagnos-
tikk. Disputas 2.11.2018.
Bedømmelseskomité: David M.G. Halpin, Univer-
sity of Exeter, Storbritannia, Frode Gallefoss, Uni-
versitetet i Bergen, og Inger Karin Lægreid, Norges 
teknisk-naturvitenskapelige universitet.
Veiledere: Anne Hildur Henriksen, Sigurd Loe 
Steinshamn og Bent Indredavik.

ARNE TALSETH
Cholecystectomy in Nord-Trøndelag 1990�–�2011 – Epi-
demiology and long term quality of life, a population-
based cohort study. Utgår fra Institutt for samfunns-
medisin og sykepleie. Disputas 15.11.2018.
Bedømmelseskomité: Trond Buanes, Universi-
tetet i Oslo, Britt-Marie Karlson, Akademiska Sjuk-
huset, Uppsala, Sverige, og Vegar Rangul, Norges 
teknisk-naturvitenskapelige universitet.
Veiledere: Kristian Hveem, Tom-Harald Edna og 
Eivind Ness-Jensen.

ANNE LISE HØYLAND
Event-Related Potentials and Executive Function in 
Adolescents with Autism Spectrum Disorders; a Case-
Control Study. Utgår fra RKBU Midt-Norge. Disputas 
20.11.2018.
Bedømmelseskomité: Søren Dalsgaard, Aarhus 
universitet, Danmark, Maj-Britt Rocio Posserud, 
Universitetet i Bergen, og Tormod Rimehaug, 
 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.
Veiledere: May Britt Drugli, Per Hove Thomsen  
og Ole A. Andreassen.
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ANNE JØLLE
Aspects of screening and prevention of type 2 diabetes. 
The HUNT 3 Survey and the DE-PLAN intervention in 
HUNT. Utgår fra Institutt for samfunnsmedisin  
og sykepleie. Disputas 29.11.2018.
Bedømmelseskomité: Annelli Sandbæk, Aarhus 
universitet, Danmark, Stefan Jansson, Universitets-
sjukvårdens forskningscentrum, Örebro, Sverige, 
og Torbjørn Øien, Norges teknisk-naturvitenskape-
lige universitet.
Veiledere: Bjørn Olav Åsvold, Kristian Midthjell, 
Jostein Holmen og Sven Magnus Carlsen.

MARIUS ALTERN ØVREHUS
A translational medicine approach to hypertensive 
nephropathy: prevalence, diagnosis, and pathophy-
siology. Utgår fra Institutt for klinisk og molekylær 
medisin. Disputas 30.11.2018.
Bedømmelseskomité: Kitty Jager, Academisch 
Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam, 
Nederland, Hans-Peter Marti, Klinisk institutt 1, 
Universitetet i Bergen – Haukeland universitets-
sykehus, og Arne Sandvik, Institutt for klinisk  
og molekylær medisin, Norges teknisk-naturviten-
skapelige universitet.
Veiledere: Stein Hallan og Per Bruheim.

HENNING KRISTIAN OLBERG
Influenza virus infection and vaccination in Guillain-
Barré syndrome and Multiple Sclerosis. Utgår fra 
Klinisk institutt 1. Disputas 23.11.2018.
Bedømmelseskomité: Anders Svenningsson, 
Karolinska Institutet, Sverige, Svein Ivar Mellgren, 
Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universi-
tet, og Gunnar Høvding, Universitetet i Bergen.
Veiledere: Christian A. Vedeler og Kjell-Morten Myhr.

JULIE SLETTEN
Circadian rhythms of the fetal heart rate and heart 
rate variation in low-risk and pre-gestational diabetic 
pregnancies. Studies on long-term antenatal cardio-
tocographic recordings. Utgår fra Klinisk institutt 2. 
Disputas 23.11.2018.
Bedømmelseskomité: Johanna I.P. de Vries, Vu 
University Medical Center, Amsterdam, Nederland, 
Marie Cecilie P. Roland, Oslo universitetssykehus, 
og Gottfried Greve, Universitetet i Bergen.
Veiledere: Jørg Kessler, Torvid Kiserud og Susanne 
Albrechtsen.

MIRIAM KATARINA GUSTAFSSON
Vitamin D status and health-related quality of life in 
pregnancy – impact of exercise. A study of Norwegian 
Caucasian women. Utgår fra Institutt for samfunns-
medisin og sykepleie. Disputas 22.11.2018.
Bedømmelseskomité: Hanna Augustin Olausson, 
Göteborgs Universitet, Sverige, Rolf Jorde, Univer-
sitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, og 
Torbjørn Øien, Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet.
Veiledere: Unni Syversen, Siv Mørkved, Anne-Sofie 
Helvik og Signe Nilssen Stafne.

LASSE-MARIUS SANDE HONNINGSVÅG
Morphology and lesions of the brain among headache 
sufferers in the general adult population. Utgår fra 
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap. 
Disputas 23.11.2018.
Bedømmelseskomité: Christofer Lundqvist, 
Universitetet i Oslo, Elna-Marie Larsson, Uppsala 
Universitet, Sverige, og Tore Wergeland Meisingset, 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.
Veiledere: Mattias Linde, Knut Hagen, Asta Håberg 
og Lars Jacob Stovner.
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GEIR KETIL RØSTE

Tidligere klinikksjef Geir Ketil Røste, født 
13.3.1957 på Gjøvik, døde 3.8.2018 – bare 61 år 
gammel. Geirs engasjement og mange 
 talent viste seg tidlig. Han ble ansatt som 
journalist i lokalavisen bare 20 år gammel, 
var stortingsmedarbeider i Nationen i 1 ½ år 
og var senere desksjef i Arbeiderbladet i tre 
år. På begynnelsen av 1980-årene var han 
informasjonsmedarbeider i Arbeiderpartiet 
og såkalt «veskebærer» og taleskriver for  
Gro Harlem Brundtland. Han var også 
 meget interessert i sang og musikk, spesielt 
opera. Han studerte medisin i Oslo og star-
tet under studiet sitt doktorarbeid.

Med doktorgrad i nevroanatomi fra 1990 
hadde Geir en solid plattform da han startet 
på spesialistutdanning ved nevrokirurgisk 

i nevrokirurgi og styret i Norsk nevrokirur-
gisk forening. Han har også vært styremed-
lem ved Rikshospitalet og Spesialsykehuset 
for epilepsi.

Geirs organisasjonstalent og evne til  
å uttrykke seg muntlig og skriftlig var også 
med på å føre ham frem til kliniske leder-
stillinger, først som seksjonsoverlege, så 
avdelingssjef ved Nevrokirurgisk avdeling 
og fra 2005 Klinikksjef ved Nevroklinikken 
på Rikshospitalet.

Etter at han sluttet ved sykehuset, har  
han de siste årene engasjert seg i toppidrett, 
kultur og sine to kjære barn. Vi vil huske 
Geir som en kunnskapsrik, velformulert  
og hardtarbeidende kollega.

Vi lyser fred over hans minne.

På vegne av Norsk nevrokirurgisk forening

JON BERG-JOHNSEN, JON RAMM-PETTERSEN, 
IVER ARNE LANGMOEN, FRODE KOLSTAD

avdeling, Rikshospitalet. Han ble spesialist  
i nevrokirurgi i 1998. Det var særlig innen 
feltet funksjonell nevrokirurgi han gjorde 
sin største innsats for pasienter med smer-
ter/spasmer, epilepsi og Parkinsons sykdom 
ved å innføre og systematisere ny behand-
ling.

Med bakgrunnen fra politikken var det 
naturlig at han engasjerte seg i tillitsmanns-
arbeid gjennom en årrekke. Som assistent-
lege var han forhandlingsleder for Ylf ved 
Rikshospitalet, og i 1996�–�2001 var han med-
lem av Legeforeningens forhandlingsutvalg 
og representerte Legeforeningen i sentrale 
lønnsforhandlinger. Han var hovedtillits-
valgt for Overlegeforeningen og Akademi-
kerne ved Rikshospitalet. I 2001 ble han 
valgt til nestleder i Norsk overlegeforening 
og dermed også medlem av Legeforenin-
gens landsstyre. Han har sittet i Overlege for-
eningens lederutvalg, spesialitetskomiteen  

LAU RITZ  
BRED RUP DAHL

Vår gode venn, kol le ga og men tor Lau ritz 
(Las se) Bred rup Dahl døde 76 år gam mel  
9. au gust 2018.

Las se ble født og voks te opp i Oslo, men 
til hør te Mack-Bred rup fa mi li en  fra Tromsø. 
Han stu der te me di sin i Ba sel og traff der sin 
kjæ re Rie. I 1971 kom Las se «hjem til Tromsø» 
og han star tet i 1972 som ung lege på Bar ne-
av de lin gen ved Re gi on sy ke hu set i Tromsø. 

de fi ni sjo nen på god ett er vekst var «å la 
and re bli bedre enn deg selv, mens du selv  
er til ste de».

Las se var også pro fes sor i pe dia tri ved 
Uni ver si te tet i Tromsø. Han var en me get 
po pu lær læ rer. De sis te 12 åre ne av yr kes kar-
rie ren le det han et stort forsk nings pro sjekt 
om for tid lig fød te barn. Han var en vi sjo nær 
i tverr fag lig sam ar beid, og han for sto at hele 
fa mi li en til dis se sår ba re bar na må iva re tas. 
I forsk nings pro sjek tet vei le det han også 
fle re dok tor grads kan di da ter, og re sul ta te ne 
fra pro sjek tet skap te stor in ter es se både 
na sjo nalt og in ter na sjo nalt.

Al ler vik tigst for Las se var imid ler tid fa mi-
li en hjem me: Rie og bar na. Våre varm este 
tan ker går til den nær mes te fa mi lie som har 
mis tet en høyt els ket ek te mann, far og bes te-
far.

CLAUS KLIN GEN BERG, PER IVAR KAA RE SEN, 
MA RI AN NE NORD HOV, TROND FLÆG STAD, 
GUD MUND MAR HAUG, HANS PET TER  
FUN DINGS RUD

Las se var en dyk tig bar ne le ge og fikk tid lig 
an sva ret for ny født av de lin gen. Sam men 
med en en tu si as tisk stab av le ger og sy ke-
plei e re bygde han opp ny født av de lin gen til 
en mo der ne en het som ga om sorg på høyt 
nivå til de mins te og sy kes te ny fød te fra 
Troms og Finnmark. Opp føl ging av barn 
med hjer te feil var et an net om rå de der Las se 
gjor de en stor inn sats. Man ge for eld re var 
svært takk nem li ge for å bli trygt iva re tatt av 
en bar ne le ge med stor kli nisk kom pe tan se 
og er fa ring.

Las se ar bei det ved bar ne av de lin gen  
i Tromsø til han gikk av med pen sjon i 2010. 
Han var en bau ta som re pre sen ter te kon ti-
nui tet i en av de ling som i hans tid voks te til 
å bli en mo der ne uni ver si tets av de ling. Som 
kli ni ker var han kom pe tent, trygg og ro lig 
selv i de mest akutt e si tua sjo ner med kri tisk 
syke ny fød te. Som vei le der og kol le ga var 
han en eks tremt vik tig støtt e spil ler. Han ga 
gode råd til yng re kol le g er, all tid med et 
glimt i øyet. Man ge øns ket å jobbe un der 
Las ses le del se, og stor sin net men te han at 



Står du i fare for å bli utbrent?

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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34
stillingsannonser i denne 
utgaven

Informasjon om priser 
og formater finner du på 
legejobber.no

Legejobber.no er Tidsskriftets  
stillingsportal for leger.

Legejobber

Som JOBBSØKER kan du på Legejobber.no  
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.

Som ANNONSØR kan du nå bestille 
annonsen døgnet rundt via legejobber.no.  
Du registrerer nettannonsen og 
papirannonsen samtidig. 
 
 
 
 

Foto: Thinkstock

23
stillingsannonser i denne 
utgaven

Informasjon om priser 
og formater finner du på 
legejobber.no
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Kommunale legestillinger, Allmennmedisin  LEGEJOBBER

KOMMUNALE LEGESTILLINGER

Arbeidsoppgaver
• Folkehelse, smittevern, miljørettet helsevern, beredskapsarbeid, 
medisinskfaglig rådgivning i plan- og tjenesteutvikling i kommunen, 
medisinskfaglig rådgivning i enkeltsaker, bidra til kvalitet og utvikling 
av helse-, omsorg- og velferdstjenester mv.

• Lege med spesialitet i samfunnsmedisin eller lege med interesse for 
fagfeltet som ønsker å gå inn i et utdanningsløp i samfunnsmedisin 
• Relevant erfaringsbakgrunn for stillingen vil bli vektlagt 
• Gode kommunikasjonsevner i norsk muntlig og skriftlig er en
forutsetning

Vi tilbyr
• Et innovativt og spennende fagmiljø
• Gode utviklingsmuligheter 
• Vilkår for øvrig etter gjeldende avtaler mellom KS og
Legeforeningen
• Lønn etter avtale

For full utlysning og link til søknadsskjema, se legejobber.no.

ALLMENNMEDISIN

Legekontor på Gran Canaria 
vurderes solgt

Vi driver et godt etablert legekontor på Gran Canaria. Vi startet i 
våre lokaler i 2003. Vår daglige leder skal pensjonere seg neste år. 
Vi vurderer derfor å selge kontoret. Vi bruker Infodoc med en data-
base på ca 20.000 pasienter. Avansert lab, som er på høyde med et 
lite sykehus. Ideell beliggenhet midt i det norske miljøet. 

Kontakt: Mob: 48308384 eller Email: norsklege@gmail.com

Gol kommune

Fastlegehjemmel med null-avtale og 20% fast stilling

For full utlysning se legejobber.no.

Søknadsfrist: 31.01.2019

Fastlegehjemmel i Ålesund sentrum
– VH Legetjenester og akutt helseberedskap

Hjemmelen er for tiden knyttet til 2-legepraksisen 
Legene Råheim og Vågsholm, men senteret vil gå inn i 
ny og større drift i Kremmergården fjerde kvartal 2019.
Kremmergården legesenter er et kommunalt senter 
under oppføring. Kontoret vil kunne ha inntil 15 
fastleger, hvor alle vil ha lik listestørrelse  på 1200 
innbyggere. 
Pr. 01.12.18 står det 1445 innbyggere på listen. 

Kontaktpersoner:

www.alesund.kommune.no
Søknad sendes elektronisk, se annonse på
www.alesund.kommune.no under «Ledige stillinger»

Søknadsfrist: 01.02.2019
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LEGEJOBBER  Allmennmedisin, Barne- og ungdomspsykiatri
Le
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Godkjent allmennlege, allmennlegespesialist 
eller LIS stilling
Ledig stilling ved Lofthus legekontor i tida 18.02.2019 - 
31.08.2020
Sjå utlysningstekst på ullensvang.herad.no 

Søknadsfrist: 22.01.2019

Ullensvang herad

Vårt legesenter har 5 fastleger i tillegg til turnuslege,

bioingeniør, sykepleier og legesekretærer/ sekretær. 

Vi søker deg som vil inngå i en velorganisert helsetjeneste

Selvstendig næringsdrivende, eller fastlønnet stilling.

Velkommen til en sammensveiset gjeng  

ved Surnadal Legekontor. 

Er du vår nye fastlege  
på Nordmøre? 

www.surnadal.kommune.no
Surnadal Kommune

BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI

Helse Vest RHF (regionalt helseføretak) har det overordna ansvaret for  
spesialisthelsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Helse Vest 
RHF eig seks helseføretak; Helse Førde, Helse Bergen, Helse Fonna, Helse  
Stavanger og Sjukehusapoteka Vest og Helse Vest innkjøp HF, i tillegg til Helse 
Vest IKT AS. Helseføretaka har om lag 27 300 medarbeidarar, omfattar femti 
sjukehus og institusjonar, og yter helsetenester til 1,1 million innbyggjarar. 

100 % avtaleheimel i barne- og 
ungdomspsykiatri i Bergen

100 % avtaleheimel for godkjend spesialist i barne- og 
ungdomspsykiatri er ledig i Bergen frå sommaren 2019, eller 
etter avtale. 

Sentrale moment i vurdering av søkjarane vil mellom anna 
vere:

-   erfaring og praksis, medrekna erfaring som spesialist
-   eigenskapar for heimelen
-   innretning av praksis
-   samarbeid med andre

Praksis skal drivast i samsvar med den til kvar tid gjeldane 
rammeavtale mellom Helse Vest og Den norske legeforening. 

Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle ”sørge for” -ansvaret 
til Helse Vest. Det inneber mellom anna at avtalespesialisten 
foretar undersøkingar, diagnostikk og behandling i medhald 
av regionale og nasjonale mål og prioriteringar og lovgiving, jf. 
punkt 4.1 i rammeavtalen. 

Avtalespesialisten skal ha eit nært fagleg samarbeid med 
Klinikk psykisk helsevern for barn og unge i Helse Bergen om 
oppgåvefordeling og for å sikre gode pasientforløp, og etter 
nærare avtale også ta imot pasientar som vert tilvist frå Klinikk 
psykisk helsevern for barn og unge i Helse Bergen. Dette vil 
verte regulert nærare i den individuelle driftsavtalen.

Plassering i driftstilskotsklasse vil bli gjenstand for 
drøftingar mellom Helse Vest og aktuell søkjar basert på 
utgifter til lokalar, utstyr og naudsynt hjelpepersonell, når 
aktuell søkjar overtar heile avtaleheimelen. 

Driftstilskotet utgjer eit årleg beløp p.t. mellom kr. 914 880 
(klasse 1) til kr. 1 362 500 (klasse 3). 

Andre vilkår, rammer og føringar knytt til drift av praksis vil 
også bli gjenstand for drøftingar mellom Helse Vest og aktuell 
søkjar – før det vert gitt tilbod om avtaleheimelen. 

Spørsmål om praksisen kan rettast til Guri R. Haaland tlf. 91 
33 02 40
Spørsmål om heimelen kan rettast til Helse Vest ved Torleiv 
Bergland, tlf. 51 96 38 22. 

Skriftleg søknad med relevante opplysningar, CV og 
sannkjende kopiar av attestar og godkjenningar skal sendast 
til Helse Vest RHF, Postboks 303 Forus, 4066 Stavanger. 

Søknadsfrist 5. februar

OVERLEGE
� BUPA RINGERIKE BUP  
Ref.ff nr.rr 33996436898 Søknadsfrff ist: 2. feff bruar 2019

110000 %% ffaaffff sstt ssttiilllliinngg.

Eleekkttroonnisk søknadsskjk ema og fuff llstendig utlysningstekst
�i�� nnner dduu på våre nettsider www.wwvestreviken.no fr

an
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Fødselshjep og kvinnesykdommer  LEGEJOBBER

FØDSELSHJELP OG KVINNESYKDOMMER

Helse Midt-Norge RHF er ett av �ire regionale helseforetak i Norge. Disse eies av staten
ved Helse- og omsorgsdepartementet og skal sørge for at befolkningen får tilgang på
spesialiserte helsetjenester med god kvalitet. Helse Midt-Norge RHF har overordnet
ansvar for spesialisthelsetjenesten i Trøndelag og Møre og Romsdal. Virksomheten er
organisert gjennom 4 helseforetak som eies av Helse Midt-Norge RHF. I tillegg er Helse
Midt-Norge IT  (HEMIT), Driftsenteret for logistikk og økonomi og Helseplattformen en
del av Helse Midt-Norge RHF. Den samlede virksomheten omfatter ca 22 000
medarbeidere og et årlig budsjett på vel 21,8 milliarder kroner.

lesund

Avtalehjemmel i fødselshjelp og
kvinnesykdommer
Det er innenfoff r faff gområdet føff dselshjelp og kvinnesykdommer ledig 1000
% hjemmel. Det er muligheter foff r at hjemmelen kan deles på 2 søkere..
Hjemmelen er lokalisert i Ålesund.

Helse Midt‐Norge RHF ønsker en generell praksis innenfoff r
spesialisthelsetjt enestens ansvarsområde. AvAA talespesialisstteenn må være
særskilt oppmerksom på utviklingen av IKT og integrraasjon moott feff lles
journalsystem. AvAA talespesialisten kan fåff en foff rmaliseert rolle i LIIS‐
utdanninga av gynekologer.rr AvAA talespesialisten må beehherske norrsk båddee
muntlig og skriftff lig.

Kontaktinfoff : Rådgiver Karin Bostad, tlf.ff 412 14 382 eller rådgiver
Arnt Egil Has�j�� ord, tlf.ff 413 22 145

Søknadsfrff ist: 7. feff bruar 2019
Søknad blir sendt elektronisk via www.wwhelse-midt.no
- der du òg �i�� nner fuff llstendig utlysningstekst.
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Karolinska Institutet seeks 

A medical
university

Senior Lecturer in gynecology and obstetrics
combined with clinical duty as specialist physician at  
Södersjukhuset, Stockholm 

Read more at ki.se/jobs. Last application date 2019-01-31 

Vi søker en engasjert og drivende avdelingssjef til KK. Avdelingen har omfattende tjenestetilbud både innen gynekologi og obstetrikk 
og er bl.a. landets fjerde største fødeinstitusjon. KK har i dag nærmere 300 dyktige medarbeidere som yter spesialisthelsetjenester til 
Sør-Rogalands kvinnebefolkning. Klinikken preges av et aktivt forskningsmiljø, en systematisk forbedringskultur og godt samarbeid 
internt og eksternt samt sterk dedikasjon. Du vil ha totalansvaret for driften ved KK inkl. personal- og budsjett, rapportere til klinikksjef 
Kvinne- og barneklinikken og inngå i klinikkens ledergruppe. Vi ser gjerne at du har helsefaglig utdanning på min. bachelor-nivå, solid 
ledererfaring og dokumenterte resultater fra endring og utvikling. Det vil være en fordel at du har erfaring fra fagområdet. 
Vi tilbyr spennende og utfordrende oppgaver i et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og sterke fagmiljøer. Lønn etter avtale.

For ytterligere informasjon om stillingen kontakt gjerne klinikksjef Henning Garsjø, tlf. 90920015, 
eller vår rådgiver Per Inge Hjertaker hos Headvisor, tlf. 91729682. 
Kortfattet søknad med CV sendes snarest og senest 27. januar via www.headvisor.no

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialist-
helsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens 
største arbeidsgivere. 

Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning 
er våre hovedoppgaver. 

Utvidet annonse og mer om oss på www.helse-stavanger.no

O S L O    |    B E R G E N    |    T R O N D H E I M    |    K R I S T I A N S A N D    

Avdelingssjef Kvinneklinikken (KK) 
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LEGEJOBBER  Hjertesykdommer, Lungesykdommer, Revmatologi

HJERTESYKDOMMER

Helse Midt-Norge RHF er ett av �ire regionale helseforetak i Norge. Disse eies av
staten ved Helse- og omsorgsdepartementet og skal sørge for at befolkningen får
tilgang på spesialiserte helsetjenester med god kvalitet. Helse Midt-Norge RHF har
overordnet ansvar for spesialisthelsetjenesten i Trøndelag og Møre og Romsdal.
Virksomheten er organisert gjennom 4 helseforetak som eies av Helse Midt-Norge
RHF. I tillegg er Helse Midt-Norge IT  (HEMIT), Driftsenteret for logistikk og
økonomi og Helseplattformen en del av Helse Midt-Norge RHF. Den samlede
virksomheten omfatter ca 22 000 medarbeidere og et årlig budsjett på vel 21,8
milliarder kroner.

ÅÅlleessuunndd

Avtalehjemmel i kardiologi 
Da en av våre avtalespesialister skal slutte er det innenfoff r faff gområdett
kardiologi ledig 100 % hjemmel i Ålesund. Helse Midt‐Norge RHF
ønsker en generell hjemmel rettet mot barn og voksne innenfoff r
spesialisthelsetjt enestens ansvarsområde. Hjemmelen vil kreve et godt
samarbeid med helsefoff retaket, og sammen skal det på denne måten
skapes balanse og stabilitet innen dette faff gområdet i ddenne ddeellen av
regionen. AvAA talespesialisten må være særskilt oppmeerksom på
utviklingen av IKT og integrasjon mot feff lles journalsyystem.

Kontaktinfoff : Rådgiver Karin Bostad, tlf.ff 412 14 382 eller rååddgiver
Arnt Egil Has�j� ord, tlf.ff 413 22 145

Søknadsfrff ist: 7. feff bruar 2019

Søknad blir sendt elektronisk via www.wwhelse-midt.no
- der du òg �i�� nner fuff llstendig utlysningstekst.
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Helse Nord RHF (regionalt helseforetak) har ansvar for spesialisthelsetjenesten til
befolkningen i Nord-Norge, og på Svalbard. Vår visjon er «Helse i Nord der vi bor».
Vi skal yte helsetjenester basert på verdiene kvalitet, trygghet og respekt.
Hovedoppgaven er å planlegge og organisere spesialisthelsetjenesten i regionen.
Den tjenesteytende virksomheten er organisert i fem helseforetak eid av Helse
Nord RHF. Helseforetaksgruppen har over 13 000 årsverk. Helse Nord RHF har
også avtaler med private aktører. Helse Nord RHFs administrasjon med om lag 55
medarbeidere er lokalisert i Bodø.

2040 % senioravtale for spesialist
i kardiologi i Harstad 
i har ledig en spennende senioravtale i Harstad, byyen hvor nord‐ og
sørgående Hurtigrute møtes hver morgen. Harstad regionen er rik på
natur og frff iluftff sopplevelser.rr

AvAA talen er en del av kardiolog Kurt A. Hofsff øy sin senioravtale. AvAA talens
størrelse er 20 ‐ 40 %, endelig del‐hjemmel avtales med senior.rr VeVV d fuff ll
overtakelse utvides hjemmelen til 100 %.

Den som tildeles hjemmelen skal drive i samme lokkaleerr og i næær
samarbeid med dagens hjemmelsinnehaver inntil ssennior frff atrerr..rrrr Juniorr
er foff rpliktet til å overta resterende del av hjemmeleenn når seniorr frff atreer.rr

Praksis kan starte opp så snart sommulig etter tilddelinngg ogg aavvttale med
senior.rr

Kontaktinfoff : Linn Hege Larsen, rådgiver,rr tlf.ff 922 97 252 eller
Frode Eilertsen, seksjonsleder,rr tlf.ff 913 33 630

Fullstendig utlysing og elektronisk søknadsskjk eema �i�� nner dere påå:
www.wwhelse-nord.no, velg Jobbsøk - ledige stillinnger
Søknadsfrff ist: 15. feff bruar 2019

LUNGESYKDOMMER

Medisinsk klinikk - Lungeseksjonen 

Seksjonsleder / Overlege 
Vi søker medisinskfaglig seksjonsleder ved lungeseksjonen. 

Sykehuset i Vestfold skal ivareta det medisinske ansvar for befolkningen
på en god måte innenfor de ressursrammer som er gitt. 
Som seksjonsleder får du fag-, økonomi- og personalansvar. Du forventes
primært å være leder, fordeling av arbeidstid mellom ledelse og klinisk
arbeid avtales. Du får lederstøtte som i nært samarbeid med deg ivaretar
rutinemessige administrative oppgaver. Det legges vekt på at du har
egenskaper og motivasjon for å lede og utvikle seksjonen fremover og å
bidra til at vedtatte målsettinger for klinisk aktivitet, forskning og
fagutvikling nås. Det forventes gode samarbeidsevner, høy faglig og
etisk standard og evne til å motivere og ivareta medarbeidere. 

Nærmere opplysninger ved avdelingssjef Remo Gerdts, tlf. 906 07 430.

Søknadsfrist: 1. februar 2019

For å lese mer og søke på stillingen:
www.sykehuset-vestfold.no
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Sykehuset har innen revmatologi 9 overlegehjemler og 3 hjemler for 
lege i spesialisering. Videre har vi 3 revmakirurger, 1 lege i  
spesialisering og 1 anestesiolog. Vår sengeavdeling har 14 senger, 
hvorav 8 til revmakirurgi, 5 til kompleks revmatologisk rehabilitering 
og 1 til utredning.

Vi har gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger gjennom KLP. 
Trenger du hjelp med å skaffe bolig er vi behjelpelige med dette.

Sykehuset forutsetter at de som tilsettes behersker norsk eller  
skandinavisk språk, muntlig og skriftlig.

Haugesund har havet i vest og høyfjellet mot øst. Det er skisesong 
store deler av året, bare 2 timers kjøretur fra byen. Området har 
også en fantastisk skjærgård som inviterer til sjøliv hele året.
 
For full utlysning og elektronisk søknad, se vår hjemmeside 
 www.hsr.as

Søknadsfrist: 22.01.2019

Lege i spesialisering, Revmatologi
Ledig 2 års vikariat

REVMATOLOGI
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Urologi, Øre-nese-halssykdommer, Øyesykdommer, Forskjellige stillinger  LEGEJOBBER

UROLOGI

Seksjonsoverlege urologi
Kirurgisk avdeling, Hamar - Søknadsfrist: 29. januar 2019

Informasjon om våre ledige stillinger, 
se www.sykehuset-innlandet.no/jobb
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Overlege urologi
Kirurgisk avdeling, Hamar - Søknadsfrist: 29. januar 2019

Informasjon om våre ledige stillinger, 
se www.sykehuset-innlandet.no/jobb
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Helse Nord RHF (regionalt helseforetak) har ansvar for spesialisthelsetjenesten til
befolkningen i Nord-Norge, og på Svalbard. Vår visjon er «Helse i Nord der vi bor».
Vi skal yte helsetjenester basert på verdiene kvalitet, trygghet og respekt.
Hovedoppgaven er å planlegge og organisere spesialisthelsetjenesten i regionen.
Den tjenesteytende virksomheten er organisert i fem helseforetak eid av Helse
Nord RHF. Helseforetaksgruppen har over 13 000 årsverk. Helse Nord RHF har
også avtaler med private aktører. Helse Nord RHFs administrasjon med om lag 55
medarbeidere er lokalisert i Bodø.

100 % avtalehjemmel for spesialist i
ørenesehalssykdommer i Alta
Vi har ledig en attraktiv 100 % avtalehjemmel foff r øøre, nese og
halsspesialist i Alta.

Nordlysbyen Alta er Finnmarks største by og er velssignet med et godt
klima, der den ligger innerst inne i den vakre Alta�j�� orden. Det er en
moderne by med alt du behøver av servicetilbud. NNaturen rundt Alta er
variert og storslagen. Byen har meget gode kommuunikaassjjoonnssmmuligheter.rr

AvAA talen er en videreføff ring av Annette Schmiz sin 10000 % avtalehhjemmeel
innen øre‐nese‐hals sykdommer.rr Praksisen ønskes viidereføff rt frrff aa mai
2019.

Kontaktinfoff : Linn Hege Larsen, rådgiver,rr tlf.ff 922 97 252 eller
Frode Eilertsen, seksjonsleder,rr tlf.ff 913 33 630

Fullstendig utlysing og elektronisk søknadsskjk eema �i�� nner dere påå:
www.wwhelse-nord.no, velg Jobbsøk - ledige stillinnger
Søknadsfrff ist: 15. feff bruar 2019

ØRE–NESE–HALSSYKDOMMER

ØYESYKDOMMER

Helse Nord RHF (regionalt helseforetak) har ansvar for spesialisthelsetjenesten til befolkningen i
Nord-Norge, og på Svalbard. Vår visjon er «Helse i Nord der vi bor». Vi skal yte helsetjenester
basert på verdiene kvalitet, trygghet og respekt. Hovedoppgaven er å planlegge og organisere
spesialisthelsetjenesten i regionen. Den tjenesteytende virksomheten er organisert i fem
helseforetak eid av Helse Nord RHF. Helseforetaksgruppen har over 13 000 årsverk. Helse Nord
RHF har også avtaler med private aktører. Helse Nord RHFs administrasjon med om lag 55
medarbeidere er lokalisert i Bodø.

100 % dri�savtale for spesialist i
øyesykdommer på Finnsnes 
i har ledig en spennende avtalehjemmel på Finnsnes ii Lenvik kommune. Det
er gode muligheter foff r den som er glad i natur og frff ilufftff sliv,vv samtidig som det
er god kommunikasjon med �l�� y og hurtigbåt.

AvAA talen er en videreføff ring av Atle LyLL slo sin driftff savtalee på Finnsnes, og
praksisen er lokalisert i �ine lokaler på Lenvik Helsesennter.rr For avtaler som
videreføff res må det påregnes overdragelsesgodtgjørelsee til opprinnelig
hjemmelsinnehaver i samsvar med reglene i rammeavttalen mellom de
regionale helsefoff retakene og legefoff reningen.

Det er ønskelig at søker har operasjonskompetanse innnenn kkatarakkttkkirurgi.
KvKK ali�iserte søkere kan inngå nærmere avtale med Helssee Nord RHF oom
operasjonsvirksomheten.

Praksis kan overtas frff a 1.1.2019. Dersom det er ønskelig kkaann eveennttuell
overlapp med nåværende spesialist avtales nærmere.

Kontaktinfoff : Linn Hege Larsen, rådgiver,rr tlf.ff 922 97 2522 eller
Frode Eilertsen, seksjonsleder,rr tlf.ff 913 33 630

Fullstendig utlysing og elektronisk søknadsskjk emaa �i�� nner dere på:
www.wwhelse-nord.no, velg Jobbsøk - ledige stillinger
Søknadsfrff ist: 15. feff bruar 2019

FORSKJELLIGE STILLINGER

37 000 studenter och 6 000 medarbetare 
gör Göteborgs universitet till en stor och 
inspirerande arbetsplats. Stark forskning  
och attraktiva utbildningar lockar forskare och 
studenter från hela världen. Med ny kunskap 
och nya perspektiv bidrar vi till  
en bättre framtid.

PROFESSOR I ASTMA- OCH  
ALLERGIFORSKNING 
med möjlighet att förenas med  
befattning som specialistläkare 

Ref nr: PAR 2018/1179 
Sista ansökningsdag: 2019-01-31

UNIVERSITETSLEKTOR I ASTMA- 
OCH ALLERGIFORSKNING
Ref nr: PAR 2018/967 
Sista ansökningsdag: 2019-01-31

Anställningarna är placerad vid institutionen  
för medicin, Sahlgrenska akademin. 

För mer information se Göteborgs universitets hemsida:  
gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb

8
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LEGEJOBBER  Forskjellige stillinger, Vikariat i privat praksis

Helse Sør-Øst RHF
søker:

•100% avtalehjemmel i gynekologi lokalisert 
 til Notodden

•100 % avtalehjemmel i psykiatri lokalisert til 
 Kristiansand 

•100 % avtalehjemmel i øyesykdommer 
 lokalisert til Arendal

Fullstendig stillingsannonse og elektronisk 
søknadsskjema: helse-sorost.no/ledigstilling

Søknadsfrist: 5. februar 2019

Nærmere opplysninger: spesialrådgiver Marit Folkestad,
Kapasitet og tjenesteoppfølging, telefon: 02411 / e-post:
Marit.Folkestad@helse-sorost.no eller spesialrådgiver 
Kari Iren Austad Borge, Kapasitet og tjenesteoppfølging, 
Helse Sør-Øst RHF, Kari.Iren.Austad.Borge@helse-sorost.no,
telefon 02411.

fr
a
n
tz

.n
o

VIKARIAT I  PRIVAT PR AKSIS Norges mest komplette 
oversikt over ledige 

legejobber

Her finner du ledige stillinger i offentlig  
og privat sektor, i alle helse- 

foretak og kommuner i Norge

Få varsling på e-post om nye,  
relevante jobber

legejobber.no



Med rundt 1,3 millioner månedlige lesere på nett og et samlet papiropplag på 3,5 millioner årlig, er Fagpressen en 
betydelig mediekanal og samfunnsaktør. Organisasjonen favner over 217 yrkesgrupper og interesseorganisasjoner. 
Hver med en redaksjon som lager uavhengig og balansert journalistikk for sine engasjerte lesere.

Relevant innhold, bokstavelig talt

Engasjerte lesere 
fra A til Å



KURS OG MØTER Annonsebestilling: annonser@tidsskriftet.no
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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.

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 
Anestesileger med kompetanseområde smertemedisin 
Dr.Med. Tore Hind Fagerlund 
Dr. Wenche Sabel 
Psykiater: Prof. Lars Tanum 
Psykolog: Dr.Psychol Gunnar Rosen 
Fysioterapeut: Sara Maria Allen 
Adr. Sørkedalsveien 10 D, 0369 Oslo 
Tlf. 23 33 42 50  –  Mail adr. resepsjon@smi.nhn.no

MAGNAT MEDISINSKE SENTER 
Tverrfaglig avtalehjemlet smerteklinikk
www.magnatcenter.no - Adr. Drammensveien 130, inngang B8 
Tlf. 22 60 62 00 - E-post. medisinske@magnat.nhn.no

Ansvarlig spesialist Lars Rustad

Senter for Psykofarmakologi
www.psykofarmakologi.no

– PSYKOFARMAKOLOGISK POLIKLINIKK 
– LEGEMIDDELANALYSER OG RUSMIDDELANALYSER 
– FARMAKOGENETISKE ANALYSER 
Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo • Telefon: 22 02 99 40 
Ansvarlig spesialist: Dag Kristen Solberg 
e-post: psykofarmakologi@diakonsyk.no





99TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 1,  2019;  139

AKTUELT I  FORENINGEN

FR A PRESIDENTEN

MARIT HERMANSEN
PRESIDENT

Et Le ge nes hus  
for frem ti den!

25 år et ter at før s te spa de tak ble 
tatt vil Le ge nes hus i 2020 frem stå 
som nytt og frem tids ret tet.

Le ge nes hus skal være et sted som alle med-
lem me ne er stol te av, og et bygg som invi- 
terer til læ ring, fag ut vik ling, sam ar beid, fei - 
rin ger og en ny ar beids dag. Du skal kjen ne 
igjen Le ge nes hus, og med lem me ne skal føle 
seg vel kom ne.

Le ge nes hus som stod fer dig høs ten 1996, 
er et pris be løn net bygg med sen tral plas se-
ring midt i hjer tet av Oslo (1). Det er nå på 
tide med nød ven dig ved li ke hold og opp - 
gra de ring. Le ge nes hus skal der for gjen nom 
en stør re om byg ging og re no ve ring det 
kom men de året.

Det har vært vik tig for sen tral sty ret at 
om byg gin gen gir gode lo ka ler for vårt  
ar beid i et lang sik tig per spek tiv, sam ti dig 
som at kost nads ni vå et er for svar lig. Vi vil  
at byg nin gen skal pre ges av åpen het, flek si-
bi li tet, til gjen ge lig het og re pre sen ta ti vi tet. 
Med lem mer og til lits valg te skal til bys  
ar beids plas ser og so si a le sam lings plas ser, 
del ta på de batt er og fore drag, el ler leie 
mø te rom i et nytt kurs- og kon fe ran se sen ter.

Ar ki tekt fir ma et Met ro po lis er ut ford ret til 
å teg ne det nye Le ge nes hus. Den mest syn- 
 li ge de len av Le ge nes hus, før s te eta sje, vil 
bru kes til kan ti ne og kafé/re stau rant. Tan-
ken er at dett e skal være en ufor mell mø te-
plass. der dø re ne sett es på gløtt og man kan 
ta med kop pen ut til bor de ne på ga te plan. 
Inn gangs par ti et flytt es og ut vi des for å få en 
mer in vi te ren de og syn lig inn gang. I til legg 
skal det inn ven di ge at ri et åp nes opp med 
glass tak. Nor dis ke ma te ria ler og far ger vil gi 
et va ri ert, hyg ge lig og ka rak ter fullt utt rykk. 
Vi skal også bru ke kunst og ut stil lin ger for  

å for tel le his to ri en om le ge nes og Lege- 
forenin gens ar beid gjen nom åre ne.

Det er også sto re end rin ger på gang  
i nær mil jø et til Le ge nes hus. By mil jø eta ten 
har bud sjett ert 100 mil li o ner til sat sin gen  
på et bed ret by liv. Om byg gin gen av Le ge nes 
hus skal være i tråd med By mil jø eta tens 
sat sing på et mer men nes ke venn lig og 
in klu de ren de by rom.

Le ge nes hus blir ikke le ge nes hus uten 
med lem me ne. Vårt mål er at det skal bli et 
hus der med lem me ne na tur lig fin ner sin 
plass, et hus som inn byr til de batt og læ ring, 
et hus som vi ser vår bred de, kunn skap og 
en ga sje ment, og der for en ings led de ne sam-
les for å ut for me fag li ge an be fa lin ger og 
off en siv hel se po li tikk.

I byg ge pe ri oden vil hele for en in gen flytt e 
til mid ler ti di ge lo ka ler, men så snart ar bei-
de ne er fer di ge og hu set igjen tas i bruk, 
opp ford res alle for en ings ledd og med lem-
mer til å bru ke hu set. På den må ten gjør  
vi Le ge nes hus le ven de.

Med dis se ord vil jeg øns ke dere alle et 
godt nytt år. 

LIT TE RA TUR
1 Holck P. På his to risk grunn. Den nors ke lægefor-

en ings nye tomt. Tidsskr Nor Lægeforen 1996; 116: 
3611�–�3. 
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I over 30 år har han dia gnos ti sert og skre vet re sep ter for sine egne pa si en ter. 
Men da le de ren for Sy ke hjelps- og pen sjons ord nin gen for le ger (SOP) selv ble 
pa si ent var han takk nem lig for å ha fulgt sine egne for sik rings råd.

Han ville egent lig bli fors ker.
Da Hans Kris ti an Bak ke (58) stu der te  

me di sin i tjue år ene fikk han øy ne ne opp for 
vi ten ska pen, og be stem te seg for at det var 
vei en han ville gå – inn i aka de m ia og ned  
i bø ke ne.

Forsk nings vei le de ren ville det imid ler tid 
an ner le des.

– Han sa: «Greit det, du kan bli fors ker. 

Men først skal du ut i tur nus. Hvis du prø ver 
å søke forsk nings sti pend her før du har vært 
ute i tur nus, kom mer jeg til å si nei.» Han 
had de sett for man ge som ald ri ble le ger, 
for tel ler Bak ke.

– Men un der tur nu sen for sto jeg at all-
menn me di sin mått e bli mitt lege liv. Et fag 
hvor jeg vir ke lig kun ne bru ke meg selv til 
pa si en te nes beste.

– Sto re brand ga oss den beste  
løs nin gen
Fa sci na sjo nen var på in gen måte en døgn-
flue. Nå har Hans Kris ti an Bak ke vært fast- 
 le ge i 26 år.

Og i de sis te trett en av dem, har han også 
vært le der for Sy ke hjelps- og pen sjons ord-
nin gen for le ger (SOP). Ord nin gen ble etab-
lert al le re de tid lig på seks ti tal let, da pri vat-
prak ti se ren de le ger satt e av mid ler fra sine 
inn tekts opp gjør for å etab le re et øko no misk 
sik ker hets nett for med lem me ne ved syk-
dom og pen sjon.

– SOP har for val tet pen ge ne godt, slik at 
man har kun net etab le re ord nin ger med 
blant an net al ders pen sjon, ufø re pen sjon, 
ek te fel le pen sjon og bar ne pen sjon i til legg til 
sy ke hjelp og fød sels pen ger, for kla rer Bak ke.

Da lo ven om ob li ga to risk tje nes te pen sjon 
kom i 2006, for hand let SOP frem en guns- 
tig av ta le med Sto re brand. Den nye lo ven 
påla alle le ger som ikke al le re de had de 
tje nes te pen sjon for sine an satt e å etab le re 
dett e.

– Vi var i kon takt med fle re til by de re, men 
Sto re brand ga oss den beste løs nin gen øko-
no misk sett. Vi kob let også på mu lig he ten 
for å kjøpe ufø re for sik ring som en kol lek tiv 
løs ning, og me ner at vi har etab lert et vel dig 
godt til bud for næ rings dri ven de le ger.

Løs nin gen ble tatt godt imot av med lem-
me ne, og det er iføl ge Bak ke man ge som har 
be nytt et seg av den.

– Man ge le ger tar stil ling  
til ufø re for sik ring for sent

Dette er innskuddspensjon for 
selvstendig næringsdrivende
leger 
– Anbefales for leger med lønn over 7,1 G.
–  Du kan spare inntil 6 prosent av lønn 

mellom 1 og 12 G (tidligere var maksi-
mal sparepro sent 4 prosent).

–  Har du ansatte i 75 prosent stilling eller  
mer, har du lov til å spare ytterligere.

–  Ordningen gir skattefradrag for pen-
sjonssparingen.

–  Du kan ta ut pensjonen fra du har fylt 
62 år.

Les mer om innskuddspensjon her:  
https://www.storebrand.no/bedrift/ 
vare-tjenester/innskuddspensjon-for-
selvstendige

Derfor bør du sikre deg mot 
sykdom 
–  Sykeavbruddsforsikring gir en ekstra 

trygghet for de som driver privat praksis.
–  Sikrer bedriften avtalt dagpengeerstat-

ning ved sykdom hos nøkkelperson 
eller innehaver.

–  Kommer i tillegg til sykepengene fra 
NAV og sykehjelpen fra SOP.

–   Ved lengre sykdom må du i tillegg ha en 
god uførepensjon, som gir månedlige 
utbetalinger ved varig nedsatt inntekts-
evne med minst 50 prosent.

Les mer om pensjon og sykeavbrudd  
for privatpraktiserende leger her:  
https://www.storebrand.no/bedrift/ 
vare-tjenester/samarbeidsavtaler/ 
legeforetakenes-pensjonsordning
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Van ske lig å se for seg å bli ufør
Le gen job ber iher dig med å min ne sine 
kol le g er på at de bør sik re seg for ufør het, 
og me ner spe si elt at de unge le ge ne tren ger 
en eks tra dytt.

– Det er van ske lig å se for seg at man skal 
bli ufør i ung al der, og der for er det man ge 
som ikke tar stil ling til ufø re pen sjo nen 
tid lig nok. Selv om vi le ger sta dig mø ter folk 
som blir ufø re, er vi ikke noe flin ke re enn 
and re. Vi må min nes på det!

Opp ford rin gen fra fast le gen er klar og 
ty de lig: – Skaff deg gjer ne en sykeavbrudds-
forsikring, men husk at den ne kun dek ker 
det før s te året hvis du blir syk. Hvis du er 40 
år gam mel og blir va rig ufør, kan du da bli 
gå en de i 27 år uten an nen inn tekt enn ufø re-
tryg den fra NAV.

– Vi har en ufø re pen sjon i SOP som er god, 
men selv sam men med fol ke tryg den vil den 
li ke vel føre til at du som lege får en be ty de-
lig re duk sjon fra tid li ge re inn tekt. Du vil ha 
be hov for noe mer, og det er der du tren ger 
ufø re pen sjo nen fra Sto re brand på top pen. 
Så den ne an be fa ler jeg så sterkt som jeg  
bare kan!

SUNNIVA KVI TE BERG
sunniva@newslab.no
Newslab

ring. Spa rer du sam ti dig så mye som du kan 
in nen for ram me ne i lov ver ket, kan du være 
trygg på at du kan gå av med en an sten dig 
pen sjon når den tid kom mer, sier Bak ke.

Le gen ble pa si ent
Den Ber gens ba ser te le gen er også opp tatt av 
at le ger bør sik re inn tek ten sin med en god 
ufø re for sik ring. Her vet Bak ke bedre enn de 
fles te hva han snak ker om. Da han star tet 
pen sjons spa ring i Sto re brand i 2008, kjøp te 
han også en ufø re pen sjon.

Bare noen år se ne re ble han al vor lig syk.
– Jeg pri ser meg lyk ke lig for at jeg had de 

alt på stell på det tids punk tet. For da jeg ble 
50 pro sent ufør fikk jeg vir ke lig bruk for 
for sik rin gen, og det var kjær kom ment.

Bak ke har en hjer ne svulst som kon trol le-
res tre gan ger i året. På et tids punkt kom-
mer den til å be gyn ne å vok se igjen, og da 
må han gjen nom en ny be hand lings run de.

– Det var for fer de lig å bli syk, men jeg er 
utro lig glad for at jeg kan fort sett e å jobbe  
i 50 pro sent stil ling. Jeg er vel dig for nøyd 
med dek nin gen jeg får fra for sik rin gen hver 
må ned. Sto re brand hånd ter te sa ken utro lig 
greit. Det var bare å sen de inn pa pi rer, så gikk 
alt vel dig raskt. Jeg møtt e pro fe sjo nel le saks-
be hand le re som ga meg god hjelp, for tel ler 
Bak ke.

– Det er imid ler tid man ge fle re som bur de 
ta i bruk en slik pen sjons ord ning, po eng- 
terer Bak ke.

Pri vat prak ti se ren de må ta hånd  
om sin egen pen sjon
Selv job ber Bak ke i en grup pe prak sis hvor 
alle le ge ne dri ver en kelt manns fore tak. 
Prak si sen er re gist rert som et an svar lig 
sel skap (ANS), og le ge ne eier hver sin an del. 
Gjen nom sel ska pet har det også blitt an satt 
hjel pe per so nell – også de med pen sjons ord-
ning gjen nom Sto re brand.

– Le ger med en kelt manns fore tak er som 
alle and re selv sten dig næ rings dri ven de:  
De må ta hånd om pen sjons ord nin gen sin 
selv. Noen av pa si en te ne mine dri ver for  
seg selv in nen for and re bran sjer, og jeg har 
inn trykk av at de er mer be viss te når det 
kom mer til pen sjons spa ring enn hva de 
fles te le ger er.

Gjen nom Sto re brand får le ger med en kelt-
manns fore tak en tje nes te pen sjons ord ning 
som ikke gir avkortning i pen sjo ner fra SOP. 
Ord nin gen gir skatt e for de ler, re du ser te ad mi-
nist ra sjons kost na der og til gang til att rak ti ve 
pen sjons fond. Bak ke an be fa ler ord nin gen for 
alle selv sten dig næ rings dri ven de le ger.

– Og da er det vik tig å be gyn ne tid lig, slik 
at du får flest mu lig år med pen sjons spa-

GODE STØTTESPILLERE: I tillegg til å ha etablert flere pensjons- og forsikringsordninger, gir også SOP støtte til sykdomsforebyggende tiltak, forteller Hans Kristian Bakke.  
Foto: Jonas Lisether
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Me ner skrø pe li ge eld re ta per kam pen  
om hel se kro ner

Norsk for en ing for al ders- og sy ke - 
hjems me di sin er be kym ret for ut vik-
lin gen når det gjel der be hand ling  
av eld re i hel se tje nes ten. Le der 
Kjell aug Enoksen på pe ker at vik tig-
he ten av for en in gens ar beid der for 
er øken de.

– Med fle re eld re er det be hov for kom pe tan se 
på dett e fel tet. Ho ved for må let er å få til en 
god me di sinsk be hand ling av eld re i hel se-
tje nes ten. Da må all menn le ger og sy ke hus- 
 le ger få opp læ ring i eld re me di sin, sier hun.

Både fast le ger, sy ke hus le ger og øv ri ge 
an satt e i hel se ve se net må ha kunn skap om 
de mu lig he ter og be grens nin ger som lig ger 
i å be hand le eld re og skrø pe li ge.

– De sen tra le hel se myn dig he te ne ett er-
spør inn sats i fore byg gen de ge ria tri, men  
da må de leg ge til rett e slik at all menn le ger 
får res sur ser og kom pe tan se til å ut ø ve fa get 
al ders- og sy ke hjems me di sin el ler eld re - 
me di sin, på pe ker Enoksen.

Kom mu nens an svar for sy ke hjem
I de se ne re år er det sat set på om sorgs bo li-
ger og kortt ids plas ser. Kjell aug Enoksen 
un der stre ker at dett e ikke må skje til for-
treng sel for be ho vet for lang tids plass for de 
al ler eld ste med svik ten de hel se og kro nis ke 
syk dom mer. Hun me ner det er li ten tvil om 
at det beste til bu det for den ne grup pen er  
å bli tatt hånd om i sy ke hjem.

– Be folk nin gen blir sta dig eld re. Der som 
de skal få den hjel pen de tren ger, må vi 
rig ge til gode sy ste mer nå. Det å sett e fag li ge 
krav til til bu det tren ger ikke å koste mer 
enn å fort sett e som nå og la bud sjett et være 
sty ren de, sier hun.

– Eld re ta per kam pen om hel se kro ne ne  
og det er til stor be kym ring, me ner Kjell aug 
Enoksen.

Man gel fullt til bud
– Det er lov fes tet at alle kom mu ner skal ha 
sy ke hjem Ett er min vur de ring ett er le ves 
ikke dett e, sier hun.

Man ge kom mu ner har bare til bud om 
kortt ids plass el ler om sorgs bo lig, noe som 

ikke er til freds stil len de for sterkt pleie tren-
gen de eld re og de som har al vor lig de mens-
syk dom.

– Fast le ge ne har an sva ret for de pa si en te-
ne som bor i om sorgs bo lig, men det sy nes  
å være lite gjen nom tenkt fra plan leg ger ne 
hvor dan dis se pa si en te ne skal få nød ven dig 
me di sinsk fag lig opp føl ging, sier hun og 
leg ger til at fast le ge ne har pro ble mer med  
å rek ke over alle opp ga ve ne de er blitt på lagt 
i lø pet av de sis te åre ne.

Når fle re eld re skri ves ut fra sy ke hjem til 
egen bo lig er det lite tid til å føl ge dem opp 
så godt som det trengs el ler å gå i hjem me-
be søk.

– Min al vor li ge be kym ring er at da sam-
hand lings re for men kom i 2012, fikk sy ke - 
hu se ne en helt an nen makt ved at sy ke hus-
le ge ne de fi ne rer når en pa si ent er ut skriv-
nings klar. I lø pet av åre ne som har gått er 
lig ge ti den for de som blir meldt ut skriv-
nings kla re blitt re du sert. Kom mu ne ne har 
om dis po nert lang tids plas ser i sy ke hjem til 
kortt ids plas ser, og lig ge ti den har gått ned, 
sier Kjell aug Enoksen.

Sy ke hjems le ger har utt rykt be kym ring for 
at kortt ids plas ser som var til tenkt re ha bi li - 
te rings pa si en ter blir brukt til helt and re 
pa si ent grup per.

– En an nen end ring som er uhel dig for de 
al ler sva kes te, er etab le rin gen av sto re in ter-
kom mu na le le ge vak ter. Det må sik res at de 
som bor på sy ke hjem får le ge hjelp også når 
de blir kri tisk dår lig el ler dø en de om kvel-
den el ler på natt en, sier Enoksen.

Van ske lig å re krut te re
På grunn av de økte krav til kom mu nen om 
be hand ling og opp føl ging av pa si en ter som 
tid li ge re ble be hand let i sy ke hus, har res sur-
ser blitt over ført fra pa si en ter i lang tids plas-
ser til pa si en ter i kortt ids plas ser og kom - 
mu nalt øye blik ke lig hjelp-døgn til bud (ØHD-
en he ter).

– De eld re som har lang tids plass på sy ke-
hjem, får mind re pleie- og lege res sur ser.  
Det er den ne grup pen som ut gjør de skrø pe-
lig ste pa si en te ne og som har størst hjel pe - 
be hov, på pe ker Enoksen.

Hun sier også at det er van ske lig å re krut-
te re plei e re til sy ke hjem.

– På av de ling for per so ner med de mens 

har jeg selv er fart at det på vak ter kveld  
og helg ikke var noen plei e re som snak ket 
or dent lig norsk. Det er åpen bart at det svek-
ker mu lig he ten til at den ne pa si ent grup pen 
kan få dek ket sine be hov.

Kom pe tan se i al ders- og sy ke hjems - 
me di sin
Sak kyn dig ko mi té i for en in gen har an sva ret 
for «Kom pe tan se om rå det i al ders- og sy ke-
hjems me di sin» som ble etab lert av Le ge for-
en in gen i 2011. For en in gen er å be trak te som 
en fag me di sinsk for en ing for kom pe tan se-
om rå det.

– Sam men ar bei der vi opp mot le ger  
i uli ke de ler av lan det for å dra i gang kurs 
og kon fe ran ser in nen for fag fel tet, blant 
an net «Na sjo nal kon fe ran se i al ders- og 
sy ke hjems me di sin» som fin ner sted i Bodø 
2019, for tel ler Enoksen.

EL LEN JUUL ANDERSEN
ellen.juul.andersen@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de linwg

BE KYM RET: Kjell aug Enoksen me ner det er på tide å spør re 
om ned leg gin gen av fas te sy ke hjems plas ser har gått for 
langt. Foto: Pri vat
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Gjør klo ke valg

•  En kam pan je fra Le ge for en in gen  
som skal re du se re over be hand ling  
og over dianostikk.

•  Byg ger på et glo balt ini tia tiv  
«The Choosing Wise ly Cam paign» 
som er lan sert i over 20 land.

•  Kam pan jen har også som mål å få 
ned de ufor klar li ge va ria sjo ne ne  
i be hand ling mel lom nors ke sy ke hus.

•  Gjen nom grun dig dia log og sam ar-
beid skal lege og pa si ent sam men 
kom me frem til de klo ke val ge ne.

•  Kam pan jen in vi te rer pa si en ten til  
å stil le kon kre te spørs mål til le gen  
om be hand lin gen.

er godt syn lig på ven te rom hos fast le gen 
med blant an net bro sjy rer og pla ka ter. Vi 
må nå ska pe platt for men, grunn laget og 
for stå el sen for Gjør klo ke valg. Der for er vi 
blant an net på tur né nå, der vi in for me rer 
om kam pan jen, svar te Stør dal og la til at det 
også skal iverk sett es et eget opp legg for 
all menn le ge ne ett er hvert.

Fle re i lo kal for en in ge ne på pek te at det 
også var vik tig å vite at kam pan jen var fun da -
men tert i res ten av hel se ve se net.

– Vi har fått god opp bak king fra hel se - 
mi nis te ren og Hel se- og om sorgs de par te-
men tet. Det er vik tig at vi hol det tryk ket 
oppe også på dett e om rå det, sa Stør dal.

Han vis te også til at hel se myn dig he te ne  
er opp tatt av å få ned den ufor klar li ge for-
skjel len i be hand ling som fin nes mel lom 
sy ke hus, og at Gjør klo ke valg har som mål  
å bi dra til dett e. Hege Ihle-Hansen me ner de 
kan få til enda fle re mø ter med be folk nin-
gen.

– Vi kan være mer til gjen ge li ge i dia lo gen. 
Og så kan vi være mo di ge re i våre egne 
fag mil jø er og kom me med ty de li ge re an be-
fa lin ger, sier hun.

VIL DE BAUG STØ
vilde.baugsto@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

til at jeg skal til Tromsø nå i ja nu ar, sup p- 
le rer Ihle-Hansen.

Hun for tel ler at de har blitt godt mott att 
alle ste de ne de har vært og at te ma et vek ker 
en ga sje ment.

– Dett e er noe vi alle har kjent på og de 
fles te syns det er på tide å snakke om det. 
Jeg treff er man ge klo ke folk som er opp tatt 
av Gjør klo ke valg. Dett e har gitt gode re flek-
sjo ner og sam ta ler, spe si elt med yng re kol le-
g er, sier Ihle-Hansen.

Hun på pe ker at fle re sam ti dig er opp tatt 
av un der be hand ling og feil be hand ling og 
øns ker dett e bedre kom mu ni sert.

– Selv om man ge støtt er kam pan jen, er 
fle re usik re på hvor dan gjø re noe med det  
i den kli nis ke hver da gen og hvor dan vi skal 
måle om kam pan jen vir ker, sier hun.

In vol ve re pa si en te ne
Nett opp pa si ent in vol ve ring fikk også Ke til 
Stør dal spørs mål om da han holdt fore drag 
om Gjør klo ke valg un der det år li ge se mi na-
ret for lo kal for en in ge ne i Le ge for en in gen. 
Lo kal for en ings med lem me ne på pek te blant 
an net at det kun ne sitt e langt inne for pa si en-
te ne å stil le spørs mål ved om be hand lin gen 
de fikk vir ke lig var nød ven dig.

– Det er en end ring som kom mer til å ta 
tid, helt klart, og der for er det vik tig at vi  

Å spre bud ska pet i «Gjør klo ke 
valg»-kam pan jen er vik tig. Der for 
rei ser tals per so ne ne for kam pan jen 
land og strand for å in for me re.

Gjør klo ke valg-kam pan jen, som Le ge for en in-
gen står bak, skal re du se re over be hand ling 
og over dia gnos ti se ring som øker ri si ko en for 
be last ning, ska der og kom pli ka sjo ner.

Ett er at Gjør klo ke valg ble lan sert på 
Lo vi sen berg sy ke hus i sep tem ber, har tals-
per so ne ne for kam pan jen, Hege Ihle-Hansen 
og Ke til Stør dal, vært på Nor ges tur né og 
spredt bud ska pet.

– Vi øns ker at både hel se per so nell og 
be folk nin gen skal bli opp merk som me på 
hva over dia gnos tikk og over be hand ling er 
og kan føre til, at det er så van lig og hvor for 
det skjer, for kla rer Hege Ihle-Hansen.

Godt mot tatt
Så langt har hun og Ke til Stør dal har vært  
i Bergen, Bodø, Trondheim, Stavanger og 
Kris ti an sund.

– Jeg har også vært på ra dio lo ge nes høst-
mø te og møte for id retts me di si ne re, i til legg 

Gjør klo ke valg Norge rundt

TUR NÉ: Ke til Stør dal fore le ser om «Gjør klo ke valg» til en full satt sal på St. Olavs hos pi tal i Trondheim.  
Foto: Anne-Lene Mol land.
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Med håp for ver dens hel se

Øy unn Ho len i Le ger Uten Gren ser 
har i nes ten to tiår dre vet me di sinsk 
ar beid i man ge av ver dens kon flikt- 
om rå der. Hun er li ke vel op ti mis tisk 
med tan ke på den glo ba le hel se- 
si tua sjo nen i dag.

– Det sto re ver dens bil det vi ser at det mes te 
blir bedre for folk flest når det gjel der hel se. 
Dett e er det vik tig å huske på da vi har lett 
for å gra ve oss ned i pro ble me ne, sier hun.

Stor ned gang i bar ne dø de lig het
Et eks em pel på at hel se si tua sjo nen er bed-
ret, er bar ne dø de lig he ten som er mer enn 
hal vert de sis te 25 åre ne. I 1990 døde 12 mil li-
o ner barn, mens tal let var nede i 5,4 mil li o-
ner i 2017.

– Det er en ned gang fra 90 til 39 av 1 000  
le ven de fød te barn, for tel ler Ho len og for kla-
rer at den vik tig ste fak to ren som har bi dratt 
til dett e ho ved sa ke lig er bed ret er næ rings- 
til stand.

Øy unn Ho len, som er spe sia list i ind re - 
me di sin og in fek sjons me di sin, har si den 
2001 vært ute på man ge felt opp drag, blant 
an net i An go la, Li be ria, Ke nya og Bang la-
desh. Hun er tid li ge re le der av Le ger Uten 
Gren ser i Norge og job ber nå som me di sinsk 
an svar lig i or ga ni sa sjo nen.

Mes ling epi de mi
Øy unn Ho len tar oss med til ba ke til sitt 
før s te opp drag for Le ger Uten Gren ser  
i An go la i 2001. Det er rett før jul og bor ger-
krig i lan det. Det er hun gers nød og folk er 
på flukt. Be folk nin gen flyk ter fra kamp hand- 
 lin ger og mi ne be lag te om rå der. Si tua sjo nen 

er des pe rat. Rundt byen som er to talt ut-
bom bet bor det 35 000 flykt nin ger.

– Jeg job bet på et er næ rings sen ter for 
al vor lig un der er nær te barn og var gan ske 
ny ut dan net. En mor gen kom en av de an go-
lans ke sy ke plei er ne bæ ren de med et barn 
og for klar te meg at bar net had de mes lin ger. 
Jeg had de jo lært om mes lin ger, men ald ri 
sett det. Sy ke plei e ren had de sett mes lin ger 
før og fryk tet en mes ling epi de mi. Det skul le 
vise seg at hun viss te hva hun snak ket om.

Før da gen var omme had de tre barn fått 
mes lin ger, nes te dag ti. Ett er det økte an tal-
let i raskt tem po.

– Jeg har se ne re tenkt på hvor vik tig det  
er å sto le på na sjo nalt an satt e som kan mer 
enn deg når du rei ser ut, på pe ker Ho len.

Hun for tel ler at de opp lev de en eks tremt 
tra vel tid med utro lig man ge al vor lig syke 
barn. Mes lin ger har en eks trem høy dø de lig-
het for di un der er nær te barn har et dår lig 
im mun for svar.

– Vi vars let ho ved kon to ret vårt i Brus sel  
og spur te; hva gjør vi nå? Vi fikk be skjed om 
å star te mes ling vak si na sjon. Jeg for sto ikke 
hvor dan vi skul le få det til. Vi had de al le re de 
hen de ne ful le og alt for mye å gjø re. Jeg var 
sam men med to bel gis ke sy ke plei e re og 20 
na sjo nalt an satt e. Vi var struk ket til bris te-
punk tet av hva vi klar te å gjø re, og så fikk  
vi be skjed om å gjø re enda mer.

Eff ek tiv og vel or ga ni sert
En uke se ne re, på sel ves te jul af ten, kom fly et 
med vak si ner.

– Det fulg te med en full sten dig be skri vel se 
på ab so lutt alt vi skul le gjø re. Vi fikk til og 
med pen ner og blok ker. Det var så eff ek tivt 
og så vel or ga ni sert. Der im po ner te Le ger 
Uten Gren ser meg. På en uke vak si ner te vi  
12 000 barn. Da had de vi nådd en vak si na-
sjons pro sent på 80, og i lø pet av fire uker 
falt an tall mes ling til fel ler brått. Jeg for sto  
da at det had de vært helt rik tig å pri ori te re 
vak si na sjon til tross for ar beids pres set vi 
had de, sier hun.

Dett e er også et eks em pel på hva som har 
blitt bedre. I 1990 døde 1,3 mil li o ner av mes-
lin ger, mens tal let i dag er nede i ca. 90 000. 
I 2017 satt e Le ger Uten Gren ser over 2 mil li o-
ner mes ling vak si ner ver den over, men de 
sett er også en lang rek ke and re vak si ner  
i re spons på ut brudd.

I til legg er det nå 500 000 ma la ria døds- 
 fall i året mot to mil li o ner i 1990. An tall 
HIV-døds fall er hal vert si den år 2000, fra  
to til én mil li o ner år lig, og døds fall som 
føl ge av mes lin ger er re du sert til en ti en de-
del.

Det har imid ler tid vært økte ut brudd av 
ko le ra. I 2017 be hand let Le ger Uten Gren ser 
143 000 pa si en ter mot ko le ra i 13 land mot 
20 000 pa si en ter året før. Ko le ra-epi de mi er 
bry ter ut når folk ikke har til gang på rent 
vann, og er et symp tom på et sam funn  
i kri se hvor in fra struk tur har brutt sam men, 
for kla rer Ho len.

Dyk ti ge na sjo nalt an sat te
Le ger Uten Gren ser be står for det mes te av 
na sjo nalt an satt e. Gjen nom snitt lig er det 
om trent ti na sjo nalt an satt e for hver in ter-
na sjo nalt an satt. In ter na sjo nalt rei ser om 
lag 7 700 ut hvert år. Om reg net til ful le stil-
lin ger gjen nom hele året til sva rer det 3 200 
in ter na sjo nalt an satt e, mens det er 32 000 
na sjo nalt an satt e.

– Det er de na sjo nalt an satt e som er bæ re-
bjel ken i Le ger Uten Gren ser og også de som 
of test lø per størst ri si ko, sier Ho len og leg-
ger til: – Dett e er nok et helt an net bil de enn 
det de fles te har om or ga ni sa sjo nen.

Hel se ar bei de re er sky te ski ver
Øy unn Ho len for tel ler at øken de an grep 
mot hel se ar bei de re i kon flikt om rå der,  
i til legg til at sta dig fle re men nes ker er på 
flukt, van ske lig gjør ar bei det.

– Vi har blitt en sky te ski ve i oss selv. Det er 
van ske lig å opp fatt e oss som nøy tra le, upar-
tis ke og uav hen gi ge. Ved inn gan gen av 2018 
var 68,5 mil li o ner men nes ker på flukt. Det 
be tyr at én av ti i ver den er på flukt. De fles te 
er for drev ne i eget land, mens 28,5 mil li o ner 
er på flukt i et an net land. Det er en øk ning 
på over 50 pro sent de sis te seks åre ne. Dett e 
er en trend som jeg ikke sy nes kom mer 
ty de lig nok frem i det dag li ge ny hets bil det, 
på pe ker hun.

Er der for å red de liv
– Når vi snak ker om folk på flukt og kri se så 
er det vel dig van ske lig å kom me unna Sy ria 
som har rundt 12 mil li o ner flykt nin ger, sier 
Ho len.

Sy ria er lan det der flest men nes ker er 

Leger Uten Grenser
Le ger Uten Gren ser er en nøy tral og 
uav hen gig me di sinsk hjel pe or ga ni sa-
sjon som red der liv og lind rer nød.  
Det gis hjelp til de som tren ger det  
mest uan sett hvem, uan sett hvor,  
uan sett hvor for. Or ga ni sa sjo nen har  
per i dag rundt 460 pro sjek ter rundt  
om i ver den.
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nes ten halv par ten av be folk nin gen, er av-
hen gig av nød hjelp for å over le ve.

– Bangassou er en av by ene der vi var nødt 
til å trek ke ut både na sjo na le og in ter na sjo-
na le an satt e av pro sjek tet, selv om vi had de 
pa si en ter som var helt av hen gig av vår hjelp 
for å over le ve, for tel ler Ho len.

To talt var det nes ten 40 an grep en ten mot 
am bu lan ser, hel se per so nell el ler kli nik ker.

Ho len har ikke job bet der selv, men det 
var sky te epi so der både i og uten for sy ke - 
hu set. An satt e var også vit ne til at pa si en ter 
ble hen tet ut av sy ke sen gen og hen rett et.

LIS BET T. KONGS VIK
lisbet.kongsvik@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

De glem te kri se ne
Le ger Uten Gren ser gir hvert år ut en lis te 
over de glem te kri se ne; sto re kri ser som får 
ufor tjent lite opp merk som het. Den sen tral-
af ri kans ke re pu blikk er ett eks em pel på 

dett e; et land med en be folk ning på fem 
mil li o ner der hver fjer de er på flukt; 600 000 
i eget land og 600 000 i na bo lan de ne. Det er 
et eks tremt fatt ig land der 2,3 mil li o ner, 

dre vet på flukt; rundt seks mil li o ner i lan det 
og like man ge uten for lan dets gren ser.

– Da kam pe ne i Raq qa var over i no vem ber 
i 2017 trod de vi at vi ville få mind re å gjø re, 
men det mot satt e skjed de, vi fikk mer  
å gjø re. Man ge si vi le blir ska det av eks plo- 
 si ver som er gjemt el ler ikke gått av. Vi står 
over for eks tremt van ske lig og avan sert 
kir ur gi blant an net knus nings ska der i bein, 
for tel ler Ho len.

Et an net pro blem de står over for i Syria er 
å kla re å bli opp fatt et som en ren hu ma ni-
tær or ga ni sa sjon.

– Vi er der kun for å red de liv og be hand ler 
både stri den de og ikke stri den de, men det  
å bli opp fatt et som nøy tra le i dett e land ska-
pet er utro lig van ske lig, på pe ker hun.

I FELTEN: Øyunn Holen er her i en flyktningleir for rohingya-flyktninger i Kutapalong i Cox Bazar-provinsen i Bangladesh i januar 2018. Foto: Privat

«Det er de nasjonalt ansatte 
som er bærebjelken i Leger 
Uten Grenser og også de som 
oftest løper størst risiko»                                       
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– Tu sen, tu sen takk!

En ga sje men tet var stort un der Fast-
le ge da gen. Utal li ge gra tu la sjo ner og 
hil se ner, og hund re vis av bil der fra 
hele lan det ble delt med em ne knag-
gen #alletrengerfastlegen.

Gra tu la sjo ne ne strøm met på da Fast le ge - 
da gen ble mar kert ons dag 5. de sem ber. 
Hund re talls hil se ner ble le vert til fast le ger 
over hele lan det, un der em ne knag gen  
#alletrengerfastlegen, fra både sen tra le 
hel se po li ti ke re, sy ke hus le ger, til lits valg te, 
fast le ger selv og folk flest. Stol te fast le ger  
og lo ja le støtt e spil le re bar butt ons med 
bud ska pe ne «Alle tren ger fast le gen» og  
«Slå ring om fast le ge ord nin gen».

– Tu sen, tu sen takk til alle som har vært 
med på å mar ke re Fast le ge da gen. Og spe si elt 
takk til alle med lem me ne, stu den ter, sy ke-
hus le ger og ikke minst – fast le ge ne. Dett e har 
vært en his to risk mar ke ring, sier pre si dent  
i Le ge for en in gen, Ma rit Her man sen.

Vi ser be tyd nin gen av fast le ge ord nin gen
Her man sen un der stre ker at det er vik tig  
å hol de tryk ket oppe også frem over:

– Vi skal fort sett e kam pen for å be va re 
fast le ge ord nin gen. Vi har noe ver di fullt  
å ta vare på.

Fast le ge da gen er en dag for å mar ke re en 
av de vik tig ste bæ re bjel ke ne i det nors ke 
hel se ve se net: Fast le ge ord nin gen.

– Det sto re en ga sje men tet vi ser hvor vik tig 

fast le ge ord nin gen er, og hvor stol te fast le ge-
ne er av yr ket sitt. Uten fast le ge ord nin gen 
vil hel se ve se net kne le, sier Her man sen.

VIL DE BAUG STØ
vilde.baugsto@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

STORT ENGASJEMENT: Et lite utvalg av bildene som ble delt med emneknaggen #alletrengerfastlegen. Fotomontasje: Anne-Lene Molland

ALLE TRENGER FASTLEGEN: Christer Mjåset (Ylf), Marit Hermansen, Tom Ole Øren (Af) og Jon Helle (Of) feiret fastlege- 
dagen. Foto: Privat
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Klart for Lege-TV

Sta dig fle re ser vi deo på di gi ta le 
fla ter. Det har Le ge for en in gen tatt 
kon se kven sen av, og fra års skif tet 
står et flun ken de nytt og hy per - 
mo der ne TV-stu dio og me die sen ter 
klart til bruk.

– Må let med LegeTV er å bru ke nye vei er for 
å nå pub li kum med fag lig og hel se po li tisk 
inn hold på en mer ef ek tiv og re le vant måte, 
sier kom mu ni ka sjons sjef i Le ge for en in gen, 
Knut E. Braaten.

LegeTV vil være pa ra ply en for alt som 
pro du se res av vi deo er i Le ge for en in gen. Det 
skal bru kes både til opp tak, stu dio dis ku sjo
ner og in ter vju er, men også til me die tre ning 
for for en ings ledd og and re ak tø rer.

– Vi øns ker å til nær me oss in for ma sjon  
og dele kunn skap på en mer mo der ne og 
ef ek tiv måte, blant an net ved å bru ke vi deo  
i stør re grad i må ten vi kom mu ni se rer med 
med lem mer, an sat e og om ver de nen, sier 
kom mu ni ka sjons råd gi ver og dag lig le der 
for stu dio et, Troy Gul brand sen.

Le ge for en in gen øns ker å sat se på å øke 
vi deo kom pe tan sen, ret og slet for di man 
ser at vi deo en ga sje rer på en an nen måte 
enn bruk av mer tra di sjo nel le ka na ler.

– Vi vil kom mu ni se re fag lig inn hold og 
snakke om re le van te te ma er, blant an net  
i form av stu dio sam ta ler. Det kan også være 
ak tu elt å in vi te re eks ter ne gjes ter til dis ku
sjo ner og sam ta ler, sier Gul brand sen og 
leg ger til:

– Det vil selv sagt ta lit tid før LegeTV blir 
inn ar bei det, men vi har al le re de fåt til ba ke
mel din ger fra med lem mer og til lits valg te 
om at det e er po si tivt for Le ge for en in gen 
og noe de øns ker.

LegeTV skal være til gjen ge lig for alle og 
skal kun ne til by fag li ge dis ku sjo ner, po li tisk 
de bat, medisinskfolkeopplysning og in for
ma sjon om hva som rø rer seg i Le ge for en in
gen.

– In tern kom mu ni ka sjon er også vik tig  
i en så stor or ga ni sa sjon som Le ge for en in
gen, og det er vik tig at vi hen ger med i ut vik
lin gen, sier Gul brand sen.

LegeTV vil bli dis tri bu ert via so si a le me di er 
og på legeforeningen.no.

Stu dio i eget hus
Troy Gul brand sen, som har mer enn tyve års 
er fa ring fra TVbran sjen, for tel ler at hans 
før s te opp ga ve i Le ge for en in gen var å ut re de 
ide en om å etab le re et eget stu dio – et stu dio 
som ho ved sa ke lig skal bru kes av Le ge for 
 en in gen, men som også kan leies ut til eks
ter ne ak tø rer.

Stu dio et som nå står klart, er på mel lom 
30 og 40 kvad rat me ter og er byg get av pro fe
sjo nel le ak tø rer med lang er fa ring i å bygge 
stu dio er, blant an net for NRK og TV2. Det  
er ul tra mo der ne med fle re ro bot styr te  
ka me ra er, og det er også mu lig å hen te inn 
del ta ke re via Skype fra and re ste der i lan det.

LISE B. JOHANNESSEN
lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling
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