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Ablasjon av atrieflimmer 
under åpen hjertekirurgi 
SIDE 9, 25

Syfilis med synstap 
og dobbeltsyn 
SIDE 49, 52

Stillhet som virkemiddel 
for lege og pasient 
SIDE 62

Syfilis

Hvor vil du jobbe i vinter?
Enten du er lege i spesialisering eller spesialist, har du en av Norges viktigste jobber.
Som leger flest er du dedikert til ditt yrke og opptatt av både karriere og fag. Årene
flyr, og mange rekker ikke å oppleve så mye som de hadde håpet på eller drømt om. 
Løsningen kan være å flytte på seg, uten å flytte permanent.

Dedicare tilbyr godt betalte oppdrag av ulik lengde og omfang over hele landet. Du får 
mulighet for spennende opplevelser og opparbeide deg nye erfaringer. 

Ikke nøl med å ta kontakt for ytterligere informasjon. Dedicare er behjelpelige med
bemanning og rekruttering til kommuner og sykehus i hele landet.

www.dedicare.no/doctor
+47 21 68 02 93   
doctor@dedicare.no
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Lag og last ned din lege-CV

Legejobber har utviklet en skreddersydd CV for leger. 
CV-generatoren lar deg legge inn dine data og laste ned 
en CV i PDF-format. CV-oppsettet er laget i samarbeid 
med arbeidsgivere i helsesektoren for å sikre en optimal 

oppstilling av informasjonen. Gå til legejobber.no og klikk 
Min profil for å komme i gang!

Lag og last ned din lege-CV
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Syfilis – den store imitator
Syfilis skyldes infeksjon med spiroketen 
Treponema pallidum, oftest gjennom sek
suelt overført smitte. Historisk kalles gjerne 
syfilis for den store imitator pga. ulike sym
ptomer som gjør at den kan forveksles med 
andre sykdommer. En god seksualanamnese 
er viktig.

Syfilis og nevrosyfilis er fortsatt aktuelle 
diagnoser. Nevrologiske symptomer kan 
oppstå når som helst i forløpet. Fra Trond
heim presenteres en pasient med synstap 
som følge av syfilis i sekundærstadiet. Oku
lær syfilis er en sjelden og alvorlig tilstand. 
Fra Førde omtales en pasient med ensidig 
ptose og dobbeltsyn, der anamnesen ga 
mistanke om syfilis.
SIDE 49, 52

Atrieflimmer og åpen hjertekirurgi
Kateterablasjon er en effektiv behandling 
for å oppnå stabil sinusrytme hos pasienter 
med paroksysmalt eller persisterende atrie
flimmer. Prosedyren kan også gjennomføres 
under åpen hjertekirurgi. Blant norske 
pasienter som var med i en internasjonal 
studie om ablasjon under åpen hjerteki
rurgi, var de initiale resultatene gode – over 
to tredeler oppnådde reetablering av sinus
rytme innen 6 – 9 måneder. Ved oppfølging 
5 – 6 år senere hadde imidlertid mange fått 
residiv, som hos flere ikke var blitt fanget 
opp av helsevesenet tidligere.
SIDE 9, 25

Stillheten som virkemiddel
Samtalen mellom pasient og lege er viktig. 
Ved å la pasienten få snakke fritt – uten  
å avbryte med spørsmål – kan man få frem 
viktige opplysninger. Stillhet kan ha en 
viktig rolle i konsultasjonen og bør vies 
større oppmerksomhet, skriver Øystein 
Figenschou og Harald Jodalen. Leger bør  
øve seg på bruk av stillhet. Stillhet skaper 
forventning. Stillhet er effektivt brukt riktig, 
men kan være farlig brukt galt og uvørent. 
Stillhet kan løfte forholdet og samtalen  
til nye høyder, men kan også virke nedbry
tende. Stillhet er et sterkt virkemiddel.
SIDE 62

Nytt år, nytt håp

2020 var på mange måter et trist år for global helse. Heldigvis 
 bringer 2021 flere håp. At koronavaksinene nå rulles ut, er en viktig 
milepæl i kampen mot viruset, selv om vaksinefordelingen fore
løpig hverken er global eller rettferdig.

I skyggen av koronavaksinene nås en annen milepæl, i kampen mot  
en annen global helsetrussel. 22. januar 2021 trer nemlig FNs atomvåpen
forbud i kraft. Bruk av atomvåpen har katastrofale humanitære effekter 
– som varer i generasjoner. 122 land har stemt for avtalen, som forbyr 
enhver befatning med atomvåpen. 50 land har hittil ratifisert den. Norge 
er ikke blant noen av disse. Men norske leger har bidratt. Verdens lege
organisasjon (World Medical Association) har vært sentral i arbeidet 
med forbudet, i Norge støttet av blant andre Legeforeningen og Norske 
leger mot atomvåpen.

Pandemien vi er midt inne i, har vist oss hvor sårbart både helse
vesen og samfunn er for omfattende helsekriser. En atomkrig står 
blant de verst tenkelige av disse. Norske leger kan være stolte av  
å ha bidratt til FNavtalen som nå trer i kraft. Arbeidet for å få  Norge 
til å slutte seg til bør fortsette.
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FORSIDE

Illustrasjon © Andreas Emil Lund

– Jeg ville jobbe med syfilisens historie, sier 
Andreas Emil Lund, kunstneren som har 
illustrert forsiden.

– Jeg ville lage gode kontraster mellom 
fancy-lillefinger-finesse og mer uttalte sym-
ptomer på syfilis. I gamle dager ga ubehand-
let syfilis stive ledd, og dermed også fancy 
lillefinger. Tenk på det neste gang du flotter 
deg i te-selskap, sier Lund.

Flere av Lunds arbeider finner du her: 
andreasemillund.tumblr.com

Fra redaktøren
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 Alexander Wahba

31 Metallionenivåer i blod fra pa si en ter med me tall-mot- 
 me tall-hof te pro te se 
 Paul Jo han Høl, Geir Hal lan, Kari Ind re kvam

Kort rapport

37 Neo na talt ab sti nens syn drom blant ny fød te barn av mød re  
 i le ge mid del as si stert re ha bi li te ring 
 Ma ria An de nes, Eva Sæ vold, Sil ja Tor vik Grif ths, Ei vind Sir nes

Klinisk oversikt

41 Trom bo cy to pe ni hos kri tisk syke pa si en ter 
 Øy vind Bru se rud, Knut Anders Mo se voll, Ei nar Kris toff er sen,  
 Rei dar Kvå le, Hå kon Reikvam

Noe å lære av
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AR = adverse reactions; CSCC = cutaneous squamous cell carcinoma; irAR = immune-related adverse reactions; lsCSCC = locally advanced cutaneous squamous cell carcinoma;  
mCSCC = metastatic cutaneous squamous cell carcinoma; ORR = objective response rate; PD-1 = Programmed Death-1; Q2W = every 2 weeks; Q3W = every 3 weeks

1. Libtayo SmPC Sept. 2020, pt 4.1, 2. Migden MR, Rischin D, Schmults CD, et al. PD-1 Blockade with Cemiplimab in Advanced Cutaneous Squamous-Cell Carcinoma. N Engl J Med. 2018 26;379(4):341–51. 3. 
Choi FD, Kraus CN, Elsensohn AN, et al. PD-1 and PD-L1 inhibitors in the treatment of non-melanoma skin cancer: a systematic review. J Am Acad Dermatol. 2019 Jun 1; 4. Libtayo SmPC Sept. 2020, pt 5.1  
5. Libtayo SmPC Sept. 2020, pt 4.8, 6. https://nyemetoder.no/Documents/Beslutninger/Beslutningsforum%2023112020_Protokoll.pdf

Sanofi and Regeneron are collaborating in the global development and commercialization for LIBTAYO® (cemiplimab).

© 2019 Sanofi A/S and Regeneron Pharmaceuticals, Inc. All rights reserved. MAT-NO-2000669 - V.1.0 . NOVEMBER 2020

Group 1: mCSCC LIBTAYO 3 mg/kg Q2W (n = 59).
Median duration of follow-up was 16.5 months.

Group 2: laCSCC LIBTAYO 3 mg/kg Q2W (n = 78).
Median duration of follow-up was 9.3 months.

Group 3: mCSCC LIBTAYO 350 mg Q3W (n = 56).
Median duration of follow-up was 8.1 months.

Response  
rates1

Median time  
to response1

Duration of response
≥ 6 months1

49.2% ORR

43.6% ORR

41.1% ORR

1.9 months
(1.7:9.1)

1.9 months
(1.8:8.8)

2.1 months
(2.0:8.3)

93.1%

67.6%

65.2%

LIBTAYO® safety profile5

The safety was evaluated in 591 patients with advanced solid malignancies, including 219 advanced CSCC patients

Adverse reactions (ARs)
• Serious ARs occurred in 8.6% of patients 

• 5.8% permanently discontinued LIBTAYO due  
to serious ARs

• Severe cutaneous adverse reactions (SCARs) have  
been reported in association with LIBTAYO treatment*

Immune-related adverse reactions (irARs)
• irARs occurred in 20.1% of patients 

• Grade ≥ 3 irARs occurred in 8% of patients

• 4.4% permanently discontinued LIBTAYO due 
to irARs

*Including Stevens-Johnson syndrom (SJS) and toxic epidermal necrolysis (TEN)

sanofi-aventis Norge AS
Prof. Kohts Vei 5-17 · 1366 Lysaker

Tlf: +47 67 10 71 00 · www.sanofi.no

LIBTAYO® efficacy4

Graphically adapted by Sanofi Genzyme

▼ Libtayo 
Antineoplastisk middel, monoklonalt antistoff. ATC-nr.: L01X C33
KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 350 mg/7 ml: Hvert hetteglass inneh.: Cemiplimab 350 mg, L-histidin, L-histidinhydrokloridmonohydrat, sukrose, L-prolin, polysorbat 80, vann til injeksjonsvæsker. Indikasjoner: Som monoterapi til behandling av 
voksne med metastatisk eller lokalavansert kutant plateepitelkarsinom som ikke er egnet for kurativ kirurgi eller kurativ strålebehandling. Dosering: Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. registreres i pasientjournalen. Behandlingen skal initieres og over-
våkes av lege med erfaring innen kreftbehandling. Voksne inkl. eldre: Anbefalt dose er 350 mg hver 3. uke. Behandlingen kan fortsette frem til sykdomsprogresjon eller uakseptabel toksisitet inntreffer. Dosejustering: Ingen dosereduksjon anbefales. Det kan være 
nødvendig å avbryte eller seponere behandlingen basert på individuell sikkerhet og toleranse. Vennligst les SPC for anbefalte justeringer for håndtering av bivirkninger samt detaljerte retningslinjer for behandling av immunrelaterte bivirkninger. Spesielle pasient-
grupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering ved lett nedsatt leverfunksjon. Data for doseringsanbefalinger ved moderat eller alvorlig nedsatt leverfunksjon mangler. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering anbefales. Begrensede data ved alvorlig nedsatt 
nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt). Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Data mangler. Tilberedning/Håndtering: Bør fortynnes og infunderes umiddelbart etter anbrudd. Ikke rist hetteglasset. Trekk opp 7 ml (350 mg) fra hetteglasset og 
overfør til en i.v. infusjonspose med natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) injeksjonsvæske eller glukose 50 mg/ml (5%) injeksjonsvæske. Bland den fortynnede oppløsningen ved å forsiktig snu den opp-ned. Ikke rist oppløsningen. Sluttkonsentrasjonen bør være 1-20 mg/
ml. Andre legemidler skal ikke gis gjennom samme infusjonsslange. Se SPC eller pakningsvedlegg for ytterligere informasjon. Kun til engangsbruk. Ubrukt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav. Administrering: Gis som i.v. infus-
jon over 30 minutter gjennom en infusjonsslange med et integrert eller påsatt sterilt, ikke-pyrogent filter med lav proteinbindingsgrad (porestørrelse 0,2-5 µm). Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Forskriver bør være kjent 
med opplæringsmateriellet og gi pasient pasientkortet som forklarer hva de bør gjøre ved symptomer på immunrelaterte bivirkninger og infusjonsrelaterte reaksjoner. Alvorlige og fatale immunrelaterte bivirkninger som kan involvere alle organsystemer er sett. De 
fleste oppstår under behandlingen, men kan også oppstå etter avsluttet behandling. Kan påvirke mer enn én del av kroppen samtidig, som f.eks. myositt og myokarditt eller myasthenia gravis. Pasienten bør overvåkes for tegn/symptomer på immunrelaterte bivirk-
ninger. Disse bør håndteres i tråd med anbefalte justeringer av cemiplimabbehandlingen, hormontilførsel (hvis klinisk indisert) og kortikosteroider. Ved mistanke om immunrelaterte bivirkninger bør pasienten undersøkes for å bekrefte dette og for å ekskludere andre 
mulige årsaker. Behandlingen bør avsluttes midlertidig eller seponeres permanent avhengig av bivirkningens alvorlighetsgrad. Immunrelatert pneumonitt: Er sett (inkl. fatale tilfeller), definert som kortikosteroidkrevende uten annen tydelig etiologi. Pasienten bør 
overvåkes for symptomer på pneumonitt. Ved mistenkt pneumonitt bør pasienten undersøkes med røntgen som indisert basert på klinisk vurdering, og håndteres iht. anbefalt behandlingsjustering og med kortikosteroider. Immunrelatert diaré eller kolitt: Er sett, 
definert som kortikosteroidkrevende uten annen tydelig etiologi. Pasienten bør overvåkes for symptomer på diaré eller kolitt, og håndteres iht. anbefalt behandlingsjustering, og med antidiarroika og kortikosteroider. Immunrelatert hepatitt: Er sett (inkl. fatale tilfeller), 
definert som kortikosteroidkrevende uten annen tydelig etiologi. Pasienten bør overvåkes for unormal leverfunksjon før og periodisk under behandlingen, basert på klinisk vurdering. Hepatitten håndteres iht. behandlingsjustering og med kortikosteroider. Immunrela-
terte endokrinopatier: Er sett, definert som behandlingsutløste endokrinopatier uten annen tydelig etiologi. Sykdom i thyreoidea (hypo-/hypertyreose): Immunrelaterte sykdommer i thyreoidea som kan oppstå når som helst i løpet av behandlingen er sett. Pasienten bør 
overvåkes for endringer i thyreoideafunksjonen ved behandlingsstart og periodisk under behandlingen basert på klinisk vurdering. Pasienten bør behandles med hormontilførsel (hvis indisert) og anbefalt behandlingsjustering av cemiplimab. Hypertyreose bør 
behandles iht. standard medisinsk praksis. Hypofysitt: Immunrelatert hypofysitt er sett og det bør overvåkes for symptomer på hypofysitt, og håndteres iht. anbefalt behandlingsjustering av cemiplimab, og med kortikosteroider og hormontilførsel, som klinisk 
indisert. Binyrebarksvikt: Er sett og det bør overvåkes for symptomer på binyrebarksvikt, og håndteres iht. anbefalt behandlingsjustering av cemiplimab, og med kortikosteroider og hormontilførsel, som klinisk indisert. Diabetes mellitus type 1: Immunrelatert diabe-
tes mellitus type 1 er sett, inkl. diabetisk ketoacidose. Det bør overvåkes for hyperglykemi og symptomer på diabetes basert på klinisk evaluering, og behandles med perorale antihyperglykemiske midler eller insulin, samt anbefalt behandlingsjustering. Immunrela-
terte hudbivirkninger: Er sett, definert som bivirkninger som krever bruk av systemiske kortikosteroider uten annen tydelig etiologi, inkl. alvorlige kutane bivirkninger (SCAR) som Stevens-Johnsons syndrom (SJS) og toksisk epidermal nekrolyse (TEN) (i noen tilfeller 
med fatalt utfall), og andre hudreaksjoner som utslett, erythema multiforme og pemfigoid. Det bør overvåkes for tegn på mistenkte alvorlige hudreaksjoner og andre årsaker bør ekskluderes. Pasienten bør følges opp i tråd med anbefalt behandlingsjustering og med 
bruk av kortikosteroider. Ved symptomer/tegn på SJS eller TEN skal pasienten behandles iht. anbefalt behandlingsjustering, og henvises til spesialist for vurdering og behandling. Hos pasienter med non-Hodgkins lymfom (NHL), tidligere eksponert for idelalisib og 
med nylig bruk av sulfonamidantibiotika, er det sett tilfeller av SJS, fatal TEN og stomatitt etter én dose cemiplimab. Pasienten bør følges opp i tråd med anbefalte behandlingsjusteringer og med kortikosteroider, som beskrevet ovenfor. Immunrelatert nefritt: Er sett, 
definert som kortikosteroidkrevende uten annen tydelig etiologi. Pasienten skal overvåkes for endringer i nyrefunksjon og bør følges opp iht. anbefalte behandlingsjusteringer og med kortikosteroider. Andre immunrelaterte bivirkninger: Andre fatale og livstruende 
immunrelaterte bivirkninger er sett, inkl. paraneoplastisk encefalomyelitt, meningitt og myositt. Mistenkte immunrelaterte bivirkninger skal evalueres for å utelukke andre årsaker. Pasienten bør overvåkes for symptomer på immunrelaterte bivirkninger, og håndteres 
iht. anbefalt behandlingsjustering og med kortikosteroider, som klinisk indisert. Transplantatavstøtning av solide organer er rapportert etter behandling med PD-1-hemmere. Behandling kan øke risikoen for avstøtning ved solid organtransplantasjon. Fordel med 
behandling vurderes opp mot risiko for mulig organavstøtning. Transplantat-mot-vert-sykdom er sett ved behandling med andre PD-1/PD-L1-hemmere i assosiasjon med allogen hematopoetisk stamcelletransplantasjon. Infusjonsrelaterte reaksjoner: Alvorlige eller 
livstruende infusjonsrelaterte reaksjoner kan opptre og pasienten bør overvåkes for symptomer på disse, og følges opp i tråd med anbefalt behandlingsjustering og bruk av kortikosteroider. Ved milde eller moderate infusjonsrelaterte reaksjoner bør behandlingen 
avbrytes eller infusjonsraten reduseres. Ved alvorlige (grad 3) eller livstruende (grad 4) infusjonsrelaterte reaksjoner bør infusjonen avsluttes og cemiplimab seponeres permanent. Pasienter med aktive infeksjoner eller nedsatt immunforsvar: Data mangler og 
cemiplimab bør brukes med forsiktighet, og etter nøye nytte-/risikovurdering. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Ingen interaksjonsstudier er utført. Bruk av systemiske kortikosteroider eller immunsuppres-
siver før oppstart av cemiplimab, bortsett fra fysiologiske doser av systemiske kortikosteroider (≤10 mg/dag av prednison eller tilsv.), bør unngås pga. mulig påvirkning på cemiplimabs effekt. Systemiske kortikosteroider eller andre immunsuppressiver kan imidler-
tid brukes etter oppstart med cemiplimab for å behandle immunrelaterte bivirkninger. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Data mangler. Ikke anbefalt under graviditet eller til fertile kvinner som ikke bruker sikker prevensjon, med mindre klinisk nytte opp-
veier potensiell risiko. Reproduksjonsstudier hos dyr er ikke utført, men andre dyrestudier har vist hemming av PD-1/PD-L1-veien som kan føre til økt risiko for immunmediert avstøtning av fosteret og påfølgende fosterdød. IgG4 krysser placentabarrieren, og 
cemiplimab kan derfor potensielt overføres fra mor til foster. Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Antistoffer (inkl. IgG4) utskilles i morsmelk, og risiko for nyfødte/spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Ammende skal instrueres om å ikke amme under be-
handling og i minst 4 måneder etter siste dose. Fertilitet: Ingen kliniske data. Dyrestudier har ikke vist effekt på fertilitet. Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Diaré. Generelle: Fatigue. Hud: Pruritus, utslett. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Endokrine: 
Hypertyreoidisme, hypotyreoidisme. Gastrointestinale: Stomatitt. Immunsystemet: Infusjonsrelatert reaksjon. Lever/galle: Hepatitt. Luftveier: Pneumonitt, Dyspné. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, artritt, muskel-skjelettsmerter (inkl. ryggsmerter, myalgi, nakkesmer-
ter, smerter i ekstremiteter). Undersøkelser: Økt ALAT, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase, økt kreatinin i blod. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Endokrine: Binyrebarksvikt, diabetes mellitus type 1, hypofysitt, tyreoiditt. Hjerte: Myokarditt, perikarditt. Immunsystemet: 
Immunologisk trombocytopeni, Sjøgrens syndrom, vaskulitt. Muskel-skjelettsystemet: Muskelsvakhet, polymyalgia revmatika. Nevrologiske: Encefalitt, Guillain-Barrés syndrom, inflammasjon i sentralnervesystemet, kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyradi-
kulonevropati, meningitt, myasthenia gravis, paraneoplastisk encefalomyelitt, perifer nevropati (inkl. nevritt). Nyre/urinveier: Nefritt. Øye: Keratitt. Overdosering/Forgiftning: Behandling: Hensiktsmessig symptomatisk behandling bør igangsettes.Egenskaper:Klas-
sifisering: Humant immunglobulin (IgG4), monoklonalt antistoff. Virkningsmekanisme: Bindes til PD-L1-reseptoren (programmert celledødligand-1-reseptoren), og blokkerer interaksjonen med ligandene PD-L1 og PD-L2. Binding til ligandene PD-L1 og PD-L2 som 
uttrykkes på antigenpresenterende celler, og som kan uttrykkes på tumorceller og/eller andre celler i tumorens mikromiljø, gir hemming av T-cellefunksjon, som proliferasjon, cytokinsekresjon og cytotoksisk aktivitet. T-celleresponser potenseres, inkl. anti-tumorre-
sponser. Absorpsjon: Steady state etter ca. 4 måneder. Fordeling: Vdss 5,2 liter. Halveringstid: T1

/2ss 19,4 dager. Clearance er lineær ved doser fra 1-10 mg/kg hver 2. uke. Clearance etter 1. dose er ca. 0,33 liter/dag. Total clearance reduseres med ca. 35% over 
tid. Clearance ved steady state er 0,21 liter/dag. Metabolisme: Forventes å degraderes til små peptider og aminosyrer. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (28°C). Skal ikke fryses. Oppbevares i originalpakning for å beskytte mot lys. Bør fra et mi-
krobiologisk synspunkt brukes umiddelbart. Brukeren er ansvarlig for oppbevaringstid og -forhold, som normalt bør være <24 timer ved 2-8°C/romtemperatur, med mindre fortynning/rekonstituering er utført under aseptiske forhold. Se SPC eller pakningsvedlegg for 
oppbevaring og holdbarhet etter fortynning. Pakninger og priser: 7 ml (hettegl.) kr 68112,50. Sist endret: 19.10.2020. Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 09.2020
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EMPOWER-CSCC-1 study design
LIBTAYO® has been studied in a prospective trial in patients with advanced CSCC1-3 

In an open-label, multi-center, phase 2 study in 193 patients with metastatic (nodal or distant) CSCC (mCSCC)  
or locally advanced CSCC (laCSCC) who were not candidates for curative surgery or curative radiation have been 
randomized to three groups1,2

Primary endpoint:

• Confirmed ORR by independent  
central review 

Secondary endpoints included:

• Duration of response

• ORR by investigator assessment

• Progression-free survival

• Overall survival

• Complete response rate 

GODKJENT  
av Beslutningsforum!6

Behandlingen kan tas i bruk  
fra 15. desember 2020

Som monoterapi er LIBTAYO® indisert 
til behandling av voksne pasienter 

med metastatisk eller lokalavansert 
kutant plateepitelkarsinom, som 

ikke er egnet for kurativ kirurgi eller 
kurativ strålebehandling1,2

Tumor response 
 assessment every   

8 weeks

Tumor response 
 assessment every   

9 weeks
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Patients with metastatic
(nodal or distant) CSCC

(n = 59)m
CS

CC
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CS
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Group 3
Patients with metastatic
(nodal or distant) CSCC

(n = 56)

la
CS

CC

Group 2
Patients with locally advanced CSCC 
 who were not candidates for curative 

 surgery or curative radiation
(n = 78)

LIBTAYO®

3 mg/kg Q2W   
for up to  

 96 weeksa

LIBTAYO®

350 mg Q3W   
for up to   
54 weeks

Graphically adapted by Sanofi Genzyme

Pd-L1 testing er ikke nødvendig4
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AR = adverse reactions; CSCC = cutaneous squamous cell carcinoma; irAR = immune-related adverse reactions; lsCSCC = locally advanced cutaneous squamous cell carcinoma;  
mCSCC = metastatic cutaneous squamous cell carcinoma; ORR = objective response rate; PD-1 = Programmed Death-1; Q2W = every 2 weeks; Q3W = every 3 weeks

1. Libtayo SmPC Sept. 2020, pt 4.1, 2. Migden MR, Rischin D, Schmults CD, et al. PD-1 Blockade with Cemiplimab in Advanced Cutaneous Squamous-Cell Carcinoma. N Engl J Med. 2018 26;379(4):341–51. 3. 
Choi FD, Kraus CN, Elsensohn AN, et al. PD-1 and PD-L1 inhibitors in the treatment of non-melanoma skin cancer: a systematic review. J Am Acad Dermatol. 2019 Jun 1; 4. Libtayo SmPC Sept. 2020, pt 5.1  
5. Libtayo SmPC Sept. 2020, pt 4.8, 6. https://nyemetoder.no/Documents/Beslutninger/Beslutningsforum%2023112020_Protokoll.pdf

Sanofi and Regeneron are collaborating in the global development and commercialization for LIBTAYO® (cemiplimab).

© 2019 Sanofi A/S and Regeneron Pharmaceuticals, Inc. All rights reserved. MAT-NO-2000669 - V.1.0 . NOVEMBER 2020

Group 1: mCSCC LIBTAYO 3 mg/kg Q2W (n = 59).
Median duration of follow-up was 16.5 months.

Group 2: laCSCC LIBTAYO 3 mg/kg Q2W (n = 78).
Median duration of follow-up was 9.3 months.

Group 3: mCSCC LIBTAYO 350 mg Q3W (n = 56).
Median duration of follow-up was 8.1 months.

Response  
rates1

Median time  
to response1

Duration of response
≥ 6 months1

49.2% ORR

43.6% ORR

41.1% ORR

1.9 months
(1.7:9.1)

1.9 months
(1.8:8.8)

2.1 months
(2.0:8.3)

93.1%

67.6%

65.2%

LIBTAYO® safety profile5

The safety was evaluated in 591 patients with advanced solid malignancies, including 219 advanced CSCC patients

Adverse reactions (ARs)
• Serious ARs occurred in 8.6% of patients 

• 5.8% permanently discontinued LIBTAYO due  
to serious ARs

• Severe cutaneous adverse reactions (SCARs) have  
been reported in association with LIBTAYO treatment*

Immune-related adverse reactions (irARs)
• irARs occurred in 20.1% of patients 

• Grade ≥ 3 irARs occurred in 8% of patients

• 4.4% permanently discontinued LIBTAYO due 
to irARs

*Including Stevens-Johnson syndrom (SJS) and toxic epidermal necrolysis (TEN)

sanofi-aventis Norge AS
Prof. Kohts Vei 5-17 · 1366 Lysaker

Tlf: +47 67 10 71 00 · www.sanofi.no

LIBTAYO® efficacy4

Graphically adapted by Sanofi Genzyme

▼ Libtayo 
Antineoplastisk middel, monoklonalt antistoff. ATC-nr.: L01X C33
KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 350 mg/7 ml: Hvert hetteglass inneh.: Cemiplimab 350 mg, L-histidin, L-histidinhydrokloridmonohydrat, sukrose, L-prolin, polysorbat 80, vann til injeksjonsvæsker. Indikasjoner: Som monoterapi til behandling av 
voksne med metastatisk eller lokalavansert kutant plateepitelkarsinom som ikke er egnet for kurativ kirurgi eller kurativ strålebehandling. Dosering: Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. registreres i pasientjournalen. Behandlingen skal initieres og over-
våkes av lege med erfaring innen kreftbehandling. Voksne inkl. eldre: Anbefalt dose er 350 mg hver 3. uke. Behandlingen kan fortsette frem til sykdomsprogresjon eller uakseptabel toksisitet inntreffer. Dosejustering: Ingen dosereduksjon anbefales. Det kan være 
nødvendig å avbryte eller seponere behandlingen basert på individuell sikkerhet og toleranse. Vennligst les SPC for anbefalte justeringer for håndtering av bivirkninger samt detaljerte retningslinjer for behandling av immunrelaterte bivirkninger. Spesielle pasient-
grupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering ved lett nedsatt leverfunksjon. Data for doseringsanbefalinger ved moderat eller alvorlig nedsatt leverfunksjon mangler. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering anbefales. Begrensede data ved alvorlig nedsatt 
nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt). Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Data mangler. Tilberedning/Håndtering: Bør fortynnes og infunderes umiddelbart etter anbrudd. Ikke rist hetteglasset. Trekk opp 7 ml (350 mg) fra hetteglasset og 
overfør til en i.v. infusjonspose med natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) injeksjonsvæske eller glukose 50 mg/ml (5%) injeksjonsvæske. Bland den fortynnede oppløsningen ved å forsiktig snu den opp-ned. Ikke rist oppløsningen. Sluttkonsentrasjonen bør være 1-20 mg/
ml. Andre legemidler skal ikke gis gjennom samme infusjonsslange. Se SPC eller pakningsvedlegg for ytterligere informasjon. Kun til engangsbruk. Ubrukt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav. Administrering: Gis som i.v. infus-
jon over 30 minutter gjennom en infusjonsslange med et integrert eller påsatt sterilt, ikke-pyrogent filter med lav proteinbindingsgrad (porestørrelse 0,2-5 µm). Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Forskriver bør være kjent 
med opplæringsmateriellet og gi pasient pasientkortet som forklarer hva de bør gjøre ved symptomer på immunrelaterte bivirkninger og infusjonsrelaterte reaksjoner. Alvorlige og fatale immunrelaterte bivirkninger som kan involvere alle organsystemer er sett. De 
fleste oppstår under behandlingen, men kan også oppstå etter avsluttet behandling. Kan påvirke mer enn én del av kroppen samtidig, som f.eks. myositt og myokarditt eller myasthenia gravis. Pasienten bør overvåkes for tegn/symptomer på immunrelaterte bivirk-
ninger. Disse bør håndteres i tråd med anbefalte justeringer av cemiplimabbehandlingen, hormontilførsel (hvis klinisk indisert) og kortikosteroider. Ved mistanke om immunrelaterte bivirkninger bør pasienten undersøkes for å bekrefte dette og for å ekskludere andre 
mulige årsaker. Behandlingen bør avsluttes midlertidig eller seponeres permanent avhengig av bivirkningens alvorlighetsgrad. Immunrelatert pneumonitt: Er sett (inkl. fatale tilfeller), definert som kortikosteroidkrevende uten annen tydelig etiologi. Pasienten bør 
overvåkes for symptomer på pneumonitt. Ved mistenkt pneumonitt bør pasienten undersøkes med røntgen som indisert basert på klinisk vurdering, og håndteres iht. anbefalt behandlingsjustering og med kortikosteroider. Immunrelatert diaré eller kolitt: Er sett, 
definert som kortikosteroidkrevende uten annen tydelig etiologi. Pasienten bør overvåkes for symptomer på diaré eller kolitt, og håndteres iht. anbefalt behandlingsjustering, og med antidiarroika og kortikosteroider. Immunrelatert hepatitt: Er sett (inkl. fatale tilfeller), 
definert som kortikosteroidkrevende uten annen tydelig etiologi. Pasienten bør overvåkes for unormal leverfunksjon før og periodisk under behandlingen, basert på klinisk vurdering. Hepatitten håndteres iht. behandlingsjustering og med kortikosteroider. Immunrela-
terte endokrinopatier: Er sett, definert som behandlingsutløste endokrinopatier uten annen tydelig etiologi. Sykdom i thyreoidea (hypo-/hypertyreose): Immunrelaterte sykdommer i thyreoidea som kan oppstå når som helst i løpet av behandlingen er sett. Pasienten bør 
overvåkes for endringer i thyreoideafunksjonen ved behandlingsstart og periodisk under behandlingen basert på klinisk vurdering. Pasienten bør behandles med hormontilførsel (hvis indisert) og anbefalt behandlingsjustering av cemiplimab. Hypertyreose bør 
behandles iht. standard medisinsk praksis. Hypofysitt: Immunrelatert hypofysitt er sett og det bør overvåkes for symptomer på hypofysitt, og håndteres iht. anbefalt behandlingsjustering av cemiplimab, og med kortikosteroider og hormontilførsel, som klinisk 
indisert. Binyrebarksvikt: Er sett og det bør overvåkes for symptomer på binyrebarksvikt, og håndteres iht. anbefalt behandlingsjustering av cemiplimab, og med kortikosteroider og hormontilførsel, som klinisk indisert. Diabetes mellitus type 1: Immunrelatert diabe-
tes mellitus type 1 er sett, inkl. diabetisk ketoacidose. Det bør overvåkes for hyperglykemi og symptomer på diabetes basert på klinisk evaluering, og behandles med perorale antihyperglykemiske midler eller insulin, samt anbefalt behandlingsjustering. Immunrela-
terte hudbivirkninger: Er sett, definert som bivirkninger som krever bruk av systemiske kortikosteroider uten annen tydelig etiologi, inkl. alvorlige kutane bivirkninger (SCAR) som Stevens-Johnsons syndrom (SJS) og toksisk epidermal nekrolyse (TEN) (i noen tilfeller 
med fatalt utfall), og andre hudreaksjoner som utslett, erythema multiforme og pemfigoid. Det bør overvåkes for tegn på mistenkte alvorlige hudreaksjoner og andre årsaker bør ekskluderes. Pasienten bør følges opp i tråd med anbefalt behandlingsjustering og med 
bruk av kortikosteroider. Ved symptomer/tegn på SJS eller TEN skal pasienten behandles iht. anbefalt behandlingsjustering, og henvises til spesialist for vurdering og behandling. Hos pasienter med non-Hodgkins lymfom (NHL), tidligere eksponert for idelalisib og 
med nylig bruk av sulfonamidantibiotika, er det sett tilfeller av SJS, fatal TEN og stomatitt etter én dose cemiplimab. Pasienten bør følges opp i tråd med anbefalte behandlingsjusteringer og med kortikosteroider, som beskrevet ovenfor. Immunrelatert nefritt: Er sett, 
definert som kortikosteroidkrevende uten annen tydelig etiologi. Pasienten skal overvåkes for endringer i nyrefunksjon og bør følges opp iht. anbefalte behandlingsjusteringer og med kortikosteroider. Andre immunrelaterte bivirkninger: Andre fatale og livstruende 
immunrelaterte bivirkninger er sett, inkl. paraneoplastisk encefalomyelitt, meningitt og myositt. Mistenkte immunrelaterte bivirkninger skal evalueres for å utelukke andre årsaker. Pasienten bør overvåkes for symptomer på immunrelaterte bivirkninger, og håndteres 
iht. anbefalt behandlingsjustering og med kortikosteroider, som klinisk indisert. Transplantatavstøtning av solide organer er rapportert etter behandling med PD-1-hemmere. Behandling kan øke risikoen for avstøtning ved solid organtransplantasjon. Fordel med 
behandling vurderes opp mot risiko for mulig organavstøtning. Transplantat-mot-vert-sykdom er sett ved behandling med andre PD-1/PD-L1-hemmere i assosiasjon med allogen hematopoetisk stamcelletransplantasjon. Infusjonsrelaterte reaksjoner: Alvorlige eller 
livstruende infusjonsrelaterte reaksjoner kan opptre og pasienten bør overvåkes for symptomer på disse, og følges opp i tråd med anbefalt behandlingsjustering og bruk av kortikosteroider. Ved milde eller moderate infusjonsrelaterte reaksjoner bør behandlingen 
avbrytes eller infusjonsraten reduseres. Ved alvorlige (grad 3) eller livstruende (grad 4) infusjonsrelaterte reaksjoner bør infusjonen avsluttes og cemiplimab seponeres permanent. Pasienter med aktive infeksjoner eller nedsatt immunforsvar: Data mangler og 
cemiplimab bør brukes med forsiktighet, og etter nøye nytte-/risikovurdering. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Ingen interaksjonsstudier er utført. Bruk av systemiske kortikosteroider eller immunsuppres-
siver før oppstart av cemiplimab, bortsett fra fysiologiske doser av systemiske kortikosteroider (≤10 mg/dag av prednison eller tilsv.), bør unngås pga. mulig påvirkning på cemiplimabs effekt. Systemiske kortikosteroider eller andre immunsuppressiver kan imidler-
tid brukes etter oppstart med cemiplimab for å behandle immunrelaterte bivirkninger. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Data mangler. Ikke anbefalt under graviditet eller til fertile kvinner som ikke bruker sikker prevensjon, med mindre klinisk nytte opp-
veier potensiell risiko. Reproduksjonsstudier hos dyr er ikke utført, men andre dyrestudier har vist hemming av PD-1/PD-L1-veien som kan føre til økt risiko for immunmediert avstøtning av fosteret og påfølgende fosterdød. IgG4 krysser placentabarrieren, og 
cemiplimab kan derfor potensielt overføres fra mor til foster. Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Antistoffer (inkl. IgG4) utskilles i morsmelk, og risiko for nyfødte/spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Ammende skal instrueres om å ikke amme under be-
handling og i minst 4 måneder etter siste dose. Fertilitet: Ingen kliniske data. Dyrestudier har ikke vist effekt på fertilitet. Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Diaré. Generelle: Fatigue. Hud: Pruritus, utslett. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Endokrine: 
Hypertyreoidisme, hypotyreoidisme. Gastrointestinale: Stomatitt. Immunsystemet: Infusjonsrelatert reaksjon. Lever/galle: Hepatitt. Luftveier: Pneumonitt, Dyspné. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, artritt, muskel-skjelettsmerter (inkl. ryggsmerter, myalgi, nakkesmer-
ter, smerter i ekstremiteter). Undersøkelser: Økt ALAT, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase, økt kreatinin i blod. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Endokrine: Binyrebarksvikt, diabetes mellitus type 1, hypofysitt, tyreoiditt. Hjerte: Myokarditt, perikarditt. Immunsystemet: 
Immunologisk trombocytopeni, Sjøgrens syndrom, vaskulitt. Muskel-skjelettsystemet: Muskelsvakhet, polymyalgia revmatika. Nevrologiske: Encefalitt, Guillain-Barrés syndrom, inflammasjon i sentralnervesystemet, kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyradi-
kulonevropati, meningitt, myasthenia gravis, paraneoplastisk encefalomyelitt, perifer nevropati (inkl. nevritt). Nyre/urinveier: Nefritt. Øye: Keratitt. Overdosering/Forgiftning: Behandling: Hensiktsmessig symptomatisk behandling bør igangsettes.Egenskaper:Klas-
sifisering: Humant immunglobulin (IgG4), monoklonalt antistoff. Virkningsmekanisme: Bindes til PD-L1-reseptoren (programmert celledødligand-1-reseptoren), og blokkerer interaksjonen med ligandene PD-L1 og PD-L2. Binding til ligandene PD-L1 og PD-L2 som 
uttrykkes på antigenpresenterende celler, og som kan uttrykkes på tumorceller og/eller andre celler i tumorens mikromiljø, gir hemming av T-cellefunksjon, som proliferasjon, cytokinsekresjon og cytotoksisk aktivitet. T-celleresponser potenseres, inkl. anti-tumorre-
sponser. Absorpsjon: Steady state etter ca. 4 måneder. Fordeling: Vdss 5,2 liter. Halveringstid: T1

/2ss 19,4 dager. Clearance er lineær ved doser fra 1-10 mg/kg hver 2. uke. Clearance etter 1. dose er ca. 0,33 liter/dag. Total clearance reduseres med ca. 35% over 
tid. Clearance ved steady state er 0,21 liter/dag. Metabolisme: Forventes å degraderes til små peptider og aminosyrer. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (28°C). Skal ikke fryses. Oppbevares i originalpakning for å beskytte mot lys. Bør fra et mi-
krobiologisk synspunkt brukes umiddelbart. Brukeren er ansvarlig for oppbevaringstid og -forhold, som normalt bør være <24 timer ved 2-8°C/romtemperatur, med mindre fortynning/rekonstituering er utført under aseptiske forhold. Se SPC eller pakningsvedlegg for 
oppbevaring og holdbarhet etter fortynning. Pakninger og priser: 7 ml (hettegl.) kr 68112,50. Sist endret: 19.10.2020. Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 09.2020
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EMPOWER-CSCC-1 study design
LIBTAYO® has been studied in a prospective trial in patients with advanced CSCC1-3 

In an open-label, multi-center, phase 2 study in 193 patients with metastatic (nodal or distant) CSCC (mCSCC)  
or locally advanced CSCC (laCSCC) who were not candidates for curative surgery or curative radiation have been 
randomized to three groups1,2

Primary endpoint:

• Confirmed ORR by independent  
central review 

Secondary endpoints included:

• Duration of response

• ORR by investigator assessment

• Progression-free survival

• Overall survival

• Complete response rate 
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Man ge tu sen fri vil li ge del tar i kli nis ke stu di er av vak si
ner mot covid19. Hva skjer med de uvak si ner te av dem 
når vak si ne ne tas i bruk i res ten av be folk nin gen?

I lø pet av de nes te må ne de ne vil de ler av be folk nin gen få til bud om 
vak si ne mot covid-19 (1). I skri ven de stund er kun mRNA-vak si nen  
fra Pfizer og Biontech til gjen ge lig i Norge, et er at den fikk en be tin
get god kjen ning i Eu ro pa ret før jul (2). I USA har både den ne og 
vak si nen fra Moderna fåt det de der kal ler nød god kjen ning (2, 3). 
For ut set nin ge ne for dis se ord nin ge ne er ikke helt like, men de har 
til fel les at god kjen nin gen ikke er per ma nent, og at pro du sen te ne 
må frem skaf e fle re data (2). 

Fore lø pig har man gode data på at vak si ne ne be skyt er mot  
å ut vik le kli nisk syk dom, og at bi virk nin ge ne på kort sikt er mil de 
og for bi gå en de (2). Nyt en av en vak si ne vur de res som langt stør re 
enn ri si ko en (2). Det er imid ler tid frem de les usik kert hvor vidt vak -
siner te kan smit es (og smit e and re), hvor stor ef ek ten er i uli ke 
grup per av be folk nin gen, og hvor len ge be skyt el sen va rer (2).

Der med har man et di lem ma. På den ene si den kre ver myn dig -
hete ne fle re data for å gi en per ma nent god kjen ning. Den beste 
må ten å frem skaf e dis se på er å fort set e de dob belt blin de stu di e ne. 
Det be tyr at de nær me re 70 000 del ta ker ne i stu di e ne som lig ger til 
grunn for de oven nevn te vak si ne ne, fore lø pig ikke får vite om de  
har fåt ak tiv vak si ne el ler pla ce bo. Det kan være etisk pro ble ma tisk, 
så len ge en vak si ne fak tisk er til gjen ge lig (4, 5). Del ta ke re i kli nis ke 
stu di er kan dess uten for ven te at de skal få vak si nen så snart den tas  
i bruk, som en pre mie for å leg ge egen hel se i fel les ska pets pot (6). 
Det er for ståe lig. Men bør de egent lig det, så len ge vi ikke har all 
kunn ska pen vi øns ker?

Iføl ge WHOs eks pert ut valg er det etisk for svar lig å fort set e stu -
diene, så len ge del ta ker ne får in for ma sjon om hvil ke valg de har (7). 

Al ter na ti vet, som en kel te av fir ma ene har ut rykt at de øns ker, er å gi 
alle del ta ker ne in for ma sjon om hvil ken grup pe de er i (7). Da mis ter 
man kon troll grup pen og blir stå en de igjen med ob ser va sjons data 
som er sær lig sår ba re un der usta bi le for hold der smit e trykk og 
at ferd va ri e rer (7). Der for ba USAs Food and Drug Ad mi ni stra tion 
(FDA) al le re de i ok to ber om at de far ma søy tis ke fir ma ene ut vik ler  
en plan for hva som skul le skje et er at vak si ne ne had de fåt nød god-
kjen ning. FDA skrev spe si fikt at den ne god kjen nin gen ikke ga grunn-
lag for å av slut e stu di e ne (8).

Del ta ke re som opp fyl ler kri te ri e ne for vak si ne i hen hold til det 
or di næ re vak si na sjons pro gram met, må uan set kun ne få be skjed  
om sin sta tus (7). Et er hvert som til bu det om vak si na sjon når sta dig 
fle re grup per, vil man der for få et se lek tert fra fall fra de pla ce bo kon-
trol ler te stu di e ne. Det e vil gjø re det van ske li ge re å tolke da ta ene. Det 
er alt så ikke mu lig å kom bi ne re rask vak si ne ring med data av al ler 
beste kva li tet. I et møte mel lom le ge mid del fir ma ene og de ame ri-
kans ke hel se myn dig he te ne i de sem ber dis ku ter te man et al ter na tivt 
de sign: En blind overkrysningsstudie, der alle «vak si ne res» på nyt, 
men der de som først fikk pla ce bo, får vak si ne (og om vendt) (9, 10). 
Da blir alle vak si nert, men man opp når fort sat kon trol ler te be tin gel-
ser når det gjel der tids lin je for im mu ni tet, og kan føl ge ko hor te ne 
frem over.

I skri ven de stund er det usik kert om man kom mer til enig het om 
en slik løs ning (9, 10). Men hvis det e er den beste av de mu li ge i en 
si tua sjon der det er nød ven dig å hand le raskt, er det bare å håpe at 
det lar seg gjen nom fø re. Det vil love godt for sam ar beid og ut vik ling 
i det nye året. At de fri vil li ge stu die del ta ker ne der med også hop per 
lit frem i vak si ne køen, får være en for tjent bo nus.

RAGN HILD ØRSTAVIK
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«Det er ikke mu lig å kom bi ne re rask vak si ne
ring med data av al ler beste kva li tet»

«Deltakere i kliniske studier kan forvente at de 
skal få vaksinen så snart den tas i bruk»
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Nytt års øns ke fra sli ten kom mu ne over le ge

LIT TE RA TUR
1 Pan dem ic fat ig ue – reinvigorating the pub lic to pre vent covid-19. Kø ben havn: 

World Health Or gan i za tion, 2020.  Lest 14.12.2020.
2 Michie S, West R, Har vey N. The con cept of «fat ig ue» in tackling covid-19. BMJ 

2020; 371: m4171. 
3 LOV-2011-06-24-30. Lov om kom mu na le hel se- og om sorgs tje nes ter m.m. (hel se- 

og om sorgs tje nes te lo ven).  Lest 14.12.2020.

4 Pa si en tens pri mær hel se tje nes te må le des – om le del se av det me di sins ke til bu-
det i kom mu ne ne. Oslo, Den nors ke le ge for en ing, 2017.  Lest 14.12.2020.

5 Kom mu nal le ge tje nes te – kan den le des? Oslo: KS og Agen da Kaup ang, 2016.   
Lest 14.12.2020.

6 Re gje rin gen. Stats mi nis te rens re de gjø rel se om hånd te rin gen av ko ro na pan de-
mi en.  Lest 14.12.2020.

Pan de mi ens and re bøl ge kre ver gode lo ka le smit e vern
vur de rin ger, bedre sam hand ling og bedre kom mu ni
ka sjon. Da må kom mu ne over le gen være sen tral i den 
lo ka le kri se le del sen.

For å re du se re smit e spred ning un der pan de mi en har le del sen  
både na sjo nalt og lo kalt inn ført til tak som end rer folks hver dags liv. 
At folk fak tisk gjen nom fø rer dis se end rin ge ne, er av gjø ren de for  
å lyk kes med smit e vern ar bei det. Ver dens hel se or ga ni sa sjon (WHO) 
på pe ker at for å et er le ve til tak må en kelt in di vi de ne ha en egen 
mo ti va sjon for – samt både evne og mu lig het til – å gjen nom fø re 
end rin ge ne (1).

I star ten av pan de mi en inn før te na sjo na le myn dig he ter til tak,  
og lo ka le myn dig he ter fulg te opp med råd og vei led ning. Det e var 
kre ven de nok, når man som lo kal kom mu ne over le ge fikk end rin -
gene ser vert på pres se kon fe ran se sam ti dig med res ten av be folk -
ningen. Imid ler tid had de folk høy mo ti va sjon for å føl ge til ta ke ne.

Nå står vi i den and re bøl gen av pan de mi en, og si tua sjo nen er 
end ret. Det snak kes om til taks tret het. En ny lig ar tik kel i BMJ pe ker 
på at det mer pre sist hand ler om fal len de mo ti va sjon, evne og 
 mu lig het til å føl ge opp de end rin ge ne som til ta ke ne med fø rer. 
Det e skyl des kan skje sær lig øko no mis ke og so si a le kon se kven ser av 
til ta ke ne (2). I til legg er det en va ria sjon i smit e si tua sjo nen i lan det, 
både mel lom re gi o ner og mel lom na bo kom mu ner. Til ta ke ne må 
der for dif e ren sie res ba sert på den re gio na le og lo ka le smit e si tua-
sjo nen. For å få gjen nom slag for og et er le vel se av nye lo ka le til tak 
blir det der for vik tig at lo ka le myn dig he ter gjør gode smit e vern vur-
de rin ger slik at til taks byr den ikke blir ufor holds mes sig stor. Det e 
byr på sær lig tre ut ford rin ger for den lo ka le kri se le del sen:

For det før s te må den lo ka le le del sen leg ge til ret e for mer sam-
hand ling om til tak mel lom kom mu ner i sam me bo- og ar beids re -
gion. Til ta ke ne bør dis ku te res og av stem mes mel lom kom mu ner 
hvor be folk nin gen be ve ger seg på tvers. Pro ses se ne går imid ler tid 
raskt, og det er lite tid til å sam men stil le ord lyd og de tal jer. Det e 
kan føre til uhel di ge lo ka le va ria sjo ner mel lom na bo kom mu ner, 
som både kan gi manglede ef ekt av til ta ke ne og mang len de for stå-
el se i be folk nin gen.

For det and re med fø rer lo ka le til tak et stør re be hov for ty de lig 
kom mu ni ka sjon. Na sjo na le myn dig he ter kom mu ni se rer ut de 
na sjo na le til ta ke ne, men i øken de grad må lo ka le myn dig he ter selv 
for mid le egne til tak. Dis se er ofte stren ge re enn de na sjo na le og kan 
bi dra til for vir ring i be folk nin gen. Det er ikke len ger kun for tolk-
ning av na sjo na le reg ler, men også for mid ling av egne lo ka le reg ler 
som er vik tig. Lo ka le myn dig he ter må der for bru ke mer tid og 
 res sur ser på den ne kom mu ni ka sjo nen for å sik re at be folk nin gen 
for står til ta ke ne og har mo ti va sjon, evne og mu lig het til å føl ge  
dem opp.

For det tred je byr si tua sjo nen med fle re lo ka le til tak på mer 
 kre ven de vur de rin ger i den lo ka le kri se le del sen. I en tid hvor man ge 
kjen ner på da len de mo ti va sjon for sta dig fle re til tak, er det vik tig at 
til ta ke ne er mål ret e de, hen sikts mes si ge og ikke mer inn gri pen de 
enn de be hø ver å være. Det e kre ver god sam funns me di sinsk kunn-
skap og for stå el se. Det kre ver en kom mu ne over le ge.

Alle kom mu ner er på lagt å ha en kom mu ne le ge som sin øver ste 
me di sinsk fag li ge råd gi ver (3). Imid ler tid står kom mu nen frit til  
å be stem me egen ad mi nist ra sjons ord ning og der med også hvor dan 
rol len skal or ga ni se res. Det e har ført til sto re lo ka le va ria sjo ner 
både i stil lings stør rel se og rol le plas se ring i uli ke kom mu ner (4).  
I en rap port fra 2016 kom det frem at stil lings brø ken som er av sat 
til rol len man ge ste der, er un der di men sjo nert (5).

De fles te kom mu ne over le ger har ståt i front for det lo ka le ar bei-
det med tes ting, iso le ring, smit e spo ring og ka ran te ne set ing (TISK), 
ved si den av å være råd gi ver for be folk nin gen, lag og for en in ger, 
næ rings liv og kom mu na le tje nes ter. Det har vært ube gren set med 
ar beids opp ga ver, og man ge ste der ube gren set ar beids tid. Hvis ikke 
kom mu ne ne kla rer å ska pe le ve li ge ar beids for hold for sin vik tig ste 
me di sinsk fag li ge res surs, kan det e få eks tra sto re føl ger nå som mer 
av be slut nin ge ne leg ges lo kalt. Kom mu ne over le gen må ha til gang 
på be slut nings are na ene og tid til å gjø re gode smit e vern vur de rin-
ger ba sert på sin sam funns me di sins ke kunn skap.

Skal vi lyk kes med den na sjo na le stra te gi en for å hol de smit en 
nede, er vi helt av hen gig av at det gjø res gode lo ka le vur de rin ger (6). 
De kom mu ne ne som får til gode smit e vern vur de rin ger, god re gio-
nal sam hand ling og bedre kom mu ni ka sjon om lo ka le til tak, er best 
rus tet for 2021. Da bør nyt års for set et for alle kom mu ner være å ha 
en ut hvilt kom mu ne over le ge sen tralt plas sert i lo kal kri se le del se.

BET TI NA FOSS BERG
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«Nytt års for set tet for alle kom mu ner bør være 
å ha en ut hvilt kom mu ne over le ge sen tralt 
plas sert i lo kal kri se le del se»
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Ab la sjons be hand ling  
av at rie flim mer
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Ka te ter ba sert ab la sjon av at rie flim mer er en vel etab lert 
be hand ling. At ab la sjon av at rie flim mer også kan gjø res 
un der åpen hjer te kir ur gi, er mind re kjent.

At rie flim mer er vår van lig ste hjer te ryt me for styr rel se. Til stan den 
ram mer 2 – 4 % av den voks ne be folk nin gen (1). Fore koms ten øker 
med øken de al der, er høy ere hos menn enn hos kvin ner i al ders-
grup pe ne 50 – 80 år og for ven tes å øke i åre ne som kom mer grun net 
økt le ve al der i be folk nin gen og øken de fore komst av livs stils syk-
dom mer som dis po ne rer for at rie flim mer.

At rie flim mer klas si fi se res i fem un der grup per: ny opp da get at rie
flim mer, pa rok sys mal at rie flim mer som kon ver te rer spon tant el ler 
ved in ter ven sjon in nen syv da ger, per sis te ren de at rie flim mer (> 7 
da ger), lang va rig per sis te ren de at rie flim mer (> 12 må ne der) og per
ma nent at rie flim mer, der for søk på å gjen vin ne si nus ryt me er skrin-
lagt. De eu ro pe is ke ret nings lin je ne an be fa ler at be teg nel ser som 
lone atrial fibrillation, valvulær/ikke-valvulær at rie flim mer og kro-
nisk at rie flim mer ikke len ger bru kes, for di de er upre sist de fi nert  
og for vir ren de (1).

Kateterablasjon er ef ek tiv be hand ling for å opp nå sta bil si nus -
rytme hos pa si en ter med pa rok sys mal el ler per sis te ren de at rie flim-
mer (2, 3). Ran do mi ser te un der sø kel ser har vist sig ni fi kant høy ere 
livs kva li tet og mind re at rie flim mer hos pa si en te ne et er ab la sjons-
be hand ling enn ved me di ka men tell be hand ling (4), og i ret nings -
linje ne er be hand lin gen sterkt an be falt for pa si en ter som har sym-
pto mer til tross for me di ka men tell be hand ling.

Det er ikke do ku men tert re duk sjon i totalmortalitet, hjer ne slag 
el ler al vor lig blød ning hos ab la sjons be hand le de pa si en ter. To ran do-
mi ser te un der sø kel ser har vist re duk sjon i totalmortalitet og nye 
sy ke hus inn leg gel ser hos nøye se lek ter te pa si en ter med re du sert 
venst re ven trik kel-funk sjon (5), men for de al ler fles te pa si en ter  
er ab la sjon av at rie flim mer en symp to ma tisk be hand ling. I Norge 
ut fø res det rundt 1 700 ka te ter ba ser te ab la sjo ner for at rie flim mer 
år lig (per son lig med de lel se, Erik Kongs gård). Det na sjo na le kva li tets-
re gis te ret for ab la sjons be hand ling og elek tro fy sio lo gi er i start fa sen, 
og 2020 vil være det før s te hele året med re gist re rin ger.

Tids skrif tet pub li se rer nå en ar tik kel om lang tids re sul ta ter et er 
ab la sjon av at rie flim mer ved åpen hjer te kir ur gi i Norge (6). Inn gre-
pet blir ut ført som en til leggs ope ra sjon ved an nen hjer te kir ur gi.  

I pe ri oden 2006 – 19 ble det år lig ut ført i gjen nom snit 83 kir ur gis ke 
ab la sjo ner av at rie flim mer ved nors ke sy ke hus (7), og re sul ta te ne  
er i li ten grad kjent. Det er der for me get pris ver dig at Andersen og 
med ar bei de re rap por te rer hvor dan det er gåt med de 19 nors ke 
pa si en te ne som ble in klu dert i en in ter na sjo nal stu die i 2008 – 10.  
De fant at mens 14 av 19 pa si en ter had de si nus ryt me seks må ne der 
et er ope ra sjo nen, var det bare 6 av 18 som fort sat had de si nus -
rytme fem år et er inn gre pet.

Kir ur gisk ab la sjon ble ut vik let i 1980-åre ne av J. Cox og med ar bei-
de re. Cox vis te at ab la sjon med den så kal te maze (la by rint)-ope ra sjo-
nen var me get ef ek tiv for å opp nå si nus ryt me. Et mo di fi sert inn-
grep, Cox-maze IV-ope ra sjon, be nyt es i dag. In ter na sjo nalt rap por -
teres det gode re sul ta ter med fra vær av at rie flim mer hos 89 % av 

pa si en te ne et år et er inn gre pet (8). I en re tro spek tiv stu die had de 
Cox-maze IV-ope rer te pa si en ter bedre ti års over le vel se enn ope rer te 
pa si en ter med at rie flim mer der det ikke ble ut ført ab la sjon (9), men 
lang tids ef ek ter på livs kva li tet, sy ke hus inn leg gel ser, hjer ne slag og 
mor ta li tet er ikke godt do ku men tert i ran do mi ser te stu di er. Det 
fin nes kun én slik stu die, og i den ne fant man en sig ni fi kant re duk-
sjon i hjer ne slag et er fem år og høy ere sann syn lig het for opp ret-
holdt si nus ryt me (10).

Si den det gjø res så pass få ab la sjo ner av at rie flim mer ved åpen 
hjer te kir ur gi i Norge, vil vi måt e lene oss på in ter na sjo na le stu di er 
når det gjel der inn gre pets ef ek ter på kort og lang sikt. Det er li ke vel 
vik tig at man også rap por te rer hvor dan det går med pa si en te ne 
som ope re res ved nors ke sentra. Andersen og med ar bei de res stu die 
bi drar til det e.
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I Tids skrif tet nr. 18/20 ret et sty ret 
i Norsk ane ste sio lo gisk for en ing 
krass kri tikk mot eks pert grup pen 
som FHI har opp nevnt til å kom me 
med an be fa lin ger om vak si ne pri o
ri  te rin ger. I det e inn leg get sva rer 
eks pert grup pen:

Hvem bør få ko ro na
vak si ne først?

FHIs opp nevn te eks pert grup pe om vak si ne
pri ori te ring har an be falt at de med høy 
ri si ko for al vor lig syk dom bør pri ori te res 
for an hel se per so nell i før s te fase, gitt det vi 
vet om vak si ne nes vir ke må te og at smitt e
pres set i sam fun net er om trent som i dag. 
Skul le smitt e pres set øke, bør hen sy net til 
smitt e spred ning vek tes mer og pri ori te
rings rek ke føl gen end res.

Jon H. Laa ke med kol le g er ar gu men te rer 
for at hel se per so nell som be hand ler ko ro na
pa si en ter og der med ri si ke rer smitt e bør 
pri ori te res først. Hvor for har eks pert grup
pen kon klu dert an ner le des?

Våre an be fa lin ger er ba sert på de fem 
må le ne vi me ner vak si na sjons pro gram met 
bør ha: 1) re du se re ri si ko før død, 2) re du se re 
ri si ko for al vor lig syk dom, 3) opp rett hol de 
es sen si el le tje nes ter og kri tisk in fra struk tur, 
4) be skytt e sys sel set nin gen og øko no mi en, 
og 5) gjen åp ne sam fun net. Om mu lig, bør 
må le ne iva re tas sam ti dig. Ved kon flikt bør 
det høy est ran ger te må let pri ori te res. Må 
lene og de res ran ge ring er ba sert på ver di
ene li ke verd, vel ferd, lik het, til lit og le gi ti mi
tet. I tråd med dett e, har vi an be falt at høy 
risi ko grup pen skal pri ori te res før hel se per

so nell for di de, gitt det vi vet, har høy est 
ri si ko for al vor lig syk dom og død. Hel se per
so nell med økt ri si ko pga. al der el ler un der
lig gen de syk dom vil også pri ori te res først.

Vi er eni ge i at hel se per so nell i ko ro na 
avde lin ger ut sett es for høy ere smitt e trykk. 
Men i Norge har vi gode ru ti ner og ut styr for 
be skytt el se av hel se per so nell. Skul le smitt e
tryk ket øke og det er ri si ko for brist på ka pa
si tet for vik ti ge hel se tje nes ter, vil pri ori te
rings rek ke føl gen end res og ak tivt hel se per
so nell pri ori te res først.

Vi vil un der stre ke at våre an be fa lin ger er 
fore lø pi ge, og at de er ba sert på em pi ris ke 
an ta gel ser som kan end res. Vi kan lære mye 
av and re lands an be fa lin ger, og det fin nes 
gode ar gu men ter for å pri ori te re hel se per 
sonell først. Et ar gu ment er å vekt leg ge 
ver di en gjen si dig het, da hel se per so nell 
ut sett er seg for hel se ri si ko og står i en kre
ven de ar beids si tua sjon. Også and re yr kes
grup per som ut sett es for hel se ri si ko kun ne 
være ak tu el le på dett e grunn lag, for eks em
pel sy ke hjems per so nell. Men i våre an be fa
lin ger har vi lagt størst vekt på kon se kven 
sene for ri si ko grup pe ne, og der nest nytt en 
for hele be folk nin gen. Så langt er det ikke 
do ku men tert at hel se per so nell har like høy 
ri si ko som høy ri si ko grup pen i Norge.

Vi må også skille mel lom ri si ko for hel se
per so nell som be hand ler ko ro na pa si en ter, 
og ge ne rell ri si ko for de som be hand ler 
pa si en ter med ukjent sta tus. Hel se ve se net 
må or ga ni se res slik at de som be hand ler 
ko ro na pa si en ter ikke be hand ler and re 
pa si en ter, og der ved ikke ut sett er dis se for 
en kjent smitt e ri si ko. Det er ikke klart at 
hel se per so nell som be hand ler pa si en ter 
med ukjent sta tus en ten selv har, el ler ut set
ter and re pa si en ter for, ve sent lig høy ere 
smitt e ri si ko.

Vi vet ikke hvor ef ek tiv vak si nen som 
kom mer er for å for hind re smitt e. Det for
ven tes at vak si nen vil re du se re smitt e spred
ning, men det an ty des også at den ne ef ek
ten tro lig er be gren set.

Vi øns ker vel kom men en de batt om vak 
sine pri ori te ring og tak ker for det vik ti ge 

inn spil let fra Laa ke og hans kol le g er (1). 
Pri ori te rings be slut nin ge nes le gi ti mi tet står 
og fal ler på åpen het og bred dis ku sjon.

GRY WES TER
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er før s te lek tor i bio etikk ved King’s Col le ge Lon don.
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Yt er li ge re læ rings
mo men ter fra et kar
dio lo gisk per spek tiv

I Tids skrif tet nr. 12/2020 rap por te rer Grim
nes og med ar bei de re fra UNN en in ter es sant 
og læ re rik pasientkasuistikk om en mann  
i 60åre ne med al vor lig en do kri no lo gisk 
syk dom (1). Vi tror det kan være ytt er li ge re 
læ rings punk ter re la tert til hjer te syk dom.

Ved inn leg gel se had de pa si en ten pus te 
besvær og øde mer, samt kar di alt tro po nin T 
(hsTnT) kon sen tra sjon på 69 til 57 ng/L. Ved 
høy hsTnTkon sen tra sjon bør hjer te syk dom 
all tid av kla res, sam men med for eks em pel 
lun ge em bo li som kan gi tro po ninut slipp 
se kun dært til høy re ven trik kelbe last ning. 
For hsTnT as say kan det være kryss re ak sjon 
med skje lett mus keltro po nin, slik at va li de
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lig sam ar beid rundt pa si en ter med kom pli
ser te pro blem stil lin ger.

GURI GRIM NES
guri.grimnes@unn.no
er over le ge/før s te ama nu en sis.
For fat e ren har ikke opp git noen in ter es se kon flik ter.

Dia be tes i Norge  
– uli ke me to der  
gir uli ke pre va lens 
esti ma ter

Vi les te med in ter es se kro nik ken «Hvor 
man ge har dia be tes i Norge i 2020?» av 
Ste ne og med ar bei de re (1). Es ti mert pre va
lens av type 2dia be tes ba sert på in for ma
sjon fra Re sept re gis te ret om bruk av gluko
sesenkende le ge mid ler og dia be tes dia gno
ser fra spe sia list og pri mær hel se tje nes ten 
opp gis her til 6,8 – 7,5 % i al ders grup pen 
30 – 89 år og 4,4 – 4,8 % i alle al ders grup per. 
Be reg nin ge ne er ba sert på sam me me to de 
og de fi ni sjo ner som brukt av Ruiz og med 
arbei de re (2).

Som en del av ROSA 4 stu di en, et stort 
forsk nings pro sjekt som un der sø ker kva li te
ten av dia be tes be hand ling i Norge i 2014, 
har vi ny lig pub li sert en ar tik kel om dia be
tes pre va lens i Sal ten, et geo gra fisk om rå de 
be stå en de av ni kom mu ner i og rundt Bodø 
med en be folk ning på 80 338 i 2014 (3). Ved  
å in klu de re alle med dia gnos ti sert dia be tes  
i pri mær hel se tje nes ten over en pe ri ode på 
tre år, og alle voks ne og barn med dia be tes
opp føl ging i spe sia list hel se tje nes ten, fant  
vi en to tal pre va lens på 3,8 % (alle al ders grup
per); 3,4 % for type 2dia be tes og 0,45 % for 

se ne re på dro seg ny og al vor lig sy ke lig het. 
Det fin nes fore lø pig hel ler in gen be hand ling 
av HFpEF med ef ekt på mor ta li tet. Pa si en
ten vir ker dog å ha re spon dert symp to ma
tisk på spironolakton, som er vist å re du se re 
syk doms byr den ved HFpEF (5). Vi me ner 
der for at dia gnos tikk av HFpEF er vik tig,  
og at kor rekt tolk ning av hsTnTkon sen tra
sjon gir vik tig til leggs in for ma sjon. I ak tu el le 
ka sui stikk vir ker det dess ver re ikke som 
dett e ob jek ti ve sig na let på hjer te syk dom  
ble fulgt opp.

KRIS TI AN BER GE
kristian.berge@gmail.com
er LIS3lege i hjer te syk dom mer ved Akershus 
 uni ver si tets sy ke hus.

MAG NUS N. LYNG BAK KEN
TOR BJØRN OM LAND
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G. GRIM NES SVA RER
Vi tak ker K. Ber ge og med for fatt e re for in ter
es se og en ga sje ment i vår ka sui stikk. Kom
men ta ren il lust re rer vik tig he ten av tverr fag

ring med hsTnI en sjel den gang kan være 
in di sert. Pa si en ten had de fle re ri si ko fak to rer 
for ko ro nar syk dom, samt EKGfunn for en lig 
med ob struk tiv ko ro nar syk dom i venst re 
ko ro nar ar te rie og ned satt kon trak ti li tet  
i sep tum på ek ko kar dio gra fi. Kon sen tra sjon 
av hsTnT var fem gan ger over 99per sen ti
len for fris ke per so ner (≤ 14ng/L). Med sam 
tidig dys pné, som kan være symp tom på 
myo kard is ke mi, gir dett e > 90 % sann syn lig
het for akutt hjer te in farkt (2). Pa si en ten 
had de ikke sig ni fi kant dy na mikk i se rie 
tro po ninmå ling, men sy ke his to ri en kan 
pas se med hjer te in farkt noen uker i for 
veien. Vi me ner at koronarutredning her  
var in di sert, da in va siv og far ma ko lo gisk 
be hand ling vil re du se re mor ta li tet ved  
funn av ob struk tiv ko ro nar syk dom (2).

Den høye tro po ninkon sen tra sjo nen  
kan være utt rykk for an nen hjer te syk dom 
enn ko ro nar syk dom. Vi har tid li ge re vist  
at hsTnTmå ling fan ger opp udiag nos ti sert 
hjer te svikt i den ge ne rel le be folk nin gen. Vi 
har nå også vist at hsTnTmå ling gir til leggs
ver di til NTproBNP i dia gnos tikk av akutt 
hjer te svikt med be vart pum pe funk sjon 
(HFpEF) (3). I vårt ar beid var me di an hsTnT 
38 (kvar til 1 – 3 22 – 75) ng/L for pa si en ter hos pi
ta li sert med HFpEF, og kom bi na sjo nen av 
hsTnT og NTproBNP bed ret dia gnos tik ken 
av HFpEF sam men lik net med må ling av 
NTproBNP ale ne. Dett e er spe si elt nytt ig da 
pa si en ter med HFpEF i snitt har 50 % la ve re 
NTproBNPkon sen tra sjo ner enn pa si en ter 
med hjer te svikt med re du sert pum pe funk
sjon. Ved kli nisk mis tan ke om hjer te svikt  
og til nær met nor mal NTproBNPkon sen 
trasjon, bør høy hsTnTkon sen tra sjon så le
des med fø re ut red ning av HFpEF, ett er at 
 ob struk tiv ko ro nar syk dom er ute luk ket.

Pa si en ten had de Cushings syn drom,  
som er di rek te as so siert med hjer te syk dom. 
Ko ro nar syk dom gir over dø de lig het ved 
Cushings syn drom (4) og dia sto lisk dys funk
sjon, som er et kjen ne tegn ved HFpEF, er vist 
å være van lig ved hyperkortisolisme. Om 
dia gnos tikk av HFpEF had de på vir ket pro
gno sen for pa si en ten er tvil somt da han 
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RET TEL SE

Lun ge em bo lis me ved covid-19
Anders Tvei ta, Siv Hes te nes, Ei rik Rob sahm  
Spo ra støyl, Sti an Alek san der Pet er sen,  
Ben te Lund Nep le, Ma ri us Myr stad,  
Arn ljot Tveit, Hege Frø en, Jan Svendsen,  
Else Jo han ne Røn ning
Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 800.

I Tids skrif tet nr. 8/2020, s. 800 skal det stå: 
Grun net mang len de bed ring i ok sy ge ne ring 
og ved va ren de sterkt for høy et Ddi mer til 
ver di er > 10 mg/l FEU.

På side 801 i fi gur teks ten skal det stå: 
Stip let lin je in di ke rer Ddimerverdier > 35,2 
mg/l FEU. Vi de re skal det på sam me side stå: 
Dag 7 steg Ddimerverdiene fra 2,8 til 24 mg/l 
FEU og Grun net ny Ddimerstigning fra  
16 mg/l FEU til 26 mg/l FEU. I fi gu ren på sam
me side skal det i pDdi mergra fen stå mg/l 
FEU på yak sen.

På side 802 skal det stå: Det fore lå ved 
inn komst re spi ra to risk al ka lo se, og Ddimer
verdien var 1,9 mg/l FEU. På sam me side skal 
det også stå: Høye Ddimerverdier (> 1,0 mg/l 
FEU) ved inn komst er i fle re stu di er rap por
tert å være as so siert med økt ri si ko for død 
ved covid19.

Vi be kla ger fei len, den er ret et på net.

type 1dia be tes. I al ders grup pen 30 – 89 år  
var pre va len sen av type 2dia be tes 5,3 %. Alle 
fast le ger i om rå det del tok i stu di en, da ta inn
sam lin gen ble gjen nom gått av en er fa ren 
sy ke plei er og alle dia gno ser fra pri mær hel
se tje nes ten ble va li dert. Pre va lens es ti ma tet 
end ret seg ikke ved al ders stan dar di se ring til 
den nors ke be folk nin gen. Ved å ta hen syn til 
at inn vand rer be folk nin gen i Norge er noe 
stør re enn i Sal ten, steg pre va len sen fra 5,3 % 
til 5,4 %. Vi me ner der for at våre pre va len
stall der alle med kjent dia be tes i alle ald re 
fra et stort geo gra fisk om rå de er in klu dert, 
ikke bare er re pre sen ta ti ve for Sal ten, men 
kan være et ri me lig an slag for til sva ren de 
om rå der el ler en dog hele Norge for 2014.

In ter es sant nok fin ner vi en la ve re pre va
lens av dia gnos ti sert type 2dia be tes (3,4 %, 
alle aldergrupper) enn tid li ge re stu di er, 
in klu dert es ti ma tet av Ste ne og med ar bei 
dere (4,4 – 4,8 %, alle al ders grup per). Hvor vidt 
dett e skyl des en re ell la ve re pre va lens  
i Sal ten, som ville gle det oss le ger i Sal ten, 
el ler om bruk av re gis ter data som over, 
over es ti me rer pre va len sen, kan vi ikke fast
slå med sik ker het. Ved kun å in klu de re 
pa si en ter der dia gno sen dia be tes var brukt 
av fast le gen siste tre år, kan våre tall også 
un der es ti me re pre va len sen. San ne pre va 
lenstall er vik ti ge i plan leg gin gen av hel se
om sorg for den ne pa si ent grup pen.
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L.C. STE NE OG MED AR BEI DE RE  
SVA RER
Takk til Slåt sve og med ar bei de re for in ter es
san te kom men ta rer og vik tig sup ple ren de 
in for ma sjon (1) som il lust re rer ett av ho ved
po en ge ne i vår kro nikk (2): Det er ikke 
 en kelt å fast slå pre va len sen av dia be tes  

i Norges be folk ning. Ver ken våre re gis ter
data el ler data fra pri mær hel se tje nes ten  
i et av gren set om rå de som Sal ten er per fek te 
for for må let, men kom plett e rer hver and re. 
Slåt sve og med ar bei de re fant la ve re pre va
lens i Sal ten i Nordland (3), enn vi gjor de for 
lan det som hel het ba sert på re gist re (4). Vi 
har in gen umid del bar for kla ring på for skjel
len, men har noen inn spill som kan skje kan 
for kla re noe.

Tal le ne fra Sal ten ble sam let i 2014, og  
må sam men lig nes med de lands dek ken de 
re sul ta te ne for Norge i 2014, ikke i 2020. Vårt 
es ti mat av type 2 dia be tes i al ders grup pen 
30 – 89 år i 2014 var 6 %, mot Slåt sve og med 
arbei de res 5,3 %. Et vik tig spørs mål er om 
Sal ten skil ler seg fra res ten av lan det. Vi har 
ikke sva ret på dett e uten til gang på data på 
kom mu ne ni vå, men vi har fyl kes vise data. 
Det var inn til 20 % for skjell i pre va lens mel
lom fyl ker i Norge i 2014, og vi har nå sam
men lig net Nordland fyl ke mot res ten av 
Norge i da ta sett et vi har brukt. Sal ten ut gjør 
ca 1,5 % av Norges be folk ning, og ca 1/3 av 
Nord lands be folk ning. Vi fant at før kor ri ge
ring for al der og fø de land, var pre va len sen 
av dia gnos ti sert dia be tes drøyt 15 % høy ere  
i Nordland enn res ten av lan det. Ett er kor ri
ge ring for al ders for de ling og fø de land,  
var pre va len sen i Nordland der imot ca 6 % 
la ve re enn res ten av lan det, pri mært for di 
Nordland had de en noe høy ere an del av 
eld re. Det til sva rer en pre va lens på ca 5,6 %  
i Nordland ett er kor rek sjon for al ders for de
ling. Det kan alt så hen de at pre va len sen 
fak tisk er noe la ve re i Nordland, og kan skje 
også i Sal ten. Hvor vidt Sal ten skil ler seg fra 
res ten av Nordland er fore lø pig ukjent. Dett e 
kan sann syn lig vis un der sø kes i frem ti di ge 
stu di er.

Som sagt er det god grunn til å tro at  
det er feil kil der i de fles te da ta kil de ne. For 
eks em pel kan noen ha blitt re gist rert med 
dia be tes kode i for bin del se med en ut red
ning for dia be tes som ikke nød ven dig vis 
end te med en dia gno se. Vi har for søkt å ta 
høy de for dett e ved å kre ve minst to re gist re
rin ger, men noen feil kan li ke vel ha sne ket 
seg inn. Vi hå per å kun ne fort sett e dis ku sjo
nen og hjelpe hver and re med å mi ni me re 
feil kil de ne i frem ti di ge ana ly ser.

LARS CHRIS TI AN STE NE
lars.christian.stene@fhi.no
er se ni or fors ker ved Av de ling for kro nis ke syk dom
mer og ald ring, Folkehelseinstituttet.
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Kor ti kos te roi der til sy ke hjems pa si en ter  
med covid-19?

Ved covid-19 med tru en de re spi-
ra sjons svikt bør ver ken eld re 
el ler pa si en ter i sy ke hjem fra tas 
mu lig he ten til me di ka men tell 
be hand ling.

Do ku men tert ef ekt av me di ka men tell 
 be hand ling og er fa rin ger fra pan de mi ens 
før s te bøl ge har end ret pre mis se ne for 
 be hand ling av de mest sår ba re pa si en te ne.

Pre li mi næ re data fra Re cov ery-stu di en 
ty der på at dek sa me ta son kan re du se re 
dø de lig he ten og for kor te syk doms for lø pet 
hos covid-19-pa si en ter med be hov for ok sy-
gen be hand ling (1). Ba sert på den ne stu di en 
og WHOs an be fa lin ger til bys slik be hand - 
ling nå til pa si en ter som er så al vor lig syke  
av covid-19 at de leg ges inn på sy ke hus med 
hy pok se mi. Be hand lings ef ekt er kun vist  
for pa si en ter med be hov for ok sy gen  behand-
ling. Dek sa me ta son er nep pe et le ge mid del 
for alle med covid-19, men kan være nyt ig 
for dem som står i fare for å få al vor lig re spi-
ra sjons svikt lit ut i for lø pet. I Hel se di rek to-
ra tets vei le der er ikke kor ti kos te roi der an be-
falt i be hand lin gen av pa si en ter med covid-19 
i sy ke hjem (2). Vi me ner det e li ke vel bør 
vur de res i en kel te til fel ler.

Ut satt for al vor lig syk doms for løp
Eld re og skrø pe li ge pa si en ter er sær lig ut sat 
for al vor li ge syk doms for løp ved covid-19. 
Blant pa si en ter inn lagt på Bæ rum sy ke hus 
un der pan de mi ens før s te bøl ge var dø de lig-
he ten 21 % i al ders grup pen 70 – 79 år og hele 
44 % i al ders grup pen 80 år og eld re (3). Per 
24. no vem ber 2020 sto per so ner i al de ren  
70 år og eld re for mer enn 85 % av alle covid-
19-as so sier te døds fall i Norge, og grup pen  
80 år og eld re sto for nes ten to tred je de ler 
(4). De al ler fles te døds fal le ne har fore kom-
met uten for sy ke hus, man ge på sy ke hjem. 
Un der et ut brudd ved tre sy ke hjem i Bergen 
døde 21 av 40 pa si en ter (5). Smit en brer seg 

nå på nyt i man ge sy ke hjem. Dess ver re 
fin nes in gen na sjo nal over sikt over an tall 
smit e de, syke og døde av covid-19 ved 
 nors ke sy ke hjem. Det er imid ler tid vårt kla re 
inn trykk at det er van lig prak sis å be hand le 
sy ke hjems pa si en ter med covid-19 i sy ke-
hjem met, pri mært med lind ren de til tak.

Ikke kun lind ren de be hand ling
For en del eld re sy ke hjems pa si en ter med 
gode le ve ut sik ter vil må let med be hand lin-
gen ikke kun være lind ring. Data fra pan de-
mi ens før s te bøl ge vi ser at svært høy al der 
ikke er ens be ty den de med fa tal ut gang, 
tross al vor lig syk doms for løp (3). Tro lig bør 
en kel te sy ke hjems pa si en ter med covid-19 og 
hy pok se mi til bys be hand ling med kor ti ko-
ste roi der, som po ten si elt kan red de liv el ler 
for kor te syk doms for lø pet. I Re cov ery-stu -
dien var dø de lig he ten et er 28 da ger blant 
pa si en ter med be hov for ok sy gen be hand-
ling (ikke re spi ra tor be hand le de) 23 % i dek-
sametasongruppen og 26 % i kon troll grup-
pen (rate ra tio 0,82, 95 % KI 0,72 – 0,94) (2). 494 
av de 2 014 pa si en te ne som ble ran do mi sert 
til be hand ling med dek sa me ta son, var 80 år 
el ler eld re, og ma jo ri te ten had de én el ler 
fle re kro nis ke syk dom mer. En del sy ke-
hjems pa si en ter med gode le ve ut sik ter skil-
ler seg kan skje ikke så mye fra pa si en te ne 
som ble in klu dert i den ne stu di en, og vil 
der med kun ne ha nyt e av den ne be hand -
lingen.

Fore lø pig er det kun pub li sert pre li mi -
nære re sul ta ter fra Re cov ery-stu di en, og 
fle re spørs mål er ube svar te. Blant dis se er 
når i for lø pet be hand lin gen er mest ef ek tiv, 
og hvil ke pa si ent grup per som har nyt e av 
den. Frem ti di ge re sul ta ter fra både den ne 
og and re stu di er vil gi svar på hvor ef ek tiv 
be hand ling med kor ti kos te roi der egent lig 
er. Men de fore lø pi ge re sul ta te ne gir ikke 
grunn til å tro at eld re covid-19-pa si en ter 
med hy pok se mi har mind re nyt e av slik 
be hand ling enn yng re.

Kan gis i tab lett form
Dek sa me ta son kan gis i tab let form. I stu -
dien bruk te man do se rin gen 6 mg én gang 
dag lig i inn til ti da ger. I sy ke hjem og sy ke-
hus i Bergen har også ek vi po ten te do ser 
med pred ni so lon (40 mg × 1) vært git til 
covid-19-pa si en ter med re spi ra sjons svikt. 
Be hand ling med kor ti kos te roi der er for -
bundet med ri si ko for al vor li ge bi virk nin ger 
som ma ge sår og de li ri um. Først nevn te kan 
fo re byg ges med kort va rig be hand ling med 

en protonpumpehemmer. De li ri um er svært 
hyp pig blant eld re covid-19-pa si en ter (3), 
men kan til en viss grad fo re byg ges og 
 be hand les med ikke-me di ka men tel le til tak 
(6). Hy per gly ke mi, som også er en van lig 
bi virk ning, kan be hand les med in su lin.

Også and re kom pli ka sjo ner ved covid-19 
fore kom mer hyp pigst hos eld re (3). Stu di er 
ut ført un der før s te del av pan de mi en vis te 
høy fore komst av ve nøs trom bo em bo lis me 
(7). Fore byg gen de be hand ling med lav mo le-
ky lært he pa rin er gjen nom før bart ved sy ke-
hjem og bør et er vår me ning som ho ved -
regel til bys ved covid-19-syk dom. Pa si en ter 
som i star ten av pan de mi en ble in tu bert og 
til kob let re spi ra tor, be hand les nå i stør re 
grad med ikke-in va siv ven ti la sjons støt e. 
Det e tå les bedre enn re spi ra tor be hand ling, 
noe som kan være et ar gu ment for å vur de re 
sy ke hus inn leg gel se av de minst skrø pe li ge 
sy ke hjems pa si en te ne med al vor lig covid-19.

In di vi du ell vur de ring
I star ten av pan de mi en tok vi til orde for at 
ver ken al der el ler opp hold på sy ke hjem skal 
bru kes som enes te kri te ri um i vur de ring  
av be hand lings ni vå (8). Man ge sy ke hjems -
pasi en ter har al vor li ge kro nis ke syk dom mer 
og nær mer seg li vets al ler siste fase. De er 
tro lig tjent med å få kun lind ren de be hand-
ling ved al vor lig syk doms for løp. And re er  
på et tids be gren set opp hold et er akut 
syk dom el ler i en re ha bi li te rings si tua sjon, 
og har ikke nød ven dig vis kort for ven tet 
le ve tid. Høy al der er utvil somt en sterk 
ri si ko fak tor for død ved covid-19, men eld re 
med gode le ve ut sik ter bør ikke fra tas mu lig-
he ten til ef ek tiv og til gjen ge lig be hand ling. 
En del av dis se pa si en te ne kan, av hen gig av 
blant an net syk doms for løp, kom pe tan se -
nivå og res sur ser, få be hand ling med kor ti-
kos te roi der i sy ke hjem, mens and re bør 
leg ges inn på sy ke hus.

Mot at 26.11.2020, god kjent 2.12.2020.

«Dek sa me ta son kan re du sere 
dø de lig he ten og for kor te 
syk doms for lø pet hos covid-
19- pasi en ter med be hov for 
ok sy gen be hand ling»

«I Hel se di rek to ra tets vei le der 
er ikke kor ti kos te roi der an be-
falt i be hand lin gen av pa si en-
ter med covid-19 i sy ke hjem.  
Vi me ner det te li ke vel bør 
 vurde res i en kel te til fel ler»
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Eks amens eks per ter med sva ke kunn ska per

Med da gens eks amens ord ning 
og flaks kan me di sin stu den ter 
be stå eks amen tross al vor li ge 
kunn skaps hull.

Som me di sin stu dent på fem te året ved 
Uni ver si te tet i Bergen har jeg mye er fa ring 
med hvor dan me di sin stu den ter blir tes tet. 
Høs ten 2015 ble stu die pla nen på me di sin stu
di et for ny et, og med ny stu die plan fulg te 
også ny eks amens form. Fra å ha skrift li ge 
eks ame ner for hvert fag, har vi nå se mes ter
eks ame ner som be står av av krys nings opp ga
ver (fler valgs opp ga ver, på eng elsk mul tip le 
choi ce ques tions, MCQ) og noen kortsvars
oppgaver. Alle mine eks ame ner har hatt 
 den ne for men, med rundt 120 – 150 av krys
nings opp ga ver pluss noen kortsvarsoppga
ver per eks amen.

Digital eks amen
Per son lig syns jeg det er en be ha ge lig 
 eks amens form. Man slip per å få kram pe  
i fing re ne, og det er ikke så vik tig å pugge 
van ske li ge syk doms navn, for di man kjen ner 
igjen dia gno se ne når man le ser opp ga ven. 
Det er også mu lig å bru ke eli mi ne rings tek
nik ker for å kom me frem til rik tig svar. Hvis 
man er helt blank, kan man ta sjan sen på 
svar al ter na ti vet med mest tekst, for sjan sen 
for at det er det rik ti ge, er stor.

I en kel te fag har man prøvd ut and re 
ty per eks amens opp ga ver. I ana to mi fikk  
vi opp ga ver der vi mått e dra rik ti ge ana to
mis ke de ler på plass på en men nes ke kropp. 
Noen opp ga ver har vært slik at man skal 
huke av på fle re rik ti ge al ter na ti ver og 
 po ten si elt kun ne få trekk for feil svar. En 
gjen gan ger på dis se al ter na ti ve eks amens
opp ga ve ne har vært at noen ikke har klart  
å be sva re opp ga ven pga. da ta pro ble mer, 
el ler at opp ga ven svik ter for alle og se ne re 
blir strøket.

De før s te eks ame ne ne vi had de, var delt 
inn i bol ker. Hvert fag felt had de sin egen 
bolk, og man mått e få minst 40 % rik tig  
i hver bolk (og 60 % til sam men) for å be stå. 
Alt så en fin mu lig het for å sik re at stu den ten 
had de en viss over sikt over de uli ke fag fel 
tene. Kon se kven sen av dett e ble sto re pro tes
ter fra stu den te ne, for di man kun ne stry ke 
på eks amen selv om man to talt had de en 
gan ske høy pro sent an del rik tig. Alle le ger 
vet at mye av det man læ rer på stu di et, blir 
glemt. Li ke vel me ner jeg det er vik tig å ha 
eks ame ner som stil ler krav til at man har 
fulgt med i fore les nin ge ne og for står ho ved
trek ke ne i et fag. Det kan ikke være slik at 
man ut dan ner le ger som har ba sert seg  
på å stå eks ame ner ved hjelp av å nå den 
 ma gis ke sekstiprosentsgrensen ved hjelp  
av sy ste ma tisk gjett ing og gjen bruk av tid li
ge re eks amens opp ga ver.

Ster ke og sva ke stu den ter
Mitt inn trykk er at de fles te me di sin stu den
ter le ser mye og hol der et høyt fag lig nivå. 
Da gens eks amens ord ning med av krys nings
opp ga ver gjør det mu lig å helt droppe å lese 
på en kel te fag til eks amen. At man vel ger  
å ikke lese på et fag, kan skyl des svak og lite 
en ga sje ren de un der vis ning el ler rene stra te
gis ke hen syn, om man vet at det ikke vil bli 
stilt så man ge spørs mål fra fa get. Det er ikke 
bra å kom me ut i ar beids li vet som lege uten 
å kun ne tolke et en kelt rønt gen bil de av 
tho rax el ler ikke å for stå hva odds ra tio er  
for noe.

For at en eks amen skal kun ne av gjø re 
hvil ke stu den ter som ikke kan et fag godt 
nok, må for men være en an nen enn i dag. 

Vi dar M. Steen, pro fes sor i me di sinsk ge ne
tikk ved Uni ver si te tet i Bergen, har ny lig 
be skre vet hvor dan man kan stry ke til 
 eks amen i et helt fag felt og li ke vel be stå 
eks amen sam let (1). Pett er Gjers vik, pro fes
sor i hud syk dom mer ved Uni ver si te tet  
i Oslo, har i sin kro nikk «Eks amens lære  
for dum mies» be skre vet hvor dan da gens 
eks amens for mer med av krys nings opp ga ver 
gjør stu den te ne flin ke til å be stå eks amen, 
men ikke gjør dem til gode le ger (2).

Fle re kortsvarsoppgaver, takk
Steens for slag om å dele eks amen i to,  
der man i den før s te del en knapt til la ter  
feil, er vel verdt å vur de re. I til legg fore slår 
jeg føl gen de:

An de len kortsvarsoppgaver økes. På den 
må ten hind rer man mu lig he ten for å «gjett e 
seg» til en be stått eks amen.

An tall munt li ge og prak tis ke eks ame ner 
økes. Dett e gjør at man øver på kunn skap på 
en mind re pas siv måte, og det er god læ ring 
til vi de re kar rie re.

Det er ting som er bra med di gi ta le eks a
mens for mer. Stu den ter med dår lig hånd
skrift slip per å ri si ke re å bli feil tol ket, og 
vur de rin gen blir mer ob jek tiv. Men per son
lig er jeg redd for at man ett er kun å ha 
be svart av krys nings opp ga ver ved di gi ta le 
eks ame ner ikke blir dyk tig nok til å ta fatt 
som lege med an svar for pa si en ters liv og 
hel se. Som det ofte er sagt: Pa si en ter mø ter 
ikke opp på le ge kon to ret med fire svar al ter
na ti ver for hva som fei ler dem. Hvis vi vil 
ut dan ne flin ke og selv sten di ge le ger, må det 
stil les krav, både til fa kul te te ne som la ger 
eks amen, og til oss stu den ter som en dag 
skal ut i ar beids li vet som le ger.

Mot at 21.11.2020, god kjent 30.11.2020.
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«Da gens eks amens ord ning 
med av krys nings opp ga ver 
gjør det mu lig å helt droppe  
å lese på en kel te fag til 
 eksamen»
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Bedre over sikt over pan kre as kreft i Norge

Pan kre as kreft har høy dø de lig
het og symp tom byr de og ram
mer sta dig fle re nord menn.  
Et de di kert kva li tets re gis ter  
kan bli av gjø ren de for å sik re 
god be hand ling.

Fem års over le vel sen av pan kre as kreft (duk
talt ade no kar si nom) er un der 10 % (1). In si
den sen av den ne syk dom men er øken de, 
den kir ur gis ke be hand lin gen om fat en de, 
re si div ra ten høy og symp tom byr den be ty de
lig. Uten sto re be hand lings gjen nom brudd  
i sik te for ven tes syk dom men i 2030 å bli den 
nest dø de lig ste kreft y pen, et er lun ge kreft 
(2). Et de di kert kva li tets re gis ter kan bli et 
av gjø ren de verk tøy for å sik re at nors ke 
pankreaskreftpasienter får lik be hand ling 
med god kva li tet.

Må ling av kva li tet i alle fa ser
For må let med kva li tets re gis te ret er å bedre 
pa si ent be hand lin gen i alle sta di er av syk
dom men. Som for alle slike re gist re er det 
grunn leg gen de prin sip pet å gjø re det vik 
tige mål bart, ikke å gjø re det mål ba re vik tig. 
Vi skal re gist re re kli nisk vik ti ge va riab ler og 
til stre be kom plet dek nings grad med høy 
da ta kva li tet.

Det før s te ste get er å gi en inn gå en de 
be skri vel se av si tua sjo nen i dag. Mind re  
enn 20 % blir ope rert (3), og det er bare for 
de ope rer te pro gno sen er blit klart for bed
ret, selv om de al ler fles te får til ba ke fall (4). 

Vi vet langt mind re om de som ikke blir 
ope rert. Hvor dan funk sjons ni vå et er for de 
ope rer te et er ut skriv ning, har vi også svært 
lite kunn skap om. Bruk av kje mo te ra pi før 
og et er ope ra sjon (neoadjuvant/ad ju vant) 
og re sul ta ter av det e må be skri ves bedre.

I til legg vet vi at så man ge som 40 % av 
ny dia gnos ti ser te pankreaskreftpasienter 
ikke får noen tu mor ret et be hand ling i det 
hele tat (5). For den ne un der grup pen har 
det ikke vært mål bar bed ring i over le vel sen 
på over 20 år, og det e er pa si ent grup pen vi 
vet ab so lut minst om. Vi må kart leg ge hva 
slags vur de ring som lig ger bak en be slut
ning om ikke å star te tu mor ret et be hand
ling. Sist, men ikke minst, vil re gis te ret 
hen te inn opp lys nin ger om den symp tom
lind ren de opp føl gin gen i siste le ve tid. Her 
vil Kom mu nalt pa si ent og bru ker re gis ter 
og Re sept re gis te ret være vik ti ge da ta kil der.

Én kreft mel ding
Re gis te rets ar beids grup pe, med on ko log 
Han ne Ham re som le der, har be ståt av fire 
med lem mer fra Norsk Gas tro in tes ti nal 
Can cer Grup pes fag grup pe for kreft syk dom 
i le ver, pan kre as, gal le blæ re og gal le gang 
(NGICGHPB), der Kris tof er Las sen er le der, 
en re pre sen tant fra Norsk re gis ter for gas
tro kir ur gi (NoRGast) og tre av Kreft re gis te
rets med ar bei de re.

Ar beids grup pen har lagt stor vekt på at 
ar bei det med re gist re ring for den en kel te 
lege og av de ling skal være re du sert til et 
ab so lut mi ni mum. Det er lagt mye ar beid  
i en in tui tiv og kort fat et kreft mel ding. 
Pankreaskreftpasientene har ofte et opp
split et for løp, der vur de ring av tu mors 
resektabilitet gjø res på uni ver si tets sy ke hus, 
mens ut red ning, kje mo te ra pi og øv ri ge 
pro se dy rer fore går på lo kal sy ke hu set.

Det er kun én kreft mel ding som skal 
opp ret es, nem lig ved ut red nings tids punk
tet. Kreft mel din gen er lagt tet opp mot og 
ut fyl ler det som al le re de re gist re res i pak ke
for løp (6). Øv ri ge opp lys nin ger vil bli hen tet 
fra Norsk pa si ent re gis ter (ICDko der og 
pro se dy re ko der), NoRGast (ri si ko pro fil, 

ope ra sjons type og kom pli ka sjo ner ved 
kir ur gi), me di ka men tel le re gist re (Re sept 
regis te ret, Chemotherapy Management 
Sy stem (CMS)), Døds år saks re gis te ret og 
and re re gist re med høy dek nings grad. For at 
kva li tets re gis te ret skal fun ge re et er hen sik
ten, vil høy re spons rate og kom plet inn mel
ding være den vik tig ste suk sess fak to ren.

På et punkt skil ler kreft mel din gen til 
kva li tets re gis te ret for pan kre as kreft seg fra 
and re kreft mel din ger. Tra di sjo nelt set es 
dia gno se tids punkt for kreft syk dom til dato 
for bi op si. Men ved pan kre as kreft er det en 
høy an del som ald ri biop se res, blant an net 
for di bi op si/cy to lo gi av pan kre as ford rer 
kom pe tan se i form av en do sko pisk ul tra lyd, 
noe man ge ut re den de sy ke hus ikke har. 
Der for ble det be slut et at dia gno se tids
punkt skal leg ges til sam me dato som syk
dom men blir av dek ket ved ra dio lo gisk 
un der sø kel se.

Nøk ke len til suk sess
Hvis det e re gis te ret skal lyk kes, vil det kre ve 
noen mi nut ers lo jal del ta gel se og an svar lig
het hver gang en pa si ent dia gnos ti se res 
med pan kre as kreft! Opp ga ven kan der og 
da til fal le en kir urg, en on ko log el ler en 
ind re me di si ner, men det er i dis se mi nut 
tene re gis te rets suk sess av gjø res. Re gis te rets 
fag le del se og Kreft re gis te rets ana ly ti ke re 
skal ta an sva ret for at det e sam men stil les 
med data fra and re kil der og blir til ro bust 
in for ma sjon som kom mer pa si en te ne og 
fag mil jø et til nyt e.

Mot at 29.10.2020, før s te re vi sjon inn sendt 20.11.2020, 
god kjent 30.11.2020.

«Et de di kert kva li tets re gis ter  
kan bli et av gjø ren de verk tøy  
for å sik re at nors ke pankreas- 
kreftpasienter får lik be hand-
ling med god kva li tet»

«For at kva li tets re gis te ret  
skal fun ge re et ter hen sik ten, 
vil høy re spons rate og kom-
plett inn mel ding være den 
vik tig ste suk sess fak to ren»
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Pas sivt sam tyk ke ved pas siv del ta kel se?

Det passive sam tyk ket iva re tar vik ti ge etis ke hen syn og bør kun ne bru kes  
i langt stør re grad in nen vis se ty per me di sinsk og hel se fag lig forsk ning.

Hel se forsk nings lo vens for mål er  
å frem me god og etisk for svar lig 
forsk ning (1). Et sen tralt grep i så 
måte er å på leg ge fors ker ne å inn

hen te sam tyk ke fra del ta ker ne. En ut ford
ring er at lo ven kun ope re rer med to ka te go
ri er – en ten ak tivt sam tyk ke el ler unn tak fra 
sam tyk ke. Vi me ner det fin nes gode etis ke 
grun ner for å frem snak ke det pas si ve sam
tyk ket og la det spille en ty de li ge re rol le.

Ho ved re ge len om ak tivt sam tyk ke
Den kla re ho ved re ge len i all hel se fag lig 
forsk ning er det in for mer te, fri vil li ge og 
ut ryk ke li ge sam tyk ket, jf. hel se forsk nings
lo ven § 13. In for mert sam tyk ke hand ler om 
at po ten si el le del ta ke re skal opp ly ses om 
ri si ko og mu li ge for de ler og ulem per samt 
ret ig he ter og prak tis ke for hold knyt et til 
del ta kel sen. In for ma sjo nen skal være for
ståe lig og sann fer dig, ikke for knapp og ikke 
for om fat en de. Fri vil lig sam tyk ke hand ler 
om at man ikke skal føle seg pres set til  
å del ta el ler for le des til noe man selv ikke vil. 
Det e set es sær lig på spis sen ved forsk ning 
på per so ner i av hen gig hets si tua sjo ner. 
Ut ryk ke lig el ler ak tivt sam tyk ke hand ler 
om at del ta kel se skal være en ak tiv vil jes 
erklæ ring – du må ak tivt si ja. Hvis du ikke 
fore tar deg noe, blir du ikke med.

Sam tyk ke be grun nel sen
Det er i dag ut bredt enig het om at det 
 ak ti ve, in for mer te sam tyk ket i me di sinsk  
og hel se fag lig forsk ning er etisk rik tig og 
vik tig. Så sterk er den ne enig he ten at man 
av og til kan glem me be grun nel sen. Vi de ler 
eti ker ne James Wilson og David Hunters 
opp fat ning om at den beste be grun nel sen 
for streng forsk nings re gu le ring først og 
fremst er knyt et til ri si ko (2). Me di sinsk og 
hel se fag lig forsk ning kan ut set e del ta ker ne 
for ri si ko og ulem pe, uten at forsk nin gens 
pri mæ re for mål er å opp nå en be hand lings
ge vinst for den en kel te. Det e er det vik tig  
at po ten si el le del ta ke re in for me res om, slik 
at de kan ta et in for mert og ak tivt valg om 
hvor vidt de øns ker å ut set e seg for det e.

Ri si ko er ho ved sa ke lig knyt et til fy sis ke 
ska de virk nin ger, men også psy kis ke be last

nin ger kan være re le vant. Fy sisk og psy kisk 
ri si ko for bun det med forsk nings del ta kel se 
er igjen knyt et til pro sjek ter som in ne bæ rer 
en in ter ven sjon el ler in ter ak sjon, så kalt 
pri mær forsk ning.

Se kun dær forsk ning be teg ner forsk ning på 
al le re de inn sam le de data – alt fra hel se opp
lys nin ger i pa si ent jour na ler til sen tra le 
hel se re gist re. I den ne teks ten om ta ler vi 
ikke den for skrifts re gu ler te re gis ter forsk nin
gen. Se kun dær forsk ning kjen ne teg nes av et 
fra vær av fy sisk ri si ko. Sånn set går det et 
vik tig prin si pi elt skille mel lom pri mær  
og se kun dær forsk ning. Også i se kun dær
forsk ning kan det rik tig nok være re le vant  
å snakke om ri si ko, eks em pel vis ri si ko en for 
en kren kel se av per son vern el ler in te gri tet. 

Vår på stand er der for ikke at se kun dær forsk
ning all tid er ri si ko fri el ler etisk upro ble ma
tisk, ei hel ler at pri mær forsk ning all tid 
in ne bæ rer ri si ko. Li ke vel me ner vi at det 
ak ti ve sam tyk kets fun da men ta le stil ling  
i me di sinsk forsk nings etikk si den Nürnberg
kodeksen og Hel sin ki de kla ra sjo nen må 
for stås med ut gangs punkt i pri mær forsk
nin gen. In ter ak sjo nen – og ri si ko en for bun
det med den – re pre sen te rer den pa ra dig ma
tis ke be grun nel sen for streng forsk nings
regu le ring og krav om ak tivt og in for mert 
sam tyk ke.

Der som man me ner at det ak ti ve og in for
mer te sam tyk ket er av av gjø ren de be tyd
ning også i se kun dær forsk ning, må be grun
nel sen være en an nen enn ri si ko. En slik 
be grun nel se kan være re spek ten for selv 
bestem mel se som så dan. Den ne au to no mi
be grun nel sen for sam tyk ke for ut set er  
ikke at forsk nin gen in ne bæ rer ri si ko el ler 
ulem pe – det hol der å mene at den en kel te 
har en ret til selv å be stem me over egne 

data. Slik kan man mene at det er vik tig  
å spør res, selv når det ikke er så mye å spør
re om. I til legg for bin der vi sam tyk ket med 
enk le prin sip per som re spekt, fol ke skikk  
og høf ig het – man spør før man lå ner (3).

Unn tak fra sam tyk ke kra vet
Hel se forsk nings lo ven in ne hol der en unn
taks be stem mel se hvor Re gio na le ko mi te er 
for me di sinsk og hel se fag lig forsk nings etikk 
(REK) kan gi fri tak fra sam tyk ke kra vet når 
fors ke re øns ker å bru ke hel se opp lys nin ger 
inn sam let i hel se tje nes ten. Det er ri me lig  
å tolke den ne unn taks be stem mel sen som 
en inn røm mel se av at det ikke står så mye 
på spill for den en kel te del ta ker i se kun dær
forsk ning. For ut set nin gen for å kun ne gi 
unn tak, er at del ta ker nes vel ferd og in te gri
tet er iva re tat, og at sam funns nyt en an tas  
å være stor. Her kun ne man kan skje mene  
at pro ble met med ri gi de sam tyk ke krav var 
løst, men det er verdt å mer ke seg at det e  
er for mu lert som en unn taks be stem mel se.  
I til legg kan man lese i for ar bei de ne til lo ven 
at unn tak bare kan inn vil ges der som det 
også er van ske lig å inn hen te sam tyk ke (4). 
Man vet at fors ker ne stort set sy nes inn hen
ting av sam tyk ke er tid kre ven de og van ske
lig. Den na sjo na le forsk nings etis ke ko mi té 
for me di sin og hel se fag (NEM) og REK har 
imid ler tid tol ket van ske lig hets kra vet stren
ge re enn at det kun gjel der be kvem me lig
hets hen syn. Det e føl ger av for ar bei de ne til 
lo ven hvor Hel se og om sorgs de par te men tet 
un der stre ket at «det må fore lig ge noe mer 
enn rene hen sikts mes sig hets be trakt nin ger 
for å fra vi ke ho ved re ge len om inn hen ting  
av sam tyk ke» (4, s. 127). Det er der for ikke 
en kelt å få unn tak fra sam tyk ke kra vet.

Pas sivt sam tyk ke i prak sis
Det er imid ler tid vik tig å være klar over at 
når REK først inn vil ger fri tak fra sam tyk ke
kra vet, på leg ges van lig vis fors ker ne en in for
ma sjons plikt et er per son opp lys nings lo ven, 
jf. per son vern for ord nin gen ar tik kel 13. In for
ma sjons plik ten in ne bæ rer at del ta ker ne 
skal gjø res kjent med at de res hel se da ta  
vil bli be nyt et i et be stemt forsk nings pro
sjekt. Del ta ker ne skal også in for me res om 
sin ret til å re ser ve re seg mot slik del ta kel se. 
På den må ten re spek te res del ta ker nes au to
no mi, og man leg ger til ret e for at de kan 
ut ø ve sine ret ig he ter et er både hel se forsk
nings lo ven og per son vern for ord nin gen. De  
i ut val get som har re el le mot fore stil lin ger 

«Når et forsk nings pro sjekt 
inn vil ges fri tak fra sam tyk ke
kra vet, får del ta ker ne li ke vel 
mu lig het til å be stem me om 
de vil del ta el ler ikke»
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øns ket å del ta i stu di en, ville det etisk set 
vært noe helt an net. In di vi du ell selv be stem
mel se skal trum fe sam funns nyt en – det er 
en etisk pris vi skal og bør be ta le. Når lav 
svar pro sent der imot skyl des prak tis ke 
 om sten dig he ter som «hind rer» folk i å gjø re 
det de selv ville mene er øns ke lig å gjø re, 
opp står et etisk pro blem. Vik tig forsk ning 
som kan kom me oss alle til gode, for sin kes 
el ler hind res. Til sva ren de blir da høye sam
tyk ke krav et etisk pro blem (9).

Vei en vi de re
For å frem me god og etisk for svar lig forsk
ning må uli ke hen syn veies mot hver and re. 
Vi tar til orde for at hel se forsk nings lo vens 
sam tyk ke krav bør ny an se res. Ak tivt sam 
tykke bør være nor men for pri mær forsk
ning. Pas sivt sam tyk ke bør kun ne an s es som 
nor men for pas siv forsk ning el ler se kun dær
forsk ning hvor lite står på spill for del ta ker
ne. Det e hand ler ikke om å ofre in di vi dets 
in ter es ser på fel les ska pets al ter. Det hand ler 
om å finne en op ti mal etisk iva re ta kel se av 
beg ge hen syn.

Da gens ju ri dis ke ram me verk sten ger ikke 
helt for en mer frem tre den de rol le for det 
pas si ve sam tyk ket, men det leg ger hel ler 
ikke til ret e for det med for mu le rin ger om 
ho ved re gel og unn taks be stem mel se. Vi 
mis ten ker at sam tyk ke reg le ne er i utakt 
med hva både del ta ke re, fors ke re og etikk
komiteer me ner er en hen sikts mes sig 
 ba lan se mel lom det å iva re ta del ta ker nes 
in te gri tet og vel ferd på den ene si den, og  
det å frem me sam funns nyt ig forsk ning  
på den and re si den. Pas sivt sam tyk ke ved 
pas siv forsk nings del ta kel se kan være god 
forsk nings etikk.

For fat er ne gjør opp merk som på at kro nik ken ikke er skre
vet på veg ne av NEM el ler REKsy ste met. Syns punk te ne 
må le ses som for fat er nes egne og er ment som en in vi ta
sjon til de bat om re gu le rin gen av norsk hel se forsk ning.

Mot at 17.8.2020, før s te re vi sjon inn sendt 11.9.2020, 
 godkjent 18.9.2020.

den nors ke frem gangs måten i slike sa ker 
opp fyl ler beg ge dis se kri te ri e ne med de 
ma le ne REK har ut ar bei det for in for ma sjon 
og re ser va sjon (7).

Un der for ar bei de ne til lo ven var prak si sen 
med in for ma sjons plikt og re ser va sjons mu
lig het ikke ak tu ell. En inn vil gel se av unn tak 
var å for stå som et full sten dig unn tak hvor 
del ta ker ne ikke ville bli in for mert om sin 
del ta kel se og ikke ville kun ne re ser ve re seg 
hvis de øns ket. I dag er det imid ler tid sjel
den REK og NEM inn vil ger et slikt full sten dig 
unn tak som lo ven gir åp ning for. Da er det 
også villeden de å om ta le prak si sen med 

pas sivt sam tyk ke som unn tak fra sam tyk ket. 
Et er vår opp fat ning re pre sen te rer det pas 
sive sam tyk ket en god etisk mid del vei mel
lom forsk ning med ak tivt sam tyk ke og 
forsk ning uten sam tyk ke, og bør kun ne 
be nyt es i stør re grad enn i dag.

Pri sen for ak tivt sam tyk ke
Ved å på leg ge se kun dær forsk ning et krav 
om ak tivt sam tyk ke ri si ke rer man at man ge 
fore spur te ikke del tar. Det fin nes få – om 
noen – stu di er på fore spur tes be grun nel se 
for å vel ge å ikke si ja til forsk nings del ta 
kelse. Kol le g ers er fa rin ger med re krut e ring 
til pro sjek ter ty der imid ler tid på at det ikke 
nød ven dig vis lig ger en gjen nom tenkt mot
stand mot del ta kel se til grunn. Be kvem me
lig hets grun ner kan være av gjø ren de, eks em
pel vis at man ikke or ker å gå til nær mes te 
post kas se med svar slip pen. Lav svar pro sent 
er et stort pro blem for stu di ers va li di tet og 
føl ge lig den vi ten ska pe li ge nyt en. Pas sivt 
frem for ak tivt sam tyk ke gir ret og slet 
bedre forsk ning (8).

Had de lav svar pro sent skyld tes at folk ikke 

mot å del ta, vil sånn set kun ne re ser ve re 
seg fra del ta kel se.

I prak sis be tyr det at når et forsk nings pro
sjekt inn vil ges fri tak fra sam tyk ke kra vet, får 
del ta ker ne li ke vel mu lig het til å be stem me 
om de vil del ta el ler ikke. En po pu lær be teg
nel se på den ne in for ma sjons og re ser va
sjons pro se dy ren er «pas sivt sam tyk ke» el ler 
«optout».

Er pas sivt sam tyk ke å for stå  
som et unn tak fra sam tyk ket?
Når hel se forsk nings lo ven ikke nev ner pas
sivt sam tyk ke en enes te gang, gjen spei ler 
det ut bred te opp fat nin ger i forsk nings etik
ken om at et sam tyk ke kun er gyl dig der som 
det frem kom mer ak tivt. Det pas si ve sam tyk
kets an tat e pro blem er at det sy nes å lede 
men nes ker inn i forsk nings del ta kel se uten 
at de har tat et be visst og in for mert valg om 
det e. I for ar bei de ne til bio bank lo ven sto  
det eks pli sit at man fryk tet at pas sivt sam
tyk ke ville «grad vis kun ne for tren ge det 
in for mer te ak ti ve sam tyk ke» (5, s. 79).

Et er vår me ning er det nå verdt å dis ku 
tere om det pas si ve sam tyk ket kan skje er 
bedre enn sit ryk te. Når lite el ler in gen ting 
står på spill for den en kel te, og sam ti dig 
be ty de lig nyt e kan opp nås for pa si ent grup
per og hel se tje nes ten ge ne relt, er det ri me
lig å anta at de fes te men nes ker i ut gangs
punk tet vil være po si ti ve til slik forsk ning 
for fel les ska pet. Det be hø ver der for ikke 
være etisk pro ble ma tisk at mo del len sy nes  
å an ty de at forsk nings del ta kel se er nor men. 
Når den en kel te i til legg blir per son lig in for
mert om forsk nin gen og git mu lig het for 
re ser va sjon, re spek te res også den en kel tes 
selv be stem mel se i be ty de lig grad.

Fi lo so fen Ben Saun ders har skis sert yt er li
ge re to be tin gel ser for at det pas si ve sam tyk
ket skal kun ne tel le som et gyl dig sam tyk ke: 
For det før s te må det ha blit kom mu ni sert 
klart og ty de lig til den en kel te at still het vil 
bli tol ket som et sam tyk ke. For det and re må 
det være en kelt å trek ke seg (6). Vi me ner 

«Pas sivt frem for ak tivt  
sam tyk ke gir rett og slett 
bedre forsk ning»
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Kon ser va tiv be hand ling kan være et 
 aksep ta belt al ter na tiv ved akutt ap pen
di sitt, men ri si ko en for å mått e ope re re 
de nes te må ne de ne er be ty de lig.

Kon ser va tiv be hand ling blir i øken de grad 
brukt frem for kir ur gi ved til stan der som 
di ver ti ku litt og pan krea titt. De al ler fles te 
til fel le ne av akutt ap pen di sitt, der imot, blir 
fort satt be hand let med øye blik ke lig hjelp-
ope ra sjon. Er kon ser va tiv be hand ling ved 
akutt ap pen di sitt like trygt?

I en stu die fra USA ble 1 550 voks ne med 
akutt ap pen di sitt ran do mi sert til kon ser va-
tiv be hand ling med an ti bio ti ka el ler ope ra-
sjon (1). Halv par ten av de kon ser va tivt 

 be hand le de pa si en te ne ble ikke inn lagt på 
sy ke hus. Blant de 80 % som ble un der søkt 
med CT, fikk 400 pa si en ter på vist en så kalt 
appendikolitt, dvs. et kon kre ment av for ste-
net av fø ring som kan ob strue re lu men 
i ap pen diks.

Ett er 30 da ger var det in gen for skjell i   
hel se re la tert livs kva li tet mel lom de to grup-
pe ne målt med et va li dert spør re skje ma. 
Ett er 90 da ger had de imid ler tid 29 % av pa si-
en te ne i an ti bio ti ka grup pen gjen nom gått 
ap pen dek to mi. Blant pa si en te ne med appen-
dikolitt ble ap pen dek to mi ut ført hos 41 %, 
mot 25 % der appendikolitt ikke ble på vist.

– Jeg vil ikke end re prak sis på bak grunn av 
den ne stu di en selv om selv opp levd hel se var 
lik ett er 30 da ger, sier Hart wig Kør ner, som 
er over le ge ved Gas tro kir ur gisk av de ling, 

Stavanger uni ver si tets sju ke hus og pro fes sor 
ved Uni ver si te tet i Bergen.

– Re sul ta te ne ty der på at sær lig ved fra vær 
av appendikolitt kan kon ser va tiv be hand-
ling til bys, men fort satt med en be ty de lig 
ri si ko for at ope ra sjon blir nød ven dig 
 se ne re. I de ler av ver den der hel se tje nes ten 
er sterkt pres set un der covid-19-pan de mi en, 
kan kon ser va tiv be hand ling være mer 
 ak tu elt, sier Kør ner.

TOR BJØRN ØY GARD SKOD VIN TIDS SKRIF TET
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Ope ra sjon er fort satt best ved akutt ap pen di sitt

Illustrasjon: Science Photo Library / NTB
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Villeden de in for ma sjon på so si a le me di er gir dår li ge re vak si na sjons
dek ning

Villeden de in for ma sjon om vak si ner 
spredt via Twitt er øker vak si ne skep 
sisen i be folk nin gen og bi drar til   
dår lige re vak si na sjons dek ning, vi ser  
en ny stu die.

Vak si ne skep sis er en al vor lig trus sel mot 
fol ke hel sen over hele ver den. So si a le me di er 
spil ler en vik tig rol le i å spre villeden de 
in for ma sjon og antivaksinepropaganda. 
 I en ny stu die som er pub li sert i tids skrif tet 
BMJ Glo bal Health, ble Twitt er-mel din ger  
om vak si ne re la ter te tema fra hele ver den  
i pe ri oden 2018 – 19 ana ly sert (1). Mel din ge ne 
ble så kob let mot da ta sett som mål te hvor-
dan so si a le me di er mo bi li ser te po li tisk 
hand ling, og hvor ut bredt pro pa gan da fra 
frem me de mak ter var i det en kel te land.

Bruk av so si a le me di er for å mo bi li se re 
po li tisk hand ling var as so siert med økt 
sann syn lig het for at be folk nin gen ikke 
opp fatt et vak si ner som tryg ge. Dess mer 
frem med feil in for ma sjon det var i so si a le 
me di er, dess stør re var fal let i vak si na sjons-
dek nin gen over tid.

– Den ne stu di en er vik tig og svært re le vant 
med tan ke på pan de mi en vi nå be fin ner oss 
i, sier Vic tor Chimhutu, som er før s te ama -
nuen sis ved Det psy ko lo gis ke fa kul tet ved 
Uni ver si te tet i Bergen. 

– Et vak si na sjons pro gram mot covid-19  
må ha høy til lit i be folk nin gen for å ha ef-
fekt, på pe ker han.

– Sam men hen gen mel lom so sio øko no -
miske for hold og vak si ne skep sis er un der-
søkt i man ge stu di er, men stort sett bare 
i en kelt land el ler i sto re tverr snitts stu di er. 
I den ne stu di en sam men lik nes for hol de ne 
i fle re land. En svak het er li ke vel at stu di en 
bare bruk te data fra Twitt er. Face book bru-
kes mer enn Twitt er, sær lig i la ve re so sio øko-
no mis ke sjikt, sier Chimhutu.

– Norge har høy vak si na sjons dek ning og 
lite vak si ne skep sis, og be folk nin gen har stor 
til lit til myn dig he ter og hel se ve sen. For ut set-

nin ge ne er alt så gode for å få gjen nom ført 
vak si ne ring mot ko ro na vi rus. Men også i 
Norge fin nes antivaksinegrupper. For å hind-
re at barn og ung dom blir eks po nert for 
antivaksinepropaganda på so si a le me di er, 
og at villeden de in for ma sjon om vak si ner 
får feste seg, spil ler for eld re, læ re re og po li ti-
ke re en vik tig rol le, sier Chimhutu.

KE TIL SLAG STAD TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Wilson SL, Wiysonge C. So cial me dia and vaccine 

hes i tan cy. BMJ Glob Health 2020; 5: e004206. 

Illustrasjon: John Holcroft / NTB
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Can na bis hem mer so si a le ak ti vi te ter 
hos mus ved å re du se re lak tat pro duk
sjo nen i as tro cytt er og der med ener gi 
tilfør se len til nær lig gen de nev ro ner.

Psy ko tro pe stof er og man ge le ge mid ler 
vir ker på sam spil let mel lom hjer nens nev ro-
trans mitt e re og de res re sep to rer. Den ne 
me ka nis men an tas å for kla re virk nin gen av 
can na bi noi der, som er vir ke stof er i ma ri-
hua na. En ny muse stu die ty der på at vir ke-
lig he ten er mer kom pleks: Den vik ti ge psy-
ko ak ti ve kom po nen ten te tra hy dro can na bi-
nol gri per inn i lak tat me ta bo lis men i as tro-
cytt er og på vir ker der fra nær lig gen de 
nev ro ner (1).

Kom po nen ter i den ok si da ti ve fos fo ry le-
rin gen lek ker nor malt re ak ti ve ok sy gen de ri-
va ter fra mi to kond rie ne, spe si elt i as tro cyt-
ter. De ri va te ne sti mu le rer gly ko ly sen og 
der med lak tat dan nel se. Lak ta tet dif un de rer 
ut av as tro cytt e ne og frak tes inn i nabo nev-
ro ner. Her har lak tat en po si tiv rol le i ener gi-
pro duk sjo nen og sam ti dig nev ro nets funk-
sjon. Te tra hy dro can na bi nol kan for styr re 
den ne me ka nis men. Dett e ble bl.a. vist ved 
å dyr ke nev ro ner sam men med te tra hy dro-
can na bi nol-be hand le de as tro cytt er. Te tra hy-
dro can na bi nol bandt seg til en mi to kon d-
riell cannabinoidreseptor i as tro cytt e ne og 
re du ser te lak tat dan nel sen via en sig nal kas-
ka de. Som et re sul tat av dett e ble lak tat im-
por ten til nev ro ne ne hem met, og nev ro ne ne 

ble stres set så sterkt at noen gikk i apop to se. 
Ak ti vi te ten i ner ve nett ver ket i hip po cam pus 
og prefrontalkorteks som nev ro ne ne er en 
del av, ble re du sert. Den ne svek kel sen kom 
også til utt rykk ved at mu se nes so si a le ak ti-
vi tet ble re du sert. In vitro- og in vivo-til før sel 
av lak tat opp he vet svek kel sen, og for søk 
med gen re di ger te mus be kref tet fun ne ne.

– Dis se for søke ne føy er seg til and re stu -
dier som vi ser at lak tat har en sig nal funk-
sjon i hjer nen, sier Lin da Hil de gard Ber ger-
sen, som er pro fes sor i fy sio lo gi ved Uni ver-
si te tet i Oslo.

– Dett e er kom plekst. Lak tat vir ker gjen-
nom fle re me ka nis mer. Én me ka nis me er at 
en G-pro tein-kop let re sep tor for mid ler noe 
av ef ek ten fy sisk ak ti vi tet har på hjer nen. 
Dis se fors ker ne re fe re rer til våre stu di er der 
dett e ble på vist, men de fin ner ikke at nett-
verks ef ek te ne av te tra hy dro can na bi nol går 
gjen nom den ne lak tat re sep to ren. Imid ler tid 
vi ser and res og våre upub li ser te funn at den 
ak tu el le lak tat re sep to ren regulerer nevron-
nettverkaktivitet, selv om cannabinoidresep-
toren ikke er vist på en over be vi sen de måte, 
sier Ber ger sen.

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

LIT TE RA TUR
1 Ji me nez-Blasco D, Busquets-Garcia A, He bert-Chate-

lain E et al. Glucose me tab o lism links astroglial 
mitochondria to can na bi no id ef ects. Nature 2020; 
583: 603 – 8. 

Bruk av si trat frem for he pa rin un der 
dia ly se be hand ling av pa si en ter med 
akutt ny re svikt gir leng re fil ter le ve tid, 
iføl ge en ny mul ti sen ter stu die.

Ved dia ly se be hand ling ut veks les det par tik-
ler og væs ke mel lom blod fra pa si en ten og 
dia ly se væs ke gjen nom en se mi per me a bel 
mem bran i dia ly se fil te ret. Fil te ret be står av 
en kom pakt sam ling av hår rør, hvor pa si en-
tens blod ren ses ved hjelp av dif u sjon, filt ra-
sjon el ler en kom bi na sjon – så kalt he mo dia-
filt ra sjon. For at fil te ret ikke raskt skal gå 
tett, var det tid li ge re nød ven dig å gi pa si en-
ten eks tra an ti koa gu la sjons be hand ling med 
he pa rin. Ett er in tro duk sjo nen av si trat som 
an ti koa gu la sjons mid del, har det blitt mu lig 
å gi antikoagulant ekstrakorporalt i dia ly se-
kret sen, slik at man unn går eks tra antikoa-
gulasjonbehandling av  pa si en ten.

Hvil ket an ti koa gu la sjons mid del er så 
best? I en stu die ut ført ved 26 sy ke hus i Tysk-
land ble 638 akutt og kri tisk syke pa si en ter 
med be hov for kon ti nu er lig dia ly se ran do-
mi sert til å bli be hand let med en ten si trat 
el ler he pa rin (1). Si trat ga nes ten dob let 
fil ter le ve tid i dia ly se ma ski nen sam men lig-
net med he pa rin, med en me di an tid på hhv. 
47 og 26 ti mer (p < 0,001). 90 da gers dø de lig-
het var nes ten lik i de to grup pe ne. Av dem 
som full før te stu di en, inn traf død uan sett 
år sak hos hhv. 50 % og 53 %.

– Lang fil ter over le vel se in ne bæ rer mer 
ef ek tiv dia ly se med kor te re ne de tid for 
dia ly se ma ski nen, re du sert ar beids be last-
ning for in ten siv sy ke plei e re og re du ser te 
kost na der, sier Elin Hel set, som er over le ge 
ved Av de ling for ane ste sio lo gi og Ge ne rell 
in ten siv ved Oslo uni ver si tets sy ke hus.

– I den ne stu di en ga he pa rin tre gan ger så 
høy blød nings ri si ko. Dett e hen ger sam men 
med at si trat antikoagulerer blo det i dia ly se-
ma ski nen, mens he pa rin antikoagulerer 
hele pa si en ten. In ten siv av de lin ge ne ved 
Ul le vål sy ke hus var de før s te i Skan di na via 
som tok i bruk den ne me to den i 2007. Nå 
bru ker de fles te sy ke hus i Norge eks tra kor-
po ral si trat som an ti koa gu la sjon, sier Hel set.

PET TER MOR TEN PET TER SEN TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Zarbock A, Küllmar M, Kindgen-Milles D et al. Ef ect 

of re gio nal citrate anticoagulation vs sys tem-
ic he pa rin anticoagulation du ring con tin u ous 
kid ney re place ment ther a py on di al y sis fil ter life 
span and mor tal i ty among crit i cal ly ill pa ti ents 
with acu te kid ney in ju ry. JAMA 2020; 324: 1629 – 39. 

Si trat el ler he pa rin 
ved dia ly se?

Fle re vir ke må ter for can na bis

Il lust ra sjon: benoitb/Istock
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Lang tids opp føl ging et er 
atrieflimmeroperasjon  
og sam ti dig åpen hjer te kir ur gi

BAK GRUNN
Pa si en ter med at rie flim mer/flut er som skal gjen nom gå 
en åpen hjer te ope ra sjon, kan be hand les med ab la sjon  
av arytmogene foci un der sam me inn grep. Si nus ryt men 
gjen opp ret es hos de fles te på kort sikt, men lang tids 
resul ta te ne er mer usik re. I den ne stu di en, som er en  
del av den in ter na sjo na le CUREAFstu di en, eva lu e res 
re sul ta ter et er Coxmaze IVope ra sjon for at rie flim mer  
i Norge ved opp føl ging et er seks år.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
19 pa si en ter inn gikk i den ne pros pek ti ve ko hort stu di en. 
At rie flim mer had de vart i 40 må ne der i grup pen med 
lang va rig per sis te ren de at rie flim mer (n = 12) og 6 må ne
der i grup pen med per sis te ren de at rie flim mer (n = 7). 
Ope ra sjon for at rie flim mer ble ut ført et er Coxmaze 
IVpro se dy ren i CUREAFpro to kol len. De før s te 12 må ne
de ne var opp føl gin gen strikt et er CUREAFpro to koll, 
der et er var opp føl gin gen i pri mær hel se tje nes ten.

RE SUL TA TER
Si nus ryt me var re etab lert hos 11 pa si en ter ved ut skriv
ning og hos 14 pa si en ter seks må ne der post ope ra tivt. 
Ved opp føl ging et er 5 – 6 år had de alle pa si en ter med 
lang va rig per sis te ren de at rie flim mer fåt re si div. To av 
dis se fikk si nus ryt me et er elek tro kon ver te ring. Seks av 
syv i grup pen med per sis te ren de at rie flim mer had de 
si nus ryt me et er 5 – 6 år.

FOR TOLK NING
Ini tialt var re sul ta te ne gode, med retablering av si nus
ryt me hos over ⅔ av pa si en te ne et er 6 – 9 må ne der. Fem 
år se ne re ble det på vist høy re si div fre kvens hos pa si en ter 
med lang va rig per sis te ren de at rie flim mer. Fle re re si div 
var ikke blit opp da get el ler for søkt be hand let av hel se
ve se net.
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HO VED FUNN
Seks må ne der et er ope ra sjon for 
at rie flim mer med Coxmaze IVtek
nikk un der sam ti dig åpen hjer te 
opera sjon had de 14 av 19 pa si en ter 
si nus ryt me.

Re si div fre kven sen på leng re sikt var 
høy, spe si elt hos pa si en ter med lang 
pre ope ra tiv va rig het av at rie flim mer.

Peri og post ope ra ti ve kom pli ka sjo
ner ble ob ser vert hos syv pa si en ter, 
men in gen var klart re la tert til 
ab la sjons be hand lin gen.

B lant pa si en ter som skal gjen nom
gå et hjer te kir ur gisk inn grep, er 
fore koms ten av at rie flim mer høy 
(1). Mo der ne me to der for kir ur
gisk ab la sjons be hand ling, som 
Coxmaze (la by rint) IV (CMIV), har 

gjort det enk le re å kom bi ne re kir ur gisk be
hand ling av at rie flim mer med an nen hjer te
kir ur gi (2). Be hand lin gen kan nå gjen nom 
føres mye ras ke re og sik re re enn før da atrie
vevet måt e de les med saks og kniv før det ble 
sydd sam men igjen. På kort sikt (et år) er det 
rap por tert om en suk sess rate på 89 % et er 

CMIVpro se dy re (2). På leng re sikt er slik ab la
sjon for bun det med re du sert hyp pig het av 
post ope ra tiv at rie flim mer, slag og hjer te svikt 
(3) samt bed ret lang tids over le vel se (4).

Mul ti sen ter stu di en Concomitant Uti li za
tion of Radio Fre quen cy Energy for Atrial Fi
brillation (CUREAF) ble ut ført i USA i pe ri oden 
2007 – 11 for å do ku men te re ef ekt og sik ker het 
av ir ri gert uni og bi po lar ra dio fre kvens ab la
sjon ved be hand ling av at rie flim mer et er 
CMIVpro to koll un der sam ti dig åpen hjer te
ope ra sjon. Et er 6 – 9 må ne der vis te re sul ta te ne 
at 66 % av to talt 150 pa si en ter var uten atriale 
takyarytmier (5).

Kir ur gisk ab la sjons be hand ling av at rie flim
mer reg nes nå som en klas se Ian be fa ling for 
ut valg te pa si en ter (1). Det er der for vik tig å ta 
stil ling til om pa si en ter med at rie flim mer 
skal til bys kir ur gisk ab la sjon i for bin del se 
med plan lagt hjer te ope ra sjon. I den ne ar tik
ke len pre sen te res kort og lang tids re sul ta ter 
for pa si en te ne som del tok i den nors ke del en 
av CUREAFstu di en.

Ma te ria le og me to de

In klu sjon og tid lig opp føl ging
To nors ke hjer te kir ur gis ke sent re del tok i 
CUREAFstu di en i pe ri oden 2008 – 10. 19 pa  sien

ter (ti i Trondheim og ni i Bergen) ble in klu
dert, ope rert og fulgt opp et er CUREAFpro
to koll av sam me hjer te kir urg ved hvert sen ter. 
Data fra den nors ke del en av stu di en ble ikke 
tat med i rap por ten fra Damiano og med ar
bei de re (5). Både den pri mæ re CUREAFstu 
dien i Norge (Eu ro pean Com panion Pro to col 
to the US CUREAF study, IDE G060220/S4 Per
ma nent AF Rev E og IDE G070046/S1 Per sis tent 
AF Rev B) og den se ne re lang tids opp føl gin gen 
ble vur dert som kva li tets sik rings pro sjek ter av 
Re gio nal ko mi té for me di sinsk og hel se fag lig 
forsk nings etikk (REK) Vest (067.08 og 
2015/257).

Pa si en ter plan lagt for elek tiv hjer te kir ur gi 
på van li ge in di ka sjo ner og som i til legg had de 
at rie flim mer og opp fyl te in klu sjons kri te ri e ne 
i CUREAFstu di en, ble fort lø pen de in klu dert. 
Venst re ven trik kelfunk sjon og venst re at ri
ums dia me ter ble målt med transtorakal ek
ko kar dio gra fi av kar dio log. Pa si en te ne ble 
grun dig in for mert om ri si ko og for de ler for
bun det med del ta kel se i stu di en, og de un der
teg net sam tyk ke er klæ ring.

Ab la sjo ne ne ble ut ført med bi po lart ut styr 
(Cardioblate LP, Medtronic, Min nea po lis, MN, 
USA) og/el ler uni po lart ut styr (Cardioblate 
Monopolar Pen, Medtronic) for bun det med 
en ra dio fre kvens ge ne ra tor (Cardioblate 
68000 RF Ge ne ra tor, Medtronic). Un der ab la
sjon ble ve vet kjølt ned med salt vanns in fu

Se også lederartikkel side 9
Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no

Fi gur 1   Ab la sjons lin jer et er CUREAFpro to kol len ge ne rert med ra dio fre kvens ab la sjon. Fi gur er gjen git et er til la tel se fra Medtronic.
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sjon. Ab la sjons lin je ne er skje ma tisk vi su ali
sert i fi gur 1 og fi gur 2. Alle pa si en te ne fikk 
an lagt fullt set av ab la sjons lin jer uav hen gig 
av type at rie flim mer og ho ved inn grep. Bi po
lart ut styr ble brukt til lungeveneablasjon og 
lin jen mel lom øvre og ned re hul ve ne. De and
re lin je ne ble ge ne rert med kom bi na sjo ner av 
uni po lart og bi po lart ut styr. Lungeveneabla
sjon ble ut ført på ban ken de hjer te (før kardio
plegi). Pri mært led nings blokk mel lom lun ge
ve ner og venst re at ri um ble opp nådd hos 
16 pa si en ter, mens tre treng te fle re ab la sjo ner 
for å opp nå blokk. I til legg ble venst re au rik
kel am pu tert (n = 9) el ler ligert/luk ket med 
su tur (n = 8) el ler su tur ma skin (n = 2).

Me di ka sjon med amiodaron ble på be gynt 
in nen få da ger post ope ra tivt og kon ti nuert 
(200 mg dag lig) i tre må ne der. 18 av 19 pa si en
ter bruk te war fa rin al le re de før ope ra sjo nen. 
War fa rin skul le et er CUREAFpro to kol len 
bru kes i minst seks må ne der et er inn gre pet. 
Det vis te seg imid ler tid at war fa rin ble kon ti
nuert på kli nisk in di ka sjon hos 17 av 18 pa sien
ter til stu di ens av slut ning.

Be teg nel sen per ma nent at rie flim mer bør 
ikke bru kes for pa si en ter som får ut ført kir ur
gisk ab la sjon (6). I den ne stu di en vil re sul ta
te ne bli pre sen tert sam let for hele grup pen 
og se pa rat for de to un der grup pe ne per sis te
ren de at rie flim mer (va rig het > 7 da ger el ler 
be hov for elek tro kon ver te ring) og lang va rig 
per sis te ren de at rie flim mer (va rig het > 12 må

ne der) der det e er re le vant. En de punkt for 
ryt me sta tus i CUREAFstu di en, do ku men tert 
med 24 tim ers Hol terre gist re ring, var seks 
må ne der ved lang va rig per sis te ren de at rie
flim mer og ni må ne der ved per sis te ren de at
rie flim mer. På dis se tids punk te ne var klas se 
I og klas se IIIantiarytmika se po nert. Der et er 
ble opp føl gin gen grad vis over lat til fast le ger 
og po li kli nik ker.

Lang tids opp føl ging
Én pa si ent døde noen må ne der et er ope ra sjo
nen, mens de gjen væ ren de 18 ble fulgt opp 
5 – 6 år et er ope ra sjo nen med kli nisk un der sø
kel se, nøy ak tig anam ne se for hjer te ryt me og 
12av led nin gers EKG. Jour nal opp lys nin ger, 
in klu dert alle EKGre gist re rin ger, ble inn hen
tet fra fast le ger, kar dio lo ger og lo kal sy ke hus.

I ti den et er Hol terre gist re rin gen (6 – 9 må
ne der post ope ra tivt) fikk to pa si en ter i grup
pen med per sis te ren de at rie flim mer ut ført 
kateterablasjon hen holds vis 11 må ne der og 
65 må ne der et er ope ra sjo nen. De be holdt si
nus ryt me et er det. To pa si en ter i grup pen 
med lang va rig per sis te ren de at rie flim mer 
fikk im plan tert per ma nent pace ma ker.

Un der et er un der sø kel sen kom det fram at 
noen pa si en ter al le re de had de ut vik let kro
nisk at rie flim mer, mens det hos and re ble 
fun net hol de punk ter for re si div som treng te 
vi de re dia gnos tikk og be hand ling. Det e ble 
iverk sat i lø pet av høs ten/vin te ren 2015. En

de lig ryt me sta tus ble gjort opp i de sem ber 
2015.

Sta tis tikk
Data er pre sen tert som mid del ver di er ± stan
dard av vik for nor mal dis tri bu er te data, el lers 
som me di an (1. kvar til og 3. kvar til). Toprøve
ttest og MannWhit ney Utest for kon ti nu er
li ge va riab ler og Fishers eks ak te test for no mi
na le data ble an vendt for å sam men lik ne data 
mel lom grup pe ne med lang va rig per sis te ren
de at rie flim mer og per sis te ren de at rie flim
mer.

Re sul ta ter

Pre ope ra ti ve data er sam let i ta bell 1. Med 
unn tak av me di an va rig het av at rie flim mer, 
som var len ger i grup pen med lang va rig per
sis te ren de at rie flim mer sam men lik net med 
per sis te ren de at rie flim mer (40 ver sus 6 må
ne der), var det in gen sta tis tisk sig ni fi kan te 
for skjel ler mel lom de to grup pe ne. Me di an 
al der var 72 år, og fler tal let av pa si en te ne var 
i NYHA (New York Heart As so cia ti on)klas se II 
(mil de symp to mer). Venst re ven trik kelfunk
sjo nen var nor mal. Fore koms ten av ko ro nar
syk dom var lik i beg ge grup per. Nes ten alle 
(18/19) had de fåt an ti koa gu la sjons be hand ling 
med war fa rin, og 13 ble be hand let med be ta
blok ke re.

Fi gur 2   Ab la sjons lin jer et er CUREAFpro to kol len ge ne rert med ra dio fre kvens ab la sjon. Fi gur er gjen git et er til la tel se fra Medtronic.
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Ho ved inn gre pe ne var mit ral ope ra sjon (n = 
10), aor to ko ro nar by pass ope ra sjon (n = 6) og 
aortaklafprotese (n = 3) (ta bell 2). Mit ral plas
tikk ble sig ni fi kant hyp pi ge re (p = 0,01) ut ført 
i grup pen med per sis te ren de at rie flim mer. 
Venst re arteria mammaria interna ble brukt 
som by pass hos åte av ni koronaropererte. I 
grup pen med lang va rig per sis te ren de at rie
flim mer fikk fem pa si en ter også ut ført se kun
dæ re ope ra ti ve pro se dy rer (luk ning av fora
men ova le, re sek sjon av aneu ris me i aor ta 
ascen dens, trikuspidalplastikk). Me di an ab la
sjons tid var 379 se kun der. Det var in gen for
skjell i ab la sjons tid mel lom grup pe ne, men 
be ty de lig va ria sjon mel lom in di vi du el le pa 
sien ter. Peri og post ope ra ti ve kom pli ka sjo ner 
fore kom hos syv pa si en ter (37 %), in gen klart 
re la ter te til CMIVpro se dy ren. Me di an lig ge tid 
i sy ke hus var åte da ger, og det var in gen mor
ta li tet in nen 30 da ger.

Ved ut skriv ning had de 58 % (11/19) si nus 
rytme, 5 av 7 i grup pen med per sis te ren de 
at rie flim mer og 6 av 12 i grup pen med lang
va rig per sis te ren de at rie flim mer (p = 0,63) 
(fi gur 3 a). I lø pet av de på føl gen de 6 – 9 må ne
de ne ble 14 av 19 pa si en ter (74 %) elektrokon

vertert på grunn av ved va ren de el ler re si di ve
ren de sup ra ven tri ku læ re takykardier (SVT).

Seks må ne der et er ope ra sjo nen (fi gur 3b) 
had de 14/19 pa si en ter (74 %) si nus ryt me, 8 av 
12 i grup pen med lang va rig per sis te ren de at
rie flim mer og 6 av 7 i grup pen med per sis te
ren de at rie flim mer (p = 0,60).

Lang tids opp føl ging
Da pa si en te ne ble eterundersøkt et er fem år, 
vis te det seg at 12 av 18 had de at rie flim mer. 9 
av dis se 12 had de hat si nus ryt me et er seks 
må ne der, mens tre had de at rie flim mer også 
et er seks må ne der. Si nus ryt me fore lå hos 
seks pa si en ter, alle i grup pen med per sis te 
rende at rie flim mer.

Syv pa si en ter med re si div ble vur dert til å 
tren ge vi de re aryt mi dia gnos tikk og even tu elt 
elek tro kon ver te ring. Un der ob ser va sjons pe
rio den høs ten 2015 vis te det seg at fire av dis se 
syv had de pa rok sys malt at rie flim mer. Hos to 
pa si en ter i grup pen med lang va rig per sis te
ren de at rie flim mer ble det opp da get atrieflut
ter med 2: 1over led ning, som ble vel lyk ket 
elektrokonvertert. Dis se to be holdt si nus 
rytme til un der sø kel sens av slut ning. Én pa 

sient ble hen vist til elek tro kon ver te ring, men 
kar dio log fant ikke in di ka sjon for det e.

En de lig re sul tat for hele grup pen (fi gur 3c) 
var re etab lert si nus ryt me hos 44 % (8/18), med 
sig ni fi kant for skjell (p = 0,013) mel lom grup
pen med per sis te ren de at rie flim mer (6/7) og 
lang va rig per sis te ren de at rie flim mer (2/11).

Dis ku sjon

Nes ten en tred je del av pa si en te ne med ope ra
sjons tren gen de hjer te syk dom får på vist at rie
flim mer i lø pet av de siste tre åre ne før kir ur
gi (1). Kir ur gisk be hand ling av at rie flim mer 
un der sam ti dig hjer te ope ra sjon er i dag en 
klas se Ian be fa ling for symp to ma tis ke pa si en
ter, både med kort og lang va rig het av at rie
flim mer (6). Kar dio lo ger og hjer te kir ur ger 
bør der for ta stil ling til om ab la sjons be hand
ling skal gjen nom fø res un der sam ti dig hjer
te ope ra sjon.

Vår stu die støt er at ra dio fre kvens ab la sjon 
for at rie flim mer et er CMIVpro to koll er en 
trygg pro se dy re med lite kom pli ka sjo ner. På 
kort sikt og med opp føl ging et er fast kon
troll re gi me kan pro se dy ren for ven tes å gjen
opp ret e si nus ryt me hos mer enn ⅔ av pa  sien
te ne. Fun ne ne har mo ne rer med re sul ta te ne i 
CUREAFstu di en pub li sert av Damiano og 
med ar bei de re (5). De fant at an tall pa si en ter 
med si nus ryt me (uten sup ra ven tri ku læ re ta
kykardier) ved Hol terre gist re ring et er 6 – 9 
må ne der (våre tall i pa ren tes) var 66 % (74 %) 
for hele grup pen, 63 % (67 %) for grup pen med 
lang va rig per sis te ren de at rie flim mer og 82 % 
(86 %) for grup pen med per sis te ren de at rie
flim mer. Pa si ent grup pen som er stu dert og 
fulgt opp i den ne stu di en, er li ten, og vi had de 
in gen kon troll grup pe som ve ri fi se rer nyt en 
av inn gre pet. Pa si en te ne er imid ler tid nøy ak
tig fulgt opp over lang tid et er ope ra sjo nen. 
Gjen nom fø rin gen av stu di en og et er un der
sø kel sen lig ger en del til ba ke i tid, men ver
ken in di ka sjo ner, ope ra sjons me to de el ler 
opp føl gin gen av pa si en ter som har fåt kir ur
gisk ab la sjon, har for and ret seg ve sent lig. Re
sul ta te ne be trak tes der for fort sat som re le
van te.

Økt dia me ter av venst re at ri um, kort ab la
sjons tid og an tall til leggs pro se dy rer er vist å 
øke ri si ko en for re si div av at rie flim mer (5). Vi 
kun ne ikke på vi se slike sam men hen ger, an ta
ge lig på grunn av se lek sjons kri te ri e ne til stu
di en og det lave an tal let pa si en ter. Et kom
plet ab la sjons møns ter med trans mu ra le le
sjo ner er en for ut set ning for et godt re sul tat 

Ta bell 1  Pre ope ra ti ve ka rak te ris ti ka for en grup pe pa si en ter (n = 19) som fikk ut ført kir ur gisk ab la sjon for  at rie   
flim mer i for bin del se med åpen hjer te kir ur gi i Bergen el ler Trondheim 2008–10. An tall der som an net ikke er 
an git.

Variabel Data

Alder (år), median (1. kvartil; 3. kvartil) 72 (68; 73)

Kjønn (antall menn/kvinner) 15/4

Hypertensjon 3

Varighet atrieflimmer (måneder), median (1. kvartil; 3. kvartil) 20 (9; 53)

Betablokker 13

Warfarin 18

NYHA1-klasse, antall pasienter

Klasse I 1

Klasse II 12

Klasse III 6

Venstre ventrikkel-ejeksjonsfraksjon (prosent), middelverdi ± SD 62 ± 5

Diameter venstre atrium (mm), middelverdi ± SD 53 ± 8

Kirurgiske tilstander2

Mitralinsuffisiens 10

Koronarsykdom 9

Aortaklaffstenose 3

1  New York Heart Association
2 Noen pa si en ter had de fle re til stan der som treng te ope ra tiv be hand ling
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grup pen med lang va rig per sis te ren de at rie
flim mer. Det e støt es av en stu die fra Dan
mark, der opp føl gin gen også var over lat til 
pri mær hel se tje nes ten, og der kun hen holds
vis 33 % og 25 % av pa si en te ne var uten sup ra
ven tri ku læ re takykardier et er fem og syv år 
(10).

Re si div hyp pig he ten har vist seg å være be
ty de lig et er 18 – 36 må ne der (9), noe som igjen 
un der stre ker vik tig he ten av at lang va rig opp
føl ging og rask in ter ven sjon ved re si div av 
at rie flim mer skjer ved et spe sia li sert sen ter 

Ved stu di ens av slut ning et er 5 – 6 år had de 
44 % av våre pa si en ter si nus ryt me. Det e er ad
skil lig la ve re enn rap por tert i to ny ere stu di er 
fra USA, der hen holds vis 66 % og 64 % had de 
si nus ryt me fem år et er til va ren de ope ra sjon 
(8, 9). I beg ge dis se stu di e ne ble pa si en te ne 
nøye fulgt opp og ade kvat be hand let for re si
div av at rie flim mer i åre ne et er ope ra sjo nen. 
Si den tid li ge re sul ta ter i vår stu die var på lin je 
med and re sent re, mis ten ker vi at en vik tig 
år sak til den høye re si div ra ten, er mang ler i 
opp føl ging og elek tro kon ver te ring, spe si elt i 

ved all ab la sjon for at rie flim mer (7). Lunge
veneablasjonene ble ut ført med bi po lart ut
styr, og transmuralitet ble be kref tet ved opp
he vet im puls led ning mel lom lun ge ve ner og 
venst re at ri um (exit block). Vi er far te at det 
hos en del pa si en ter var nød ven dig med gjen
tat e ab la sjo ner for å opp nå opp he vet im puls
led ning. Selv der det e var do ku men tert, vis te 
det seg at en pa si ent fikk re si div et er seks 
må ne der i form av atriefluter fra en ablatert 
lun ge ve ne. Kort ab la sjons tid (< 360 se kun der) 
er vist å være en ri si ko fak tor for re si div (5). 
Me di an ab la sjons tid i vår stu die (379 se kun
der) var over det e, men med stor va ria sjon 
mel lom de en kel te pa si en te ne. Ufull sten dig 
ab la sjon kan sann syn lig vis for kla re noen av 
re si di ve ne i den ne stu di en.

Lang pre ope ra tiv va rig het av at rie flim mer 
er en ri si ko fak tor for re si div av at rie flim mer 
(8), noe som be kref tes i vår stu die i form av 
sig ni fi kant for skjel lig re si div rate mel lom 
grup pe ne med lang va rig per sis te ren de at rie
flim mer og per sis te ren de at rie flim mer.

Lang tids re sul ta ter et er CMIVope ra sjon for 
at rie flim mer vi ser be ty de lig va ria sjon. CURE
AFstu di en i USA ble av slut et et er ni må ne
der, og opp føl gings data er oss be kjent ikke 
pub li sert. Vi un der søk te hjer te ryt me fem år 
et er ope ra sjo nen og på vis te en høy re si div fre
kvens av at rie flim mer, spe si elt i grup pen med 
lang va rig per sis te ren de at rie flim mer. Re si di
ve ne ga ofte lite symp to mer og ble ikke all tid 
fan get opp tid lig nok i pri mær hel se tje nes ten 
(data ikke vist).

Fi gur 3  Fore komst av si nus ryt me og at rie flim mer et er ra dio fre kvens ab la sjon for at rie flim mer et er CUREAFpro to kol len ved ut skriv ning (a), et er seks må ne der (b)  
og et er seks år (c).

Ta bell 2  Per og post ope ra ti ve data for en grup pe pa si en ter (n = 19) som fikk ut ført kir ur gisk ab la sjon for at rie
flim mer i for bin del se med åpen hjer te kir ur gi i Bergen el ler Trondheim 2008–10. An tall der som an net ikke er 
an git.

Variabel Data

Hovedinngrep

Mitraloperasjon, totalt 10

Plastikk/ring 6

Protese 4

Aortaklaffprotese 3

Koronar bypassoperasjon1 6

Kardiopulmonal bypass tid (min), middelverdi ± SD 192 ± 71

Aortaavklemming (min), middelverdi ± SD 129 ± 65

Total radiofrekvensablasjonstid (sek), median (1. kvartil; 3. kvartil) 379 (325; 552)

Sykehusopphold (dager), median (1. kvartil; 3. kvartil) 8 (5; 9)

1  Koronar by pass ope ra sjon ble ut ført hos i alt ni pa si en ter, tre av dis se var ledd i en kom bi nert 
pro se dy re
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år lig EKG og even tu elt 24 tim ers EKGmå ling. 
Slik kan man tid lig av slø re re si div og få iverk
sat be hand ling.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 29.5.2020, før s te re vi sjon inn sendt 27.7.2020, 
 godkjent 26.11.2020.

al le re de i lø pet av de før s te åre ne et er ope ra
sjon.

For å bedre lang tids re sul ta te ne et er gjen
nom gåt ab la sjon for at rie flim mer i for bin del
se med hjer te kir ur gi sy nes det ri me lig å an be
fa le et fast kon troll opp legg, for eks em pel med 

(9, 10). Det e kom mer klart frem un der et er
un der sø kel sen i vår stu die, da over en tred je
del av pa si en te ne (7/18) vis te seg å ha be hov 
for ny aryt mi dia gnos tikk. I til legg had de en 
del pa si en ter med lang va rig per sis te ren de at
rie flim mer ut vik let per ma nent at rie flim mer 
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Metallionenivåer i blod fra  
pa si en ter med me tall-mot- 
me tall-hof te pro te se

BAK GRUNN
BHR-pro te se (Bir ming ham hip resurfacing) er satt inn  
i hof ten til 445 per so ner i Norge. Bi virk nin ger av me tall-
fri gjø ring fra me tall-mot-me tall-ledd fla ter av ko bolt-
krom-le ge ring kan fore kom me. Må let med stu di en var  
å ana ly se re fri gjø rin gen av metallioner i lø pet av de 
før s te fem åre ne ett er ope ra sjon hos pa si en ter med 
BHR-pro te se og å un der sø ke om det had de sam men-
heng med kli nis ke kom pli ka sjo ner.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
44 mann li ge pa si en ter (me di an al der 53 år) med BHR-
pro te se satt inn ved Kyst hos pi ta let i Ha ge vik i pe ri oden 
ok to ber 2009–mai 2013 ble fulgt med blod prø ver før 
im plan ta sjon og tre må ne der, ett år, tre år og fem år ett er. 
Ana ly ser av ko bolt og krom i helblod ble ut ført. Kli nisk 
vur de ring av pro te se led det ble gjort ved funk sjons skå-
ring.

RE SUL TA TER
Metallionkonsentrasjonene økte fra ope ra sjons tids-
punk tet til ett år ett er ope ra sjon (p < 0,001), der ett er 
holdt kon sen tra sjo ne ne seg sta bi le. Ett er fem år var 
me di an kon sen tra sjon (min.–maks.) av ko bolt og krom 
hen holds vis 1,1 µg/L (0,4 – 6,3 µg/L) og 1,4 µg/L (0,4 – 11,7 
µg/L) ved uni la te ral pro te se (n = 36), og hen holds vis 2,3 
µg/L (1,6 – 28,5 µg/L) og 2,6 µg/L (1,7 – 14,1 µg/L) ved bi la te ra le 
pro te ser (n = 8). Fem pa si en ter ble re ope rert, mens 
øv ri ge pa si en ter had de god funk sjon.

FOR TOLK NING
Pa si en ter med BHR-pro te se fikk sig ni fi kant øk ning av 
ko bolt og krom i blod ett til fem år ett er kir ur gi, men 
me dian ver di ene var li ke vel godt un der gren se ver di en  
på 7 μg/L som in di ke rer økt ri si ko for kom pli ka sjo ner.

PAUL JO HAN HØL
paul.hol@uib.no
Or to pe disk kli nikk
Hau ke land uni ver si tets sju ke hus

Kli nisk in sti tutt 1
Uni ver si te tet i Bergen

GEIR HAL LAN
Or to pe disk kli nikk
Hau ke land uni ver si tets sju ke hus

Kli nisk in sti tutt 1
Uni ver si te tet i Bergen

KARI IND RE KVAM
Or to pe disk kli nikk
Kyst hos pi ta let i Ha ge vik

Kli nisk in sti tutt 1
Uni ver si te tet i Bergen
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HO VED FUNN
En grup pe pa si en ter som fikk 
BHR-pro te se, had de signifikant 
økning i me di an blod kon sen tra sjon 
av ko bolt og krom ett til fem år ett er 
ope ra sjo nen.

Fem pa si en ter had de metallione-
verdier over gren se ver di en på 7 μg/L, 
men var symp tom frie.

Fem re ope rer te, symp to ma tis ke 
pa si en ter had de metallioneverdier 
un der gren se ver di en på 7 μg/L.

Metallionekonsentrasjon ale ne gir 
ikke til strek ke lig in for ma sjon til  
å pre di ke re nød ven dig he ten av 
re ope ra sjon.

Metall-mot-me tall-hof te pro te-
ser (også kjent som MoM-
pro te ser, me tal-on-me tal), 
der både ledd ho det og hof-
te skå len er av me tall, har 
vært i bruk si den 1960-åre ne. 

Pro te se ne kom både som to tal pro te ser med 
stam me, med en ten sto re el ler små ho der (≤ 32 
mm), og som skall pro te se uten stam me (1). 
Med en van lig hof te pro te se fjer nes ledd ho det 
og det mes te av lår hal sen, og dett e er statt es 
med en pro te se som har mind re hode dia me-
ter, og som fes tes inne i lår be nets marg hule. 
Ledd fla te ne er da of test av me tall-mot-po ly-
ety len el ler av ke ra mikk. Med skall pro te ser, 
der imot, be hol des lår hal sen og det mes te av 
ledd ho det, og ledd ho det får en ny over fla te av 
me tall. Det nye ledd ho det har da sam me stør-
rel se som det opp rin ne li ge og led der mot en 
kopp laget av det sam me ma te ria let, van lig vis 
en ko bolt-krom-mo lyb den-le ge ring. Bir ming-
ham hip resurfacing-skall pro te se, her ett er om-
talt som BHR-pro te se, ble ut vik let i 1990-åre ne 
(fi gur 1) (2). Pro te sen skul le gi bedre sta bi li tet 
og be ve ge lig het i hof te led det enn en kon ven-
sjo nell pro te se, og re du se re pro ble met med 
po ly ety len sli ta sje og osteolyse (3).

Mel lom 1987 og 2013 ble det iføl ge Na sjo nalt 
re gis ter for ledd pro te ser satt inn 485 skall pro-
te ser i Norge, hvor av 466 BHR-pro te ser (4, 5). 
I fle re land ble det opp da get økt fore komst av 
uhel di ge vevs re ak sjo ner som før te til kre ven-
de re ope ra sjon av me tall-mot-me tall-pro te ser. 
Cys te dan nel se, ofte om talt som pseu do tu mo-
rer (6), asep tis ke lym fo cytt-do mi ner te vas ku-

litt-as so sier te le sjo ner (ALVAL) (7) og uøns ke de 
vevs re ak sjo ner fra me tall par tik ler og io ner 
(ARMD, ad verse reactions to me tal debris) (8) 
er alle ter mer som har blitt brukt til å be skri-
ve po ten si elt ska de li ge re ak sjo ner på me-
tallslitasjeprodukter fri gjort fra bæ re fla te ne 
til slike pro te ser. Re vi sjons ra ten for fle re ty per 
skall pro te ser var høy, dels på grunn av dis se 
vevs re ak sjo ne ne, dels på grunn av and re kom-
pli ka sjo ner som lår hals brudd og pro te se løs-
ning (9). Dis se kom pli ka sjo ne ne før te ett er 
hvert til en rask re duk sjon i bru ken av slike 
pro te ser (2). I man ge land, in klu dert Norge, 
stop pet bru ken av me tall-mot-me tall-pro te ser 
helt i 2013.

Det er vist at det er en sam men heng mel-
lom kon sen tra sjo nen av metallioner i blo det 
og lo ka le vevs re ak sjo ner. Der for er det an be-
falt å måle metallionekonsentrasjonen i blo-
det hos ut valg te pa si en ter med me tall-mot-
me tall-pro te ser, og i Norge er det satt en gren-
se ver di på 7 μg/L (10).

Sy ste mis ke ef ek ter, slik som nev ro lo gis ke 
pro ble mer, syns for styr rel ser, hør sels tap, hu-
kom mel ses svikt og de pre sjon (11) samt kar-
dio myo pa ti (12) er sjeld ne, men rap por tert 
hos pa si en ter med en kel te ty per me tall-mot-
me tall-pro te ser ved tok sis ke ni vå er av spe si elt 
ko bolt (13).

Må let med den ne stu di en var å ana ly se re 
fri gjø rin gen av metallioner i lø pet av de før s te 
fem åre ne hos pa si en ter med BHR-pro te se. I 
til legg øns ket vi å se om spormetallnivåene 
had de sam men heng med kli nis ke kom pli ka-
sjo ner som smer te og re du sert kli nisk funk-
sjon samt re ope ra sjo ner.

Ma te ria le og me to de

Etikk
Stu die pro to kol len ble god kjent av re gio nal 
ko mi té for me di sinsk og hel se fag lig forsk-
nings etikk (REK Vest, num mer 2010/2817). 
Skrift lig in for mert sam tyk ke ble inn hen tet fra 
pa si en te ne før før s te blod prø ve ta king. Stu -
dien ble ut ført på av iden ti fi ser te prø ver.

Pa si en ter
44 mann li ge pa si en ter ved Kyst hos pi ta let i 
Ha ge vik i pe ri oden ok to ber 2009–mai 2013 ble 
in klu dert og fulgt pros pek tivt (ta bell 1). Me  -
dian  al der var 53 år (min.–maks. 36 – 69 år). 
36 pa si en ter fikk BHR-pro te se i den ene hof-
ten, mens 8 had de BHR-pro te ser i beg ge hof-
te ne.

Den van lig ste in di ka sjo nen for ope ra sjo nen 
var pri mær ar tro se (n = 30) ett er fulgt av se-
kun dær ar tro se (n = 11).

Kli nisk vur de ring
Kli nisk vur de ring av pro te se led det ble gjort 
med to va li der te hof te skå rer: Harris’ hof te skår 
og Ox ford-hof te skår. Harris’ hof te skår ble re-
gist rert av lege. Den ne be står av ka te go ri ene 
smer te, funk sjon, be ve gel se i led det og de for-
mi tet av led det. Skå re ne fra de uli ke ka te go -

Ta bell 1  Pa si en ter med uni la te ral og bi la te ral BHR-
pro te se ope rert på Kyst hos pi ta let i Ha ge vik i pe ri oden 
ok to ber 2009–mai 2013. Me di an (min.–maks.) al der, 
pro te se stør rel se, hel nings vin kel (in kli na sjons vin-
kel) på kop pen og hoftefunksjonsskårer fem år ett er 
ope ra sjon.

Pasienter med unilat./
bilat. BHR-protese, n 36/8

Alder, år 53 (36 – 69)

Hodestørrelse, mm 54 (46 – 64)

Koppstørrelse, mm 60 (54 – 66)

Helningsvinkel, ° 38 (29 – 49)

Harris' hofteskår 96 (61 – 100)

Oxford-hofteskår 13 (12 – 31)

Fi gur 1  En Bir ming ham hip resurfacing-skall pro te se 
(Smith and Neph ew, Warwick, Eng land), her satt inn  
i en hof te mo dell, har me tall-mot-me tall-ledd fla ter  
der «kopp» og «hode» be står av en ko bolt-krom-mo lyb-
den-le ge ring med 66 % Co, 26,5–30 % Cr, 4,5–7,0 % Mo,  
< 1 % Ni, Mn og Fe, og < 0,35 % C, i hen hold til ISO-stan-
dard 5832. Bil de rett ig he ter: Biomatlab, Hau ke land 
uni ver si tets sju ke hus.

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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riene sum me res, og op ti mal skår er 100 po-
eng, mens 0 po eng er dår lig ste skår (14). Ox-
ford-hof te skår byg ger på et skje ma med tolv 
spørs mål som må ler funk sjon og smer te, og 
som fyl les ut av pa si en ten. Op ti mal skår er 
12 po eng, mens dår lig ste skår er 60 po eng (15).

Stør rel sen på pro te sen ble in di vi du elt til-
pas set hver pa si ent. Det ble tatt rønt gen bil der 
av bek ke net og hof ten hos alle pa si en ter in-
nen en uke ett er ope ra sjon, og kop pens hel-
nings vin kel ble målt i pro gram va ren Sante 
DICOM Edi tor. Kli nis ke data om pa si en ter og 
pro te se kom po nen ter er hen tet fra me di sinsk 
jour nal ved sy ke hu set og kon trol lert mot data 
fra Na sjo nalt re gis ter for ledd pro te ser.

Analyse av ko bolt- og krom ni vå er  
i helblod
Blod prø ver ble sam let inn før kir ur gi og der-
ett er ett er tre må ne der, ett år, tre år og fem år.

Blod ble truk ket fra en vene i un der ar men 
med ve ne ka te ter (Becton Di ckin son Venflon 
Pro) og lag ret ved −20 °C i me tall frie po ly pro-
py len rør (VWR). Før ana ly sen ble 1,5 mL hel-
blod brutt ned i et mikrobølgeassistert sy stem 
(Milestone 1200 Mega), til satt 3 mL 60 % ultra-
ren HNO3 og 2 mL 30 % H2O2 (Merck) og for tyn-
net med dobbeltdestillert, av ioni sert vann 
(MilliQ).

Kon sen tra sjo nen av ko bolt og krom i hel-
blod ble ana ly sert med in duk tivt kob let plas-
ma-mas se spek tro me tri (ICP-MS) (Ther mo 
Scientific Ele ment XR).

De tek sjons gren sen var 0,04 μg/L for ko bolt 
og 0,11 μg/L for krom. Nøy ak tig he ten av ana ly-
se me to den ble over vå ket ved hjelp av et re fe-
ran se ma te ria le (Seronorm Trace Ele ments 
Whole Blood L-2).

Sta tis tisk ana ly se
Da ta ene ble ana ly sert ved hjelp av ikke-pa ra-
me tris ke sta tis tis ke me to der med pro gram-
va ren GraphPad Prism 8. Re sul ta ter opp gis 
her med me dian ver di og la ves te og høy es te 
ver di. Sam men lig ning mel lom pre ope ra ti ve 
og post ope ra ti ve me tall kon sen tra sjo ner på 
pa si ent nivå ble gjort med Wilcoxons test for 
par data. Kor re la sjon mel lom blodmetallni-
vået ett er fem år og and re pa ra me te re (hel-
nings vin kel, hode stør rel se, kli nis ke skå rer) 
ble vur dert ved Spearmans rang kor re la sjons-
ko ef  si ent (rSp) hos pa si en te ne med uni la te ral 
pro te se. Fem blod prø ver med krom-kon sen-
tra sjon un der de tek sjons gren sen ble til delt 
en ver di på halv par ten av de tek sjons gren sen. 
Det sta tis tis ke sig ni fi kans ni vå et ble de fi nert 
som p < 0,05.

Re sul ta ter

Blodmetallnivåer
Kon sen tra sjo nen av ko bolt (fi gur 2a og ta bell 
2a) og krom (fi gur 2b og ta bell 2b) i blod økte 
fra ope ra sjons tids punk tet til ett år ett er ope-
ra sjon (p < 0,001) både for pa si en te ne med 
uni la te ral og for pa si en te ne med bi la te ral pro-
te se (ta bell 2). Ver ken kon sen tra sjo nen av ko-

bolt (p = 0,057) el ler krom (p = 0,261) end ret 
seg sig ni fi kant mel lom ett og fem år ett er ope-
ra sjon.

Fem pa si en ter had de ko bolt- og/el ler krom-
kon sen tra sjon over den na sjo na le gren se ver-
di en på 7 μg/L ved minst ett av måle tids punk-
te ne post ope ra tivt. Tre av dis se had de bi la te ral 
pro te se. Den høy es te ko bolt kon sen tra sjo nen 
som ble ob ser vert, var på 28,5 μg/L, og hos den 

µg/L

b.

Pre 3 md. 1 år 3 år 5 år

  Cr-konsentrasjon         Median og kvartiler         Grenseverdi 
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a.

Pre 3 md. 1 år 3 år 5 år

  Co-konsentrasjon         Median og kvartiler         Grenseverdi 

Fi gur 2  Kon sen tra sjon av a) ko bolt (Co) og b) krom (Cr) i helblod (μg/L) ved alle måle tids punk ter (Pre = pre ope ra-
tivt (n = 34), ett er tre må ne der (n = 29), ett er ett år (n = 26), ett er tre år (n = 31) og ett er fem år (n = 27)) hos pa si en ter 
med uni la te ral BHR-pro te se (n = 36). Svar te horisontale stre ker in di ke rer me di an og kvar ti ler. Stip let lin je vi ser 
gren se ver  dien i Norge (7 μg/L).

3
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sam me pa si en ten fant vi også den høy es te 
krom kon sen tra sjo nen (14,1 μg/L).

Det var kor re la sjon (rSp = 0,77; p < 0,001) mel-
lom kon sen tra sjo nen av ko bolt og krom i 
helblod hos pa si en ter med uni la te ral pro te se 
fem år ett er ope ra sjon (fi gur 3).

Kli nis ke funn
Harris’ hof te skår bed ret seg fra 60  po eng 
(36 – 91  po eng) pre ope ra tivt til 96  po eng 
(61 – 100 po eng) ett er fem år. Me di an Ox ford-
hof te skår for bed ret seg fra 33 po eng (21 – 45 po-
eng) til 13 po eng (12 – 31 po eng) fem år ett er 
inn gre pet.

Vi fant in gen kor re la sjon mel lom de kli-
niske skå re ne hos pa si en te ne med uni la te ral 
pro te se og me tall ni vå ene i blod fem år ett er 
ope ra sjon. De fem pa si en te ne med me tall -
nivå er over gren se ver di en på 7 μg/L had de 
me di an Harris’ hof te skår på 97 po eng (93 – 100 
po eng) fem år ett er inn gre pet.

Det var fem re ope ra sjo ner i lø pet av fem års-
pe ri oden, på grunn av smer ter (n = 3), pro te-
se løs ning (n = 1) og pseu do tu mor (n = 1), der 
alle pa si en te ne had de me tall ni vå er un der 
gren se ver di en på 7 μg/L.

Protesehodestørrelse, hel nings vin kel  
og kor re la sjon med me tall nivå
Me di an hode stør rel se var 54 mm (46 – 64 mm), 
og bare én fe mur kom po nent var mind re enn 
50 mm (ta bell 1).

Me di an hel nings vin kel for pro te se kop pe ne 
var 38°, og vin ke len va ri er te mel lom 29° og 
49°, hvil ket er in nen for an be falt om rå de i fag-
litt e ra tu ren.

Vi fant in gen sta tis tisk sig ni fi kant kor re la-
sjon mel lom metallioneverdiene fem år ett er 
ope ra sjon og pro te sens hode stør rel se el ler 
kop pens hel nings vin kel.

Dis ku sjon

I den ne stu di en nåd de pa si en te ne en topp i 
me tall kon sen tra sjon i blod ett er ett år. Der et-
ter holdt ver di ene seg på dett e ni vå et ved må-
lin ger ett er tre og fem år. Me dian ver di ene er 
godt un der den nors ke gren se ver di en på 7 
μg/L og er sam men lign ba re med ni vå ene rap-
por tert i and re stu di er av pa si en ter med BHR-
pro te se (2, 16). I en mul ti sen ter stu die med 
416 pa si en ter med BHR-pro te se fant man en 
me di an kon sen tra sjon i helblod på 1,4 μg/L for 
ko bolt og 1,29 μg/L for krom hos pa si en te ne 
med uni la te ral pro te se, og 2,1 μg/L for ko bolt 
og 2,3 μg/L for krom hos pa si en te ne med bi la-
te ral pro te se (17).

Bare fem pa si en ter i vår stu die had de ver -
dier som var høy ere enn den nors ke gren se-
ver di en. Alle fem had de gode kli nis ke re sul ta-
ter vur dert ved hof te skå rer, men de an s es å 
være i ri si ko so nen for å ut vik le pseu do tu mor 
og føl ges der for tett.

Metallionenivå i blod bru kes som en in di-
ka tor for mu li ge kom pli ka sjo ner knytt et til 
ledd pro te sen, men sen si ti vi tet og spe si fi si tet 
i så måte er re la tivt lav (18), hvil ket til en viss 
grad il lust re res av våre funn.

I vår stu die ble 5 av 44 pa si en ter re ope rert, 
og 4 av de re ope rer te pa si en te ne fikk skif tet 
pro te sen uten ob jek ti ve funn som ty det på 
pseu do tu mor. Alle de re ope rer te pa si en te ne 
had de me tall ni vå er un der gren se ver di en på 
7 μg/L.

Sam let re vi sjons grad av skall pro te ser (ho-

Ta bell 2a  An tall blod prø ver til gjen ge lig og kon sen tra sjo ner i helblod, re pre sen tert ved me di an og la ves te og høy es te ver di, av ko bolt hos pa si en ter med uni la te ra le (Uni) 
og bi la te ra le (Bilat) BHR-pro te ser ved alle måle tids punk te ne (før ope ra sjon og tre må ne der, ett år, tre år og fem år ett er). Ko bolt i helblod (μg/L).

Preoperativt 3 md. 1 år 3 år 5 år

Uni Bilat Uni Bilat Uni Bilat Uni Bilat Uni Bilat

Antall blodprøver 34 8 29 5 26 6 31 5 27 7

Median (min.–maks.) 0,14  
(0,02 –  
0,71)

0,84  
(0,05 –  
2,75)

1,19  
(0,43 –  
5,78)

3,72  
(0,46 –  
14,98)

1,45  
(0,62 –  
15,16)

3,20  
(1,17 –  
20,16)

1,45  
(0,10 –  
4,68)

3,25  
(2,15 –  
15,26)

1,10  
(0,36 –  
6,32)

2,29  
(1,55 –  
28,53)

Ta bell 2b  An tall blod prø ver til gjen ge lig og kon sen tra sjo ner i helblod, re pre sen tert ved me di an og la ves te og høy es te ver di, av krom hos pa si en ter med uni la te ra le (Uni)  
og bi la te ra le (Bilat) BHR-pro te ser ved alle måle tids punk te ne (før ope ra sjon og tre må ne der, ett år, tre år og fem år ett er). Krom i helblod (μg/L).

Preoperativt 3 md. 1 år 3 år 5 år

Uni Bilat Uni Bilat Uni Bilat Uni Bilat Uni Bilat

Antall blodprøver 34 8 29 5 26 6 31 5 27 7

Median (min.–maks.) 0,23  
(0,05 –  
1,55)

1,17  
(0,05 –  
3,23)

1,25  
(0,05 –  
6,39)

3,18  
(0,05 –  
12,32)

1,70  
(0,36 –  
10,63)

2,93  
(1,34 –  
11,07)

1,71  
(0,66 –  
5,30)

3,05  
(2,71 –  
10,07)

1,41  
(0,40 –  

11,7)

2,56  
(1,65 –  
14,07)

Fi gur 3  Kor re la sjons plott av kon sen tra sjo nen av 
ko bolt (Co) og krom (Cr) fem år ett er ope ra sjon for 
 pasi en te ne med uni la te ral pro te se (n = 27) (rSp = 0,77; 
p < 0,001). Hel truk ket lin je vi ser trend, stip le te lin jer 
vi ser 95 % kon fi dens in ter vall. rSp = Spearmans rang -
korre la sjons ko ef  si ent.
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gren se ver di, helt ned i 3 μg/L (5). La ve re gren-
se gir na tur lig nok dår li ge re spe si fi si tet. Dett e 
er en på gå en de dis ku sjon.

Økt pseudotumorvolum, dår li ge re hofte-
funksjonsskår og bi la te ral me tall-mot-me tall-
pro te se har også blitt as so siert med frem ti dig 
re ope ra sjon (5). Det trengs der for ytt er li ge re 
kart leg ging av sam men hen gen mel lom me-
tallionenivå og bio lo gis ke år saks me ka nis mer 
for ut vik ling av vevs re ak sjo ner.

En svak het med stu di en er at kun menn ble 
in klu dert. Ved stu die start var det vist at kvin-
ner had de dår li ge re re sul ta ter med slike pro-
te ser, og pro te sen ble bare be nytt et på menn 
i in klu sjons pe ri oden. Styr ken er at det er en 
pros pek tiv stu die med pre ope ra ti ve må lin ger 
og fle re post ope ra ti ve opp føl gin ger av en ko-
hort fra sam me sy ke hus. Ko hor ten ut gjør ca. 
10 % av alle pa si en ter som har fått BHR-pro te-
sen i Norge.

For fat er ne tak ker Hel se Vest RHF, Hel se Bergen HF, Grieg 
Foundation, Ann laug Dran ge Steins land, Roel Bier ling, 
fy sio te ra peu te ne ved Kyst hos pi ta let i Ha ge vik, Ire ne Oh len 
Mol de stad, Siv Hjorth Dun das, Na sjo nalt re gis ter for ledd-
pro te ser og alle stu die del ta ker ne.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 17.4.2020, før s te re vi sjon inn sendt 16.9.2020, 
 godkjent 20.11.2020.

kant sli ta sje mel lom hode og kopp ved høy 
hel nings- el ler anteversjonsvinkel på kop pen 
gir en øk ning av metallionenivåer (8). I vår 
stu die er både kopp-po si sjo ne ring og kom po-
nent stør rel se in nen for ak sep tab le gren ser. 
Kun én pro te se had de hode stør rel se mind re 
enn 50 mm.

I Norge an be fa ler Na sjo nal kom pe tan se tje-
nes te for ledd pro te ser og hof te brudd at sy ke-
hu se ne føl ger opp pa si en ter med alle ty per 
me tall-mot-me tall-pro te ser som har hode dia-
me ter over 32 mm, re gel mes sig gjen nom pro-
te sens le ve tid (10). Kon troll hyp pig he ten va rie-
 rer med pa si en tens kjønn (kvin ner føl ges 
tett e re), ledd ho dets stør rel se (små ledd ho der 
føl ges tett e re) og pro te sens do ku men ter te 
lang tids re sul ta ter. Van li ge rønt gen bil der sup-
ple res med må ling av me tal ler i full blod, og 
der som det er funn ved dis se un der sø kel se ne 
el ler kli nisk mis tan ke (smer ter, pal pa bel opp-
fyl ling, re duk sjon i funk sjon), sup ple res det 
med MR-un der sø kel se, al ter na tivt ul tra lyd (5).

Gren se ver di er for kon sen tra sjon av ko bolt 
og krom i blod som in di ke rer økt ri si ko for 
vevs re ak sjo ner og re ope ra sjon, har vist seg 
van ske li ge å fast sett e, og det er in gen kon sen-
sus om dis se gren se ne (17). I de fles te eu ro -
peiske land, in klu dert Norge, er gren se ver -
dien satt til 7 μg/L (10). Noen har valgt la ve re 

ved sa ke lig BHR-pro te ser) er vist å lig ge på 
gjen nom snitt lig 5 % (95 % kon fi dens in ter vall 
3,0 til 7,0 %) ett er fem år i Norge (5). Til sam-
men lig ning had de stan dard to ta le hof te pro-
te ser en la ve re re vi sjons ri si ko på 3,8 % (95 % KI 
3,6 til 4,0 %) ett er fem år (5).

Det er få lang tids stu di er som do ku men te rer 
le ve ti den av BHR-pro te ser over ti år. I en re tro-
spek tiv stu die av 95 per so ner med BHR-pro te-
se fant man en sam let re vi sjons grad på 12 % 
med ti års opp føl ging (16). Re vi sjons gra den 
var høy ere hos kvin ner (16 %) enn hos menn 
(7 %). Det aust rals ke re gis te ret rap por ter te 
6,6 % re vi sjon av BHR-pro te ser med ti års opp-
føl ging. And re skall pro te ser, slik som ASR-pro-
te sen (articular sur face re place ment, DePuy), har 
hatt langt dår li ge re re sul ta ter, med opp til 30 % 
re ope ra sjo ner ett er ti år, tro lig på grunn av 
 de sign for skjel ler som gir økt me tall fri gjø ring 
(19).

Det er be skre vet ri si ko fak to rer for å ut vik le 
pseu do tu mo rer og and re vevs re ak sjo ner hos 
pa si en ter med me tall-mot-me tall-hof te pro te-
ser. I til legg til pa si en ter med for høy e de kon-
sen tra sjo ner av ko bolt og krom i blod har 
kvin ner og pa si en ter med mind re femurho-
destørrelser (< 50 mm dia me ter) og høy hel-
nings vin kel (> 50°) på pro te se kop pen økt ri-
si ko (20). Det har vært hev det at lo ka li sert 
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KORT R AP PORT

Neo na talt ab sti nens syn drom 
blant ny fød te barn av mød re  
i le ge mid del as si stert  
re ha bi li te ring

BAK GRUNN
De siste åre ne har bruk av le ge mid del as si stert re ha bi li te
ring (LAR) un der gra vi di tet skapt mye de batt i ak tu el le 
fag mil jø er. En hyp pig fore kom men de kon se kvens av slik 
be hand ling er neo na talt ab sti nens syn drom hos det 
ny fød te bar net. For må let med stu di en var å un der sø ke 
om opp føl gin gen av de ny fød te bar na ble gjort i tråd 
med na sjo na le an be fa lin ger.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
Alle fø de av de lin ger i Norge ble spurt om de be hand let 
ny fød te barn av mød re i le ge mid del as si stert re ha bi li te
ring. 14 av 42 fø de av de lin ger be hand let pa si ent grup pen 
i sam ar beid med ny født av de ling, mens 28 av de lin ger 
hen vis te pa si en te ne vi de re. 13 av de 14 be hand len de 
av de lin ge ne be svar te et spør re skje ma der vi kart la 
hvor dan de ny fød te bar na ble iva re tatt.

RE SUL TA TER
In gen sy ke hus be hand let fle re enn ti ny fød te med ri si ko 
for neo na talt ab sti nens syn drom år lig. Alle ny født av de
lin ger bruk te et stan dar di sert skå rings skje ma for 
vur de ring av ab sti nens ut vik ling. Ved be hov for me di ka
men tell be hand ling var mor fin før s te val get hos samt 
lige. Alle bruk te ikkeme di ka men tel le til tak. Ob ser va
sjons tid, ru ti ner for ned trap ping av me di ka men tell 
be hand ling og bruk av tilleggsmedikasjon va ri er te 
be ty de lig mel lom av de lin ge ne.

FOR TOLK NING
Sen tra le punk ter i hånd te ring av ny fød te barn av mød re 
i le ge mid del as si stert re ha bi li te ring ble prak ti sert likt og 
i tråd med na sjo na le an be fa lin ger. Sam ti dig av dek ket vi 
ulik he ter mel lom sy ke hu se ne som til sam men ut gjør et 
for bed rings po ten si al i be hand lin gen av en sår bar 
pa si ent grup pe.

MA RIA AN DE NES*
Det medisinske fakultet
Universitetet i Bergen

EVA SÆVOLD*
esaevold@gmail.com
Det medisinske fakultet
Universitetet i Bergen

SILJA TORVIK GRIFFITHS
Barne og ungdomsklinikken
Haukeland universitetssjukehus

EIVIND SIRNES
Barne og ungdomsklinikken
Haukeland universitetssjukehus

*Maria Andenes og Eva Sævold har bidratt i like stor 
grad til denne artikkelen.



38 TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  1,  2021;  141

KORT R AP PORT

HO VED FUNN
Ho ved trek ke ne i be hand lin gen  
av ny fød te med ri si ko for å ut vik le 
neo na talt ab sti nens syn drom var  
like på lands ba sis.

Før s te valg av me di ka men tell 
be hand ling var mor fin ved alle 
sy ke hus, mens ru ti ner for ned trap
ping og bruk av tilleggsmedikasjon 
va ri er te.

Be hand lin gen var ikke sen tra li sert 
slik det er an be falt i na sjo nal ret
nings lin je.

En øken de an del opi at av hen gi ge i 
Norge be hand les i dag i le ge mid del
as si stert re ha bi li te ring med sub sti
tu sjon med me ta don el ler bu pre
nor fin (1). År lig fø des 30 – 60 barn av 
kvin ner som har fått slik be hand

ling un der gra vi di tet (2). Sub sti tu sjons be
hand ling har vist seg å re du se re for bruk av 
opio i der, re du se re dø de lig het og for bed re 

livs kva li tet (3). Ut vik ling av neo na talt ab sti
nens syn drom hos den ny fød te er på kort sikt 
den mest åpen ba re ne ga ti ve kon se kven sen av 
le ge mid del as si stert re ha bi li te ring un der gra
vi di tet. I en norsk stu die av barn eks po nert for 
me ta don el ler bu pre nor fin ut vik let hen holds
vis 58 % og 67 % be hand lings tren gen de neo na
talt ab sti nens syn drom (4). Hel se di rek to ra tet 
fer dig stil te i 2011 Na sjo nal ret nings lin je for 
gra vi de i le ge mid del as si stert re ha bi li te ring 
(LAR) og opp føl ging av fa mi li e ne frem til bar net 
når sko le al der, med an be fa lin ger for over vå
king, be hand ling og opp føl ging av den ny 
fødte (2, s. 81 – 97). Pa si ent grup pen er li ten, og 
er fa rin gen med å hånd te re pro blem stil lin gen 
er be gren set. For må let med vår stu die var å 
kart leg ge i hvil ken grad an be fa lin ger i ret
nings lin jen føl ges, og å peke på even tu el le 
for skjel ler som ut gangs punkt for et styr ket 
be hand lings til bud.

Ma te ria le og me to de

I ja nu ar 2019 ble det inn hen tet kon takt in for
ma sjon til samt li ge fø de av de lin ger i Norge 
(5). Jord mor styr te fø de stu er ble ute latt. Alle 

av de lin ger ble spurt om hvor vidt av de lin gen 
tok imot fø den de kvin ner i le ge mid del as si
stert re ha bi li te ring, al ter na tivt hvor pa si ent
grup pen ble hen vist. Samt li ge 42 fø de av de lin
ger svar te. 14 sy ke hus (7 sy ke hus i Hel se Sør
Øst, 3 i Hel se Vest, 2 i Hel se Nord og 2 i Hel se 
MidtNorge) be hand let pa si ent grup pen selv, 
og kon takt per son på ny født av de lin gen ved 
dis se sy ke hu se ne mott ok et spør re skje ma (se 
ap pen diks på tidsskriftet.no). Spør re skje ma et 
om hand let år lig an tall ny fød te med ri si ko for 
ab sti nens ut vik ling, ob ser va sjons ru ti ner in
klu dert bruk av skå rings skje ma, ikkeme di ka
men tel le til tak og ru ti ner for me di ka men tell 
be hand ling in klu dert me di ka ment valg og 
ned trap pings re gi me. 13 av 14 sy ke hus be svar
te un der sø kel sen, via åtte over le ger og fem 
spe si al sy ke plei e re.

Data ble inn hen tet i pe ri oden ja nu ar–ok to
ber 2019. Alle inn hen te de opp lys nin ger er ba
sert på av de lin ge nes rap por ter te ret nings lin
jer. Stu di en in ne hol der in gen per son el ler 
pa si ent re la ter te opp lys nin ger, og sy ke hus
navn er ano ny mi sert. God kjen ning fra Re gio
na le ko mi te er for me di sinsk og hel se fag lig 
forsk nings etikk (REK) el ler per son vern om bud 
var der for ikke nød ven dig.

Appendiks på tidsskriftet.no

Ta bell 1  Svar på spørs mål om an tall barn år lig og ob ser va sjons ru ti ner in klu dert bruk av skå rings skje ma fra spør re skje ma be svart av 13 av to talt 14 sy ke hus av de lin ger som 
be hand let ny fød te barn av mød re i le ge mid del as si stert re ha bi li te ring i Norge i 2019.

Antall nyfødte  
per år med risiko  

for neonatalt  
abstinenssyndrom

Antall nyfødte  
per år med  
neonatalt  

abstinenssyndrom

Observasjonstid  
i døgn for utvik-

ling av abstinens-
symptomer

Skåringsskjema  
og antall skåringer 
per døgn Skårers profesjon

Sykehus 1 5 – 10 5 – 7 5 – 7 Finnegan, 6 – 8 Sykepleier

Sykehus 2 4 – 6 1 – 3 > 3 Finnegan, > 3 Sykepleier, helsefagarbeider

Sykehus 3 6 – 8 6 – 8 > 6 – 7 Finnegan, > 6 Sykepleier

Sykehus 4 2 – 3 0 – 3 3 – 7 Finnegan, > 8 Sykepleier

Sykehus 5 3 – 5 2 – 3 > 7 Finnegan, 3 – 4 Sykepleier

Sykehus 6 4 – 6 2 – 3 > 7 Finnegan, 8 Sykepleier

Sykehus 7 0 – 2 0 – 1 10 Lipsitz Score Tool, 
modifisert, 3

Sykepleier

Sykehus 8 1 – 3 1 – 2 7 – 10 Finnegan, > 6 Sykepleier, lege

Sykehus 9 < 1 < 1 7 Finnegan, 6 – 8 Sykepleier

Sykehus 10 Ikke oppgitt Ikke oppgitt 7 Finnegan, > 6 Sykepleier

Sykehus 11 0 – 3 Ikke oppgitt > 7 Finnegan, 6 – 8 Sykepleier

Sykehus 12 2 – 4 Ikke oppgitt > 7 Finnegan, 2 Sykepleier, lege

Sykehus 13 0 – 1 Ikke oppgitt > 7 Finnegan, 3 – 5 Sykepleier

Sykehus 14 Ikke besvart - - - -
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Re sul ta ter

Ho ved re sul ta te ne fra stu di en er pre sen tert i 
ta bell 1 og 2. Alle sy ke hu se ne bruk te et stan
dar di sert skå rings skje ma (Fin ne gan (6) el ler 
mo di fi sert Lipsitzskje ma (7)) for å vur de re 
tegn til ab sti nens, men va ria sjo nen i hyp pig
het av skå ring og mi ni mums tid for ob ser va
sjon var stor. Alle opp ga at me di ka men tell 
be hand ling ble iverk satt ved tre skå rin ger på 
rad med skår ≥ 8, to skå rin ger på rad med skår 
≥ 12 el ler én skå ring med skår ≥ 17. Ett av sy ke
hu se ne skil te seg ut ved å vekt leg ge kli nis ke 
kri te ri er som er næ rings si tua sjon og ef ekt av 
ikkeme di ka men tel le til tak i til legg til ab sti
nens skår. Mor fin miks tur var før s te valg ved 
alle sy ke hus ved be hov for me di ka men tell be
hand ling. Fire sy ke hus opp ga at det kun ble 
brukt mor fin, og de res te ren de sup pler te med 
klorpromazin, klonidin el ler fenobarbital ved 
be hov. Det var kla re for skjel ler når det gjaldt 
ned trap pings kri te ri er og tids in ter val ler for 
dose re duk sjon (ta bell 2). Mens 10 % re duk sjon 
av start do se hver tred je dag var til nær min gen 
ved syv av tolv sy ke hus (mang len de svar fra 
ett sy ke hus), re du ser te de res te ren de fem hyp
pi ge re el ler med stør re dose end rin ger og se
po ner te der med mor fin be hand lin gen ras 
kere, for ut satt at det ikke opp stod øken de 
ab sti nens tegn un der veis. Ikkeme di ka men tel

le til tak som skjer ming med be gren se de sti
mu li ble be nytt et ved alle sy ke hu se ne. Noen 
anga også bruk av ken gu rutek nikk og reiring, 
hyp pig am ming, til før sel av eks tra ka lo ri er og 
be grens ning av meng den hel se per so nell som 
hånd ter te bar net. Alle sy ke hus svar te at mød re 
i le ge mid del as si stert re ha bi li te ring ble opp
ford ret til å amme, med mind re det fore lå 
kon tra in di ka sjo ner.

Dis ku sjon

I tråd med na sjo nal ret nings lin je fød te alle 
kvin ner i le ge mid del as si stert re ha bi li te ring 
på fø de av de ling ved sy ke hus med til hø ren de 
ny født av de ling (2). Sen tra li se ring av kom pe
tan se, ved at kun et få tall sy ke hus i hver hel
se re gi on be hand ler dis se kvin ne ne, var der
imot ikke prak ti sert som an be falt (2).

All skå ring av ab sti nens tegn ble ut ført av 
hel se per so nell, men av uli ke pro fe sjo ner, noe 
som kan ha bi dratt til for skjel ler i skå rin gen. 
Vi fant sto re ulik he ter i hyp pig het av skå ring 
og ob ser va sjons tid. Man kan spør re seg hvor
vidt ab sti nens noen ste der kan opp stå ett er 
av slutt et ob ser va sjons tid el ler mel lom lan ge 
ob ser va sjons in ter val ler. And re ste der kan lig
ge ti den være unød ven dig lang for de bar na 
som ald ri opp le ver ab sti nens symp to mer.

Mor fin som før s te valg ved me di ka men tell 
be hand ling, kri te ri er for be hand lings start og 
grad vis dose re duk sjon ved av ta ken de ab sti
nens tegn var i tråd med ret nings lin jens an be
fa lin ger (2, s. 88). En mar kant for skjell mel lom 
sy ke hu se ne var ned trap pings re gi met for mor
fin samt bru ken av tilleggsmedikasjon. Ba lan
se gan gen mel lom ras kest mu lig ned trap ping 
for å unn gå over be hand ling og sam ti dig sik re 
god symp tom lind ring, sy nes å være van ske lig. 
Klorpromazin er i ret nings lin jen an be falt som 
til leggs be hand ling ved util strek ke lig ef ekt av 
mor fin (2, s. 81). Fenobarbital og klonidin ble 
også rap por tert brukt i vår kart leg ging. Fle re 
ny ere in ter na sjo na le stu di er an ty der at lang
tids vir ken de opio i der i form av me ta don el ler 
bu pre nor fin kan ha for de ler sam men lig net 
med mor fin (8, 9), men ge ne relt er kunn
skaps grunn laget, både for valg av opio id og 
ad ju vant me di ka men tell be hand ling, fort satt 
svært be gren set (8, 10).

Ikkeme di ka men tell be hand ling er nevnt i 
ret nings lin jen, men uten kon kre te an be fa lin
ger (2, s. 87). Samt li ge sy ke hus rap por ter te 
bruk av ikkeme di ka men tel le til tak for å roe 
barn med ab sti nens symp to mer, noe som ser 
ut til å kun ne re du se re be ho vet for me di ka
men tell be hand ling, selv om forsk ning på 
om rå det er be gren set (11).

En vik tig styr ke ved stu di en er at 13 av 14 ak

Ta bell 2  Svar på spørs mål om ru ti ner for ned trap ping av me di ka men tell be hand ling ved neo na talt ab sti nens syn drom fra spør re skje ma be svart av 13 av to talt 14 sy ke hus
av de lin ger som be hand let ny fød te barn av mød re i le ge mid del as si stert re ha bi li te ring i Norge i 2019.

Oppstart nedtrapping Dosereduksjon og hyppighet
Observasjonstid i døgn  
etter avsluttet medikamentell behandling

Sykehus 1 Stabil skår < 8 i 2 – 4 døgn 10 %, hvert 3. døgn Minimum 3

Sykehus 2 Ikke oppgitt 10 %, hvert 3. døgn Individuell vurdering

Sykehus 3 Når barnet kan roes fysisk 10 – 20 %, daglig 3 – 4

Sykehus 4 Stabil skår < 8 i 2 døgn Ikke oppgitt Minimum 2

Sykehus 5 Stabil skår i 2 døgn 10 %, hvert 3. døgn 1 – 2, individuell vurdering

Sykehus 6 Stabil lav skår i 2 døgn 10 %, hvert 1.–3. døgn 2 – 4

Sykehus 7 Stabil skår < 8 i 2 døgn 10 %, hvert 2. døgn 1 – 2

Sykehus 8 Stabil skår i 2 døgn 10 %, hvert 2.–3. døgn 2 – 3

Sykehus 9 Stabil skår < 8 i 2 døgn 10 %, hvert 3. døgn Individuell vurdering

Sykehus 10 Stabil skår < 8 i 2 døgn 10 %, hvert 3. døgn Individuell vurdering

Sykehus 11 Stabil skår < 8 i 2 døgn 10 %, hvert 3. døgn 1 – 3, individuell vurdering

Sykehus 12 Ikke oppgitt Maksimalt 10 %, daglig 1 – 2

Sykehus 13 Stabil skår i 2 døgn 10 %, hvert 3. døgn Opptil 7, individuell vurdering

Sykehus 14 Ikke besvart - -
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kasjon va ri er te mel lom sy ke hu se ne, og ut gjør 
– sam men med mang len de sen tra li se ring – et 
for bed rings po ten si al i be hand lin gen av 
 ny fød te barn av mød re i le ge mid del as si stert 
re ha bi li te ring i Norge.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 1.4.2020, før s te re vi sjon inn sendt 6.8.2020, 
 godkjent 20.11.2020.

ved de uli ke av de lin ge ne. Vi an tar li ke vel at 
sva re ne i stor grad re pre sen te rer av de lin ge
nes ru ti ner.

Kon klu sjon
Ho ved trek ke ne i be hand lin gen var lik over 
hele lan det, og i tråd med ret nings lin jen, men 
både ob ser va sjons tid, skå rings in ter val ler, 
ned trap pings re gi me og bruk av tilleggsmedi

tu el le sy ke hus av de lin ger svar te på un der sø
kel sen, noe som gir grunn lag for å utt a le seg 
om be hand lin gen av pa si ent grup pen på na
sjo nalt nivå. Bruk av spør re skje ma fan ger 
imid ler tid kun opp ett er spur te data. Ny an ser 
og in di vi du el le vur de rin ger vil ikke all tid 
kom me fram, og det kan fore kom me hu kom
mel ses bias. Det kan der for være for skjel ler 
mel lom rap por tert prak sis og fak tisk prak sis 
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Trom bo cy to pe ni  
hos kri tisk syke pa si en ter

Trom bo cy to pe ni er de fi nert som 
trom bo cytt meng de < 150 · 109/L 
og fore kom mer hyp pig hos kri tisk 
syke pa si en ter. Til stan den ut vik les 
som føl ge av re du sert pro duk sjon, 
økt  de struk sjon el ler økt for bruk 
av trom bo cytt er. Hos kri tisk syke 
pa si en ter er det ofte fle re pa to fy sio
lo gis ke me ka nis mer som for år sa ker 
trom bo cy to pe ni, og det er nød ven dig 
å på vi se dis se for å kun ne for ut si for
lø pet og gi rik tig be hand ling.

Trom bo cy to pe ni fore kom mer hyp
pig hos kri tisk syke pa si en ter, og 
ofte er det fle re ba ken for lig gen de 
år sa ker. Ar tik ke len gir en over sikt 
over trom bo cy to pe ni hos kri tisk 
syke, in klu dert pa to fy sio lo gis ke 

me ka nis mer, for løp, ut red ning og for slag til 
be hand ling. Ar tik ke len er ba sert på ikkesy ste
ma tis ke lit e ra tur søk i PubMedda ta ba sen og 
egen kli nisk er fa ring.

Fore komst og de fi ni sjon

In si dens og pre va lens av trom bo cy to pe ni va
rie rer av hen gig av stu die po pu la sjon, sy ke hus
av de ling og hvil ke de fi ni sjo ner man leg ger til 
grunn (1). I en fersk kli nisk stu die av trom bo
cy to pe ni hos pa si en ter i in ten siv og over våk
nings av de lin ger ble trom bo cy to pe ni de fi nert 
som mild (100 – 149 · 109/L), mo de rat (51 – 99 · 
109/L) el ler al vor lig (< 50 · 109/L), og man fant en 
in si dens på hen holds vis 15,3 %, 5,1 %, og 1,6 % (2). 
In si den sen av ny opp ståt trom bo cy to pe ni hos 
pa si en ter som er in ne lig gen de i in ten siv av de
lin ger, va ri e rer fra 14 % til 44 % (1, 3). Over halv
par ten av dem som lig ger len ger enn to uker i 
en in ten siv av de ling, ut vik ler trom bo cy to pe ni, 
som er as so siert med høy dø de lig het (4).

Pa to fy sio lo gis ke me ka nis mer

Trom bo cyt er pro du se res i bein mar gen fra 
megakaryocyter, har en le ve tid på 8 – 10 da ger 
og bry tes i ho ved sak ned i mil ten (5). De er 
av gjø ren de for he mo sta se og bi drar også i 
angiogenese og med født im mu ni tet (5). År sa
ker til trom bo cy to pe ni kan de les i tre ho ved
grup per: re du sert pro duk sjon, økt de struk
sjon og økt for bruk av trom bo cyt er. Ofte kan 
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sam me pa si ent ha fle re av dis se pa to fy sio lo
gis ke me ka nis me ne sam ti dig (fi gur 1). Dys
funk sjo nel le trom bo cyt er er re la tivt van lig 
hos kri tisk syke pa si en ter og kan skyl des ure
mi, le ver svikt, me di ka men ter og bruk av hjer
te og lun ge ma skin (6).

Ned satt pro duk sjon
Det er uklart i hvil ken grad ned sat pro duk
sjon av trom bo cyt er bi drar til trom bo cy to 
peni hos kri tisk syke pa si en ter. Bein margs syk
dom el ler tid li ge re be hand ling med cy to tok
sisk kje mo te ra pi re du se rer pro duk sjo nen av 
trom bo cyt er. Det sam me gjør akut alkohol
toksisitet. Både akut e og kro nis ke vi ra le in
fek sjo ner, in klu dert he pa tit Cvi rus, cytome
galovirus, Ep steinBarrvi rus og par vo vi rus 
B19, kan hem me pro duk sjo nen av trom bo cyt
ter (7). Trom bo cy to pe ni er også be skre vet hos 
pa si en ter med al vor lig covid19 (8).

Økt for bruk
Trom bo cyt er kan ak ti ve res av leu ko cyt er, 
kom ple ment sy ste met, koa gu la sjons fak to rer, 
mik ro ber el ler vevskade. De spil ler også en 
vik tig rol le i im mun re spon sen (9). Trombin
mediert ak ti ve ring av trom bo cyt er kan være 
fy sio lo gisk, som ved stør re kir ur gis ke inn
grep, trau me og blod tap. Pa to lo gisk ak ti ve
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ring av trom bo cyt er fore kom mer ved disse
minert intravaskulær koa gu la sjon (DIK) (10), 
som kan ut lø ses av for eks em pel sep sis el ler 

ma lig ni tet (11). Ak ti ver te trom bo cyt er fjer nes 
raskt fra sir ku la sjo nen, med trom bo cy to pe ni 
til føl ge. Pa si en ter som mot ar be hand ling 

med eks tra kor po ral sir ku la sjon, har også et 
økt for bruk av trom bo cyt er og ut vik ler ofte 
trom bo cy to pe ni.

Eng elsk over set tel se på tidsskriftet.no

Fi gur 1  Trom bo cy to pe ni er van lig hos kri tisk syke pa si en ter, og ofte bi drar fle re uli ke pa to fy sio lo gis ke me ka nis mer. År sa ke ne kan de les i tre ho ved grup per: re du sert pro-
duk sjon (bein margs syk dom, bruk av kje mo te ra pi el ler strå le te ra pi, akut e og kro nis ke vi rus in fek sjo ner og for gift nin ger); økt for bruk av blod pla ter (fy sio lo gisk ak ti ve ring 
av blod pla ter ved kir ur gi/trau me/blød ning, pa to lo gisk ak ti ve ring av blod pla ter som ved disseminert intravaskulær koa gu la sjon (DIK), som of test er ut løst av al vor lig 
in fek sjon/sep sis) og økt ned bryt ning av blod pla ter (hypersplenisme, im mu no lo gis ke me di ka ment re ak sjo ner og dan nel se av au to an ti stof er, inflammasjonsmediert syk
dom, som for eks em pel hemofagocytisk lymfohistiocytose, og blod pla te ag gre ge ring i mik ro sir ku la sjon som ved trombocytisk mik ro an gio pa ti). I til legg kan det opp stå 
trom bo cy to pe ni som føl ge av en for tyn nings ef ekt ved mas siv trans fu sjon av væs ke el ler blod pro duk ter.
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Økt ned bryt ning
Over halv par ten av til fel le ne med trom bo cy
to pe ni hos kri tisk syke skyl des sep sis el ler al
vor lig in fek sjon (12). Im mu no lo gis ke me di ka
ment re ak sjo ner som kan for år sa ke trom bo
cy to pe ni, er be skre vet både ved bruk av an ti
trom bo tis ke me di ka men ter og an ti bio ti ka 
(13). Sam let fore kom mer det e hos om kring 
15 % av pa si en te ne med trom bo cy to pe ni i in
ten siv av de lin ger (12). Dan nel se av an ti stof er 
kan også føre til trom bo cy to pe ni. Van ligst er 
an ti stof er mot he pa rin–pla te fak tor 4 (PF4)
kom plek set, som med fø rer heparinindusert 
trom bo cy to pe ni (HIT) ved an ti koa gu la sjons
be hand ling med hepariner. Det e er li ke vel 
forholdvis sjel den og rap por tert hos < 5 % av 
pa si en ter med trom bo cy to pe ni i in ten siv 
avde lin ger (14).

Au to an ti stof er ved im mu no lo gisk trom bo
cy to pe ni (ITP) er en uvan lig år sak til ny opp
ståt trom bo cy to pe ni hos kri tisk syke, men 
kan også være kjent fra tid li ge re (15). Allo anti
stofer, som kan gi postransfusjonspurpura, 
er eks tremt sjel den. Trom bo tisk trom bo cy to
pe nisk pur pu ra (TTP) kan være kon ge ni tal 
el ler se kun dært er ver vet (16). Hemofagocytisk 
lymfohistiocytose (HLH) er en svært al vor lig 
hyperinflammatorisk til stand med lym fo cyt 
og makrofagaktivering, der trom bo cy to pe ni 
kan være en del av syk doms bil det (17, 18).

Ut red ning, dia gnos tikk  
og for løp
Sam men med mål ret et la bo ra to rie dia gnos
tikk er grun dig sy ke his to rie og kart leg ging av 
det kli nis ke for lø pet ofte til strek ke lig for å 
finne un der lig gen de år sak til trom bo cy to pe
ni. Om kring 25 % av kri tisk syke pa si en ter med 
trom bo cy to pe ni har mer enn én ba ken for lig
gen de år sak (12) (fi gur 1). Det er av gjø ren de å 
få over sikt over pa si en tens tid li ge re syk dom
mer, ko mor bi di tet og me di ka men ter og set e 
det e sam men med den ak tu el le kli nis ke til
stan den. Man må for sø ke å av gjø re om trom
bo cy to pe ni skyl des ak tu ell kri tisk syk dom 
med or gan svikt, el ler er en del av en for ut gå
en de grunn til stand, som for eks em pel al vor
lig ma lign he ma to lo gisk syk dom.

Vi de re bør man vur de re det ab so lut e pla
te tal let samt ut vik lin gen og for lø pet av trom
bo cy to pe ni. Spe si fik ke møns ter vil da ofte 
kun ne gjen kjen nes og in di ke re un der lig gen
de år sak (ta bell 1). Ge ne relt vil en kro nisk un
der lig gen de år sak sam men med ny til kom ne 
år sa ker gi en mer al vor lig trom bo cy to pe ni 
(< 50 · 109/L), og stig ning i trombocytall et er 

trombocytransfusjon kan ute bli. På grunn av 
høy om set ning gir lave trombocytall ved kri
tisk syk dom sann syn lig vis en la ve re he mo sta
tisk ri si ko enn trom bo cy to pe ni grun net bein
margs svikt (19).

Man bør også være opp merk som på and re 
fak to rer som kan bi dra til at man må ler et lavt 
trombocytall. Eks emp ler er pseudotrombo
cytopeni på grunn av ag gre ga ter av pla ter i 
EDTAblod, he mo di lu sjon ved væs ke in fu sjon, 
mas si ve trans fu sjo ner av and re blod kom po
nen ter uten trom bo cyt er el ler opp hop ning 
av trom bo cyt er i mil ten ved sple no me ga li 
el ler le ver syk dom med por tal hy per ten sjon. 
Ved trom bo em bo lisk syk dom hos en pa si ent 
med trom bo cy to pe ni bør man un der sø ke for 
prokoagulatorisk til stand.

Be hand ling

Trom bo cy to pe ni el ler et raskt fall i trom bo cyt
ter hos kri tisk syke pa si en ter er en mar kør for 
dår lig pro gno se og økt mor ta li tet. Pa si en tens 
un der lig gen de til stand må be hand les. Der
som trom bo cy to pe ni er for år sa ket av sep sis, 
må man pri ori te re in fek sjons kon troll og or
ganstøtende be hand ling (20), men der som 
trom bo cy to pe ni skyl des mas siv blød ning, er 
he mo sta se og blod trans fu sjo ner ade kvat be
hand ling.

Det er av gjø ren de å kjen ne til de un der lig
gen de år sa ke ne for å kun ne gi rik tig be hand
ling. Trans fu sjon av trom bo cyt er kan være 
rik tig ved til stan der som re du se rer pro duk
sjo nen el ler øker for bru ket og ned bryt nin gen 
av trom bo cyt er, mens det sam ti dig er po ten
si elt ska de lig ved til stan der med økt intravas
kulær ak ti ve ring av trom bo cyt er, som hepa
rinindusert trom bo cy to pe ni, trom bo tisk 

trom bo cy to pe nisk pur pu ra og pro trom bo tisk 
disseminert intravaskulær koa gu la sjon (21, 
22). Trans fu sjon av trom bo cyt er kan øke fore
koms ten av sy ke hus in fek sjo ner og transfu
sjonsassosierte lun ge ska der (23–25). Det e gir 
grunn til å ha en kon ser va tiv hold ning til 
trombocytransfusjon og hel ler leg ge mer 
vekt på be hand ling av grunn til stan den.

Te ra peu tisk trans fu sjon
For å unn gå al vor lig trom bo cy to pe ni og he
mo di lu sjon av koa gu la sjons fak to rer be hand
les al vor li ge blød nin ger med ba lan sert trans
fu sjon med 1: 1: 1ra tio el ler 1: 2: 1ra tio med 
røde blod cel ler, plas ma og trom bo cyt er. Den 
op ti ma le ra tio en av trom bo cyt er i den ne be
hand lin gen er usik ker (26), og fle re ste der 
bru ker man trans fu sjon av full blod ved al vor
li ge blød nin ger (27). Et er in ter na sjo na le ret
nings lin jer bør man vur de re trans fu sjon av 
trom bo cyt er til kri tisk syke pa si en ter med 
blød ning og sam ti dig trombocytall < 50 · 
109/L el ler det er mis tan ke om/be kref tet ned
sat trom bo cyt funk sjon (20, 25).

Pro fy lak tisk trans fu sjon
Trombocytransfusjon til kri tisk syke pa si en
ter blir of test git for å fo re byg ge og unn gå 
blød nin ger. Det er be ty de lig va ria sjon i kli nisk 
prak sis, men in ter na sjo na le ret nings lin jer an
be fa ler trombocytransfusjon ved pla te tall 
< 10 · 109/L (20, 25). Det er an slåt at trans fu sjon 
av trom bo cyt er vil øke pla te tal let med om lag 
15 · 109/L per trans fu sjons en het (19), men her 
er det re la tivt stor va ria sjon.

Pro se dy re re la tert trans fu sjon
Trans fu sjon av trom bo cyt er er an be falt for å 
mi ni me re ri si ko en for blød ning ved en kel te 
pro se dy rer, for eks em pel ved an leg gel se av 

Ta bell 1  Ta bel len be skri ver ty pis ke for løp av trom bo cy to pe ni hos kri tisk syke pa si en ter og mu li ge år sa ker (4).

Forløp Sannsynlig årsak

Platetallet er lavt og forblir lavt Beinmargssvikt 
Hypersplenisme

Raskt fall i platetall som normaliseres raskt Kirurgi 
Bruk av hjerte-lunge-maskin 
Massive transfusjoner uten trombocytter

Gradvis fall og normalisering i platetall når 
den kliniske tilstanden bedres

Sepsis 
Pankreatitt 
Inflammatoriske tilstander

Platetallet faller og forblir lavt tross klinisk 
bedring hos pasienten

Medikamentutløst trombocytopeni

Platetallet faller og forblir lavt hos pasien-
ter med persisterende organsvikt

Sepsis 
Disseminert intravaskulær koagulasjon (DIK) 
Sirkulasjonssvikt
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strek ke lig for å finne un der lig gen de år sak. 
Det e er nød ven dig for å kun ne es ti me re for
lø pet og gi rik tig be hand ling. Be hand ling av 
un der lig gen de år sak er vik tigst, mens trom
bocytransfusjoner i ho ved sak bru kes for å 
unn gå blød nings kom pli ka sjo ner inn til man 
har fåt økt trombocytallet og nor ma li sert 
he mo sta sen.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 19.5.2020, før s te re vi sjon inn sendt 5.9.2020, 
 godkjent 2.10.2020.

Kon klu sjon

Trom bo cy to pe ni er en hyp pig til stand hos kri
tisk syke pa si en ter. Ofte skyl des den et sam
spill av fle re uli ke pa to fy sio lo gis ke me ka nis
mer som sam men re du se rer pro duk sjo nen, 
øker de struk sjon og øker for bru ket av trom
bo cyt er. Den vik tig ste år sa ken er sep sis el ler 
in fek sjon. Trom bo cy to pe ni er en mar kør for 
dår lig pro gno se og økt dø de lig het hos in ten
siv pa si en ter. Grun dig sy ke his to rie og kart leg
ging av det kli nis ke for lø pet sam men med 
mål ret et la bo ra to rie dia gnos tikk er ofte til

sen tralt ve nøst ka te ter og trom bo cyt tall < 20 
· 109/L (25, 28). Det fin nes li ke så ret nings lin jer 
og an be fa lin ger for ab so lut e pla te tall ved spi
nal punk sjon og epi du ral ane ste si (> 50 · 109/L), 
stør re kir ur gi (> 50 · 109/L) og nev ro ki rur gi 
(> 100 · 109/L). An be fa lin ge ne be ror i stor grad 
på kli nisk er fa ring, og evi den sen er lav (25).

And re be hand lings mo da li te ter
Me di ka men ter kan på vir ke pro duk sjo nen og 
ned bryt nin gen av trom bo cyt er. Hos kri tisk 
syke kan ste ro i der gis om man mis ten ker im
mu no lo gisk ge ne se for lave trom bo cyt er.
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Mann i 70-åre ne med tung pust 
og atak si et er BCG-instillasjon 
mot blæ re kreft

BCG-instillasjoner er en hyp pig 
ut ført pro se dy re på nors ke sy ke-
hus som del av be hand lin gen mot 
 blæ re kreft. Den ne pa si en ten ut vik let 
kom pli ka sjo ner til pro se dy ren og en 
sjel den til stand som ikke en kelt lot 
seg på vi se.

En mann i 70-åre ne fikk instillasjon med 
ba cil lus Calmette-Guérin (BCG) i blæ-
ren som be hand ling mot blæ re kreft. 
Fra tid li ge re had de pa si en ten hy per-
ten sjon og rundt 40 års røy ke anam -
nese. For fem år si den var han be hand-

let for orofarynkskreft, uten tegn til re si div. For tre 
år si den fikk han lobektomert høy re lun ges over-
lapp for ikke-små cel let lun ge kreft, og året ett er 
på vist små, uspe si fik ke lungenoduli i høy re un-
der lapp, som var fulgt kon ser va tivt. Blæ re kref ten 
var dia gnos ti sert for ett år si den, og han had de 
gjen nom gått to transuretrale re sek sjo ner av blæ-
ren (TUR-B) og ni BCG-instillasjoner.

Det var en van ske lig ka te te ri se ring ved den 
ak tu el le po li kli nis ke BCG-instillasjonen (dag 0), 

og ett er noen ti mer fikk pa si en ten frost an fall. 
Man opp søk te der for kir ur gisk akutt mott ak sam-
me dag. Pa si en ten had de dy su ri og pollakisuri, 
og han had de ob ser vert blo dig urin, men det var 
ikke uvan lig for ham ett er instillasjoner. I akutt-
mott a ket ble han vur dert å være i god all menn-
til stand. Frost ri ene had de gitt seg, og i mott a ket 
falt tem pe ra tu ren fra 38,1 °C til 37,5 °C i øret uten 
pa ra ce ta mol. CRP var 6 mg/L (re fe ran se om rå de 
< 5 mg/L), leu ko cytt er 5,3 · 109/L (3,5 – 10,0 · 109/L) 
og le ver prø ver nor ma le. Urinstiks vis te leu ko cyt-
ter 2+, ni tritt ne ga tiv, pro tein 3+, blod 3+ og ke to-
ner 1+. Det ak tu el le ble vur dert som for ven tet 
ett er BCG-instillasjon, og pa si en ten ble sendt 
hjem.

BCG be står av svek ke de, le ven de Mycobacte-
rium bovis (1), som bru kes både som vak si ne 
mot tu ber ku lo se og som be hand ling av ikke-
in va siv urotelial blæ re kreft. Intravesikal instil-
lasjon av ca. 5 · 108 bak te ri er i 50 mL koksalt-
vann, som be hol des i blæ ren i to ti mer, sti mu-
le rer im mun sy ste met til å an gri pe kreft cel ler 
i blæ ren og er svært ef ek tiv med 80 % kura-
sjonsrate (2). Ikke-al vor li ge kom pli ka sjo ner 
som pollakisuri og dy su ri inn til fire ti mer et-
ter instillasjon fore kom mer hyp pig, he ma tu-
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ri noe sjeld ne re. Lav gra dig fe ber og syk doms-
fø lel se i opp til to da ger et er instillasjon er 
hel ler ikke uvan lig og kan be trak tes som mar-
kør for god antitumorefekt (1).

Dag 2 vend te pa si en ten til ba ke til akutt mott ak, 
da all menn til stan den var blitt grad vis ver re. Dy-
su ri og pollakisuri had de ved vart, det var til kom-
met lett hos te uten eks pek to rat, og han had de 
målt fe ber på 38,6 °C . I mott ak had de han blod-
trykk 117/73 mm Hg, puls 97 slag/min, SpO2 97 % i 
rom luft, re spi ra sjons fre kvens 16 pust/min og tem-
pe ra tur 37,4 °C . Han ble opp fatt et som slapp, 
men ikke tung pus tet. Det var nor ma le re spi ra-
sjons ly der over lun ge ne, og han var bløt og uøm 
i bu ken. CRP var 111 mg/L, leu ko cytt er 5,0 · 109/L og 
trom bo cytt er 92 · 109/L (145 – 390 · 109/L). Le ver prø-
ver var nå pa to lo gis ke med ASAT 199 U/L (15 – 45 
U/L) og ALP 124 U/L (35 – 105 U/L). Rønt gen tho rax 
var nor mal. Pa si en ten ble inn lagt på uro lo gisk 
sen ge post og gitt trimetoprim/sul fo na mid (Bac-
trim 80 mg / 400 mg, to tab lett er × 2) for å dekke 
både urin- og luft veis in fek sjon.

Dag 3 – 7 var all menn til stan den svin gen de med 
fe ber opp til 39 °C . Pa si en ten var ustø ved gan ge, 
noe han selv men te kom brått sam me kveld som 
ak tu el le BCG-instillasjon og had de vært uend ret 
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si den. PCR (am pli fi se ring av DNA) av prø ve fra 
nasofarynks var ne ga tiv for van li ge luftveispato-
gener. Dyrk ning av bak te ri er fra hals og nasofa-
rynks vis te nor mal flo ra, det fore lå lav kvan ti tet 
hvi te sta fy lo kok ker i urin, og blod kul tur var uten 
opp vekst. CRP falt til 47 mg/L, men det var sti -
gende le ver-gal le-ver di er til ASAT 236 U/L, ALAT 202 
U/L (10 – 70 U/L), gam ma-GT 527 U/L (15 – 115 U/L) og 
ALP 300 U/L. Pa si en ten av vis te ma ge smer ter. 
 Ul tra lyd un der sø kel se av ab do men vis te nor ma le 
funn uten tegn til gallestase. Prø ver med tan ke 
på leverautoimmunitet og vi ra le he pa titt er var 
ne ga ti ve. Man bytt et an ti bio ti kum til amoksicillin 
500 mg tab lett × 3 for å ute luk ke trimetoprim-sul-
fo na mid-på virk ning på transaminaser, men uten 
bed ring. BCG-in du sert he pa titt ble nå vur dert som 
en mu lig for kla ring, og pa si en ten ble over flytt et 
til me di sinsk av de ling på dag 6.

Al vor li ge kom pli ka sjo ner til intravesikal BCG-
im mun te ra pi er sjeld ne og an git til mind re 
enn 5 % (3). Fe ber over 39,4 °C er hyp pig ste 
kom pli ka sjon (2,9 %), et er fulgt av bl.a. sig ni-
fi kant he ma tu ri (1 %), gra nu lo ma tøs prostatit 
(0,9 %), pneumonit og/el ler he pa tit (0,7 %) og 
sep sis (0,4 %). Ved he pa tit er ik te rus ofte til 
ste de, og gra nu lo ma tø se for and rin ger kan 
på vi ses ved le ver biop si (2). Kom pli ka sjo ne ne 
re la te res til at bak te ri e ne får til gang til blod 
og lym fe sy stem gjen nom ska der på urotelet i 
blæ re veg gen (1). Ri si ko fak to rer tror man er 
urin veis in fek sjon, trau ma tisk urin ka te te ri se-
ring un der instillasjon, tid lig instillasjon et er 
TUR-B og un der lig gen de im mun sup pre sjon 

(1). Det er uenig het om hvor vidt al vor li ge 
kom pli ka sjo ner skyl des re ell in va siv in fek sjon 
el ler en hy per sen si ti vi tets re ak sjon (1). Selv ved 
høy kli nisk mis tan ke om BCG-in fek sjon har 
man i fle re stu di er ikke klart å på vi se bak te ri-
e ne. Kom bi na sjons be hand ling med tuberku-
lostatika og glu ko kor ti koi der er der for van lig.

Dag 7 valg te man å gjø re et be hand lings for søk 
mot hy per sen si ti vi tets re ak sjon med tab lett kur 
med pred ni so lon 60 mg. Kon troll med rønt gen 
tho rax vis te nor ma le funn. Da cys titt var mu lig 
til leggs dia gno se, ble an ti bio ti kum end ret til ba ke 
til trimetoprim-sul fo na mid. Al le re de nes te dag 
var le ver-gal le-prø ve ne i bed ring, og ved ut skri -
velse dag 11 var ASAT og ALAT nær nor ma li sert. 
Man valg te der for å av stå fra le ver biop si. Pa si en-
ten had de frem de les svin gen de fe ber og lett stig-
ning i CRP (16 – 38 mg/L), men sam men lagt opp-
fatt et å være i bed ring. Hans ustø het ble vur dert 
som or to sta tis me. Prednisolondosen ble re du sert 
til 40 mg, og pa si en ten skul le trappe ned med 
10 mg hver an nen dag til av slut ning.

Dag 18 ble pa si en ten på ny inn lagt på me di-
sinsk av de ling. Han had de ikke kom met seg og 
kjen te seg så kraft løs at det var van ske lig å gå. 
Mat lys ten var be ty de lig re du sert, og han var blitt 
tung pus tet. Blod trykk var 118/76 mm Hg, puls 100 
slag/min, re spi ra sjons fre kvens 18 pust/min, SpO2 
96 % i rom luft og tem pe ra tur 38,1 °C i øret. For-
uten pal pa sjons øm het i epigastriet var det nor-
ma le funn ved or gan un der sø kel se. Blod prø ver 
vis te CRP 44  mg/L og nat ri um 130  mmol/L 
(137 – 145  mmol/L). Man av ven tet an ti bio ti ka -
behand ling grun net be skje den CRP-stig ning, men 
star tet kor ri ge ring av hy po na tre mi med 0,9 % 
NaCl-in fu sjon. Man spe ku ler te på om pa si en tens 
slapp het kun ne hen ge sam men med dår lig er næ-
rings sta tus siste uke.

Rønt gen tho rax vis te nor ma le for hold, og det 
ble sup plert med CT tho rax dag 19 for å ute luk ke 
ab scess som år sak til svin gen de fe ber. Den ne  vis te 
utal li ge mikronoduli bi la te ralt i miliært no du lært 
møns ter (fi gur 1). Møns te ret pas set best med he-
ma to gen spred ning, slik en ser ved miliærtuber-
kulose og me ta sta tisk kreft syk dom. Det pas set 
dog ikke med me ta sta se fra ade no kar si nom i 
lun ge. Sy ste misk BCG-in fek sjon mått e så le des vur-
de res. PCR-hur tig test for my ko bak te ri er i urin ble 
tatt dag 20 og var po si tiv. Bron ko sko pi dag 22 
vis te nor ma le endobronkiale for hold. Skyl le prø ve 
fra bron ko al veo lær lavage (BAL) ble tatt for både 
my ko bak te rie- og sopp dia gnos tikk.

I tu ber ku lo se dia gnos tikk bru ker vi mik ro-
skopi for på vis ning av sy re fas te sta ver ved 

Ziehl-Neelsen-far ging, PCR med hur tig tes ten 
 GeneXpert MTB/RIF Ult ra, som de tek te rer My-
cobacterium tu ber cu lo sis-kom pleks hvor BCG 
inn går, og IGRA (in ter fe ron-gam ma re lease 
as say), som er en blod ba sert test som må ler 
im mun re spons på M. tu ber cu lo sis, men ikke 
på BCG. Prø ver vi de re sen des til Oslo uni ver si-
tets sy ke hus for dyrk ning. Det er rap por tert 
lav sen si ti vi tet for all mik ro bio lo gisk dia gnos-
tikk ved sy ste misk BCG-in fek sjon (2, 3). For 
vevs bi op si er er det vekst i 42 %, men mind re 
enn 5 % av pa si en te ne er dyrk nings po si ti ve i 
blod, sputum, BAL-væs ke el ler ce re bro spinal-
væs ke. PCR-test er også sjel den po si tiv, med 
høy est fre kvens i urin, hvor 10 % er po si ti ve. 
På vis ning av bak te ri en i urin gir ikke sik ker 
støt e for BCG-in fek sjon (lo kal el ler sy ste misk), 
da det i fra vær av kom pli ka sjo ner er rap por-
tert po si tiv PCR-test i urin minst syv da ger 
 et er instillasjon, og på vis ning i blæ re bi op si 
med PCR og Ziehl-Neelsen-far ging i opp til 
hen holds vis 24 og 16 må ne der (4, 5). Også his-
to lo gisk un der sø kel se av sy re fas te sta ver har 
lav sen si ti vi tet, i un der kant av 70 % med krav 
om 104 bak te ri er per gram vev for på vis ning 
(2). Hva an går bil de dia gnos tikk, kan rønt gen 
tho rax være ne ga tiv i opp til en fjer de del av 
til fel ler hvor det er miliære for and rin ger på 
CT (5).

Dag 23 ble pa si en ten vur dert av nev ro log på 
grunn av ustø he ten. Det ble også tatt MR ca put 
og fore tatt lum bal punk sjon. Nev ro lo gisk un der-
sø kel se av dek ket utt alt atak si, både sitt en de og 
stå en de. Det var utt alt ny stag mus ved si de blikk i 
beg ge ret nin ger. Sene re flek se ne var nor ma le for 
al der. Pa si en ten had de in gen nak ke stiv het el ler 
ho de pi ne. Han frem stod klar og orien tert for tid, 
sted og egen per son. MR ca put vis te funn for en -
lige med en kel te små lakunære in fark ter i basal-
ganglieområder av eld re dato, i til legg til mu lig 
lett økt kon trast opp tak i dura ma ter. Lum bal-
punk sjon vis te leu ko cytt er < 5 · 106/L (< 5 · 106/L), 
to tal-pro tein 0,22 g/L (0,15 – 0,50 g/L) og glu ko se 
4,3 mmol/L (2/3 av S-glu ko se, nor malt). Grun net 
mest utt alt atak si i un der eks tre mi te ter og ny stag-
mus, samt mu lig dår lig er næ rings sta tus siste tid, 
valg te man å gi tia min in fu sjon i do ser som ved 
Wernickes en ce fa lo pa ti, 500 mg × 1, og der ett er 
200 mg × 3 dag lig.

Pa si en ten had de ut al te ce re bel la re ut fall. Det 
var in gen are flek si el ler oftalmoplegi, og så le-
des var Miller-Fishers syn drom (en va ri ant av 
Guillain-Barrés syn drom) lite sann syn lig. Det 
var mu lig økt hjer ne hin ne opp lad ning på MR, 

Fi gur 1  CT tho rax dag 19 et er BCG-instillasjon vi ser 
utal li ge mikronoduli i miliært no du lært møns ter  
i beg ge lun ger.

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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noe som ikke er uvan lig ved in fek sjo ner. Slik 
opp lad ning kan også sees et er lum bal punk-
sjon, men her ble MR tat først. Nor mal ce re-
bro spinal væs ke kan sy nes å tale imot in flam-
ma to risk af ek sjon av sen tral ner ve sy ste met, 
men det er rap por tert miliærtuberkulose 
med af ek sjon av sen tral ner ve sy ste met med 
lig nen de bil de som hos vår pa si ent (6). Nevro-
antistofer var nor ma le. In gen av pa si en tens 
tid li ge re kreft for mer er kjent for å gi pa ra neo-
plas tis ke syn dro mer. Uten til gang på hjer ne-
bi op si kun ne ikke BCG-in fek sjon, en ten via 
ak tiv in fek sjon med le ven de mik ro ber el ler en 
im mu no lo gisk be tin get post-in fek si øs re-
spons, ute luk kes som år sak til atak si.

DNA fra M. tu ber cu lo sis-kom pleks ble ikke på vist 
med PCR av BAL-væs ke dag 23. Po si tiv PCR av 
urin prø ve ble ikke an sett som til strek ke lig støtt e 
for sy ste misk BCG-in fek sjon, og ett er bred kol le -
gial vur de ring ble det be slutt et å ikke star te tu-
ber ku lo se be hand ling før transbronkialbiopsi var 
gjort. Pa si en tens atak si vir ket å bli bedre av tia-
min in fu sjon, ett er hvert bruk te han kun rul la tor 
som hjel pe mid del, men det var noe uklart om 
bed rin gen star tet også før igang satt in fu sjon. 
Han opp gav lite symp to mer fra lun ge ne, men 
had de ok sy gen met ning på 93 % i rom luft. Pa si en-
ten ble ut skre vet til hjem met dag 35 med av ta le 
om transbronkialbiopsi to uker se ne re. Vi an be-
fal te å fort sett e be hand lin gen med tia min 100 mg 
tab lett × 1 inn til re inn leg gel se.

På dag 44 ble det gjort ny bron ko sko pi med 
bron ko al veo lær lavage og transbronkialbiopsi. I 
BAL-ma te ria let var PCR for my ko bak te ri er frem-
de les ne ga tiv, og sy re fas te sta ver kun ne ikke på-
vi ses ved mik ro sko pi. Pa si en ten var nå tung pus-
tet ved be ve gel se, og han gikk frem de les med 
rul la tor. Mat lys ten var sta dig dår lig. SpO2 var 
uend ret på 93 % i rom luft. Rønt gen tho rax vis te 
utt al te re ti ku læ re lun ge for tet nin ger bi la te ralt. 
Grun net ra dio lo gisk og kli nisk for ver ring star tet 
vi tu ber ku lo se be hand ling med rifampicin/isonia-
zid (Rifinah 300 mg / 150 mg, to tab lett er) og 
etambutol (Myambutol 400 mg, to tab lett er). Dag 
47 kom bi op si svar som vis te gra nu lo ma tøs be ten-
nel se med nek ro se (fi gur 2), men det ble ikke på-
vist sy re fas te sta ver ved Ziehl-Neelsen-far ging. 
Bi op si sva ret med gra nu lo ma tøs be ten nel se styr-
ket mis tan ken om BCG-in fek sjon, og det ble be-
slutt et seks må ne ders be hand lings va rig het. Dag 
54 fikk vi svar om opp vekst av my ko bak te ri er i 
urin prø ve tatt dag 20. En de li ge dyrk nings svar fra 
lun ge bi op si, BAL-væs ke, blod kul tur og ce re bro-
spinal væs ke var ne ga ti ve.

Fire må ne der ett er av slutt et be hand ling er pa-
si en ten ved god all menn til stand. Han be ve ger seg 
uhind ret uten rul la tor, men er frem de les lett tung-
pus tet. De utt al te in fil tra te ne på rønt gen tho rax 
har klar net opp, men det er en rest av små no-
duli igjen på beg ge lun ger. CRP er nor ma li sert. 
Han går frem de les til kon troll.

Dis ku sjon
Ka sui stik ken il lust re rer ut ford rin ge ne ved 
hånd te ring av sjeld ne til stan der når en sik ker 
dia gno se som kan gi vei led ning i te ra pi valg, 
ikke er mu lig å nå for di man ikke har et en ty-
dig kli nisk bil de el ler kon klu si ve la bo ra to rie-
funn. Set i et er tid kun ne vi ha star tet an ti-
bio ti ka be hand ling på et tid li ge re tids punkt. 
Den ne kon klu sjo nen føl ger Hel se di rek to ra-
tets hand lings pro gram for blæ re- og urotel-
kreft, som sier at tu ber ku lo se be hand ling skal 
over vei es al le re de ved fe ber over 38,5 °C i over 
24 ti mer med sam ti di ge all menn symp to mer 
(7). Al li ke vel opp lev de vi at det var lite er fa ring 
med å star te be hand ling på slik in di ka sjon. 
Be hand lin gen er lang va rig og ikke uten bi-
virk nin ger, spe si elt hos eld re men nes ker, og 
som ho ved re gel skal bak te ri en på vi ses før 
opp start av be hand ling ved syk dom med M. 
tu ber cu lo sis.

Vi tror at en kom bi na sjon av sterk for svars-
re ak sjon og ak tiv disseminert in fek sjon med 
M. bovis var en sann syn lig år sak til alle or gan-
ma ni fes ta sjo ne ne pa si en ten pre sen ter te. Det 
er kjent at de fles te symp to mer ved ak tiv tu-
ber ku lo se og lep ra (in fek sjon med Mycobac-
terium leprae) skyl des en lang va rig im mu no-
lo gisk re ak sjon do mi nert av cy to kin pro duk-
sjon hos antigenpresenterende cel ler (2). Man 
kan spe ku le re på om det ved sy ste misk BCG-
in fek sjon et er blæreinstillasjon fore kom mer 

Fi gur 2  Lun ge bi op si, ru ti ne far get med he ma tok sy lin og eosin. a) 40 gan gers for stør rel se. Mik ro sko pisk sees lun ge vev med gra nu lo ma tøs be ten nel se (pi ler) med en kel te 
få kjem pe cel ler og fo kal nek ro se (sir kel). b) 400 gan gers for stør rel se. Gra nu lo ma tøs be ten nel se (pil) med Langhans’ kjem pe cel le (sir kel).
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vik tig kom pli ka sjon til en re la tivt van lig pro-
se dy re i Norge, som et er våre søk ikke er be-
skre vet i norsk lit e ra tur tid li ge re. Ty de li ge re 
ret nings lin jer for hånd te ring et er spør res.

For fatt er ne tak ker føl gen de av de lin ger og per so ner 
ved Sy ke hu set Inn lan det for de res bi drag til ar tik ke len: 
Av de ling for bil de dia gnos tikk El ve rum-Ha mar og Gjøvik-
Lillehammer, dr. Mo ni ka Dzieniecka ved Av de ling for 
pa to lo gi Lillehammer, dr. Tone Hog ne stad ved Nev ro lo gisk 
av de ling Lillehammer og dr. Jan Arne Skjold og dr. Øy vind 
Stei num ved Me di sinsk av de ling Ha mar.

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

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mott att 25.4.2020, før s te re vi sjon inn sendt 22.7.2020, 
 godkjent 9.10.2020.

en kort va rig fase med he ma to gen spred ning 
av le ven de M. bovis til en rek ke or ga ner, men 
at bak te ri e ne, som er re la tivt lavpatogene, 
ikke kan over le ve len ger enn noen ti mer el ler 
da ger i svek ket BCG-form, unn tat i blæ ren, 
hos en im mun kom pe tent pa si ent. Li ke vel er 
det nok til å ini tie re en lang va rig fase med 
asep tisk sy ste misk in flam ma to risk re spons-
syn drom (SIRS). Et slikt sce na rio kan for kla re 
at bak te ri e ne ikke lar seg på vi se i af  ser te or-
ga ner.

Sy ste misk in flam ma to risk re spons syn drom 
så man ofte tid li ge re i be hand ling av ma lignt 
me la nom, der in tra ve nøs el ler intratumoral 
BCG-ad mi nist ra sjon ble brukt som im mun -
tera pi (2). Be hand lin gen gav som re gel et 

sterkt sy ste misk in flam ma to risk re spons syn-
drom, lig nen de det hos vår pa si ent, uten at 
det ble be trak tet som en sy ste misk ak tiv BCG-
in fek sjon. Imid ler tid er det i lit e ra tu ren be-
skre vet funn av le ven de my ko bak te ri er i bi op-
si er fra af  ser te or ga ner, ikke bare blæ re, fle re 
år et er siste blæreinstillasjon. Det leng ste 
rap por ter te in ter val let mellom siste instilla-
sjon og komplikasjon er 11 år (spondylodis-
kit) og 17 år (epididymoorkit) (1). Der for spil-
ler tuberkulostatika frem de les en vik tig rol le 
i hånd te ring av BCG-in fek sjon og kan kan skje 
i seg selv også dem pe krop pens ster ke for-
svars re ak sjon (8).

Vi valg te å skrive om pa si ent for lø pet for å 
gjø re kol le g er opp merk som me på en svært 
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Sy fi lis med syns tap

En mann i 60-åre ne ble inn lagt på 
sy ke hus med syns tap grun net sy fi lis 
i se kun dær sta di et. Oku lær sy fi lis 
er en sjel den og al vor lig til stand. 
Fore koms ten av sy fi lis er øken de, 
og si den sen dia gno se kan gi va rig 
syns ned set el se, bør sy fi lis vur de res 
som ak tu ell år sak hos pa si en ter med 
syns tap.

Pa si en ten tok kon takt med le ge vakt 
for di han had de fått et re la tivt 
akutt og smer te fritt syns tap på 
høy re øye fire da ger tid li ge re. Han 
be skrev det som et kraf tig, mørkt 
tå ke syn. Un der sø kel se hos øye le ge 

vis te be ty de lig ned satt vi sus på høy re øye. Pa
si en ten klar te fin ger tel ling på 2 me ter. På det 
venst re øyet var vi sus 1,2, alt så helt nor malt. 
Ved tes ting med lys kil de (swin ging flashlight) 
ble det av dek ket en re la tiv af e rent pu pille 
defekt på høy re øye, dvs. at pu pil le ne trakk 
seg mind re sam men ved di rek te be lys ning av 
høy re øye enn ved di rek te be lys ning av venst re 
øye. Dett e ty det på en syns ner ve ska de el ler en 
stor nett hin ne ska de i det høy re øyet.

Syns felt un der sø kel se vis te sentralskotom 
på høy re øye. Ut over dett e var det nor mal øye
sta tus. Man fant in gen tegn til uveitt el ler vas
ku litt. Nett hin nen og makula så pen ut. Pa pil
len var velavgrenset med en fy sio lo gisk ekska
vasjon (cup/discra tio 0,5). Øye le gen vur der te 
at syns ta pet skyld tes syns ner ve af ek sjon. Da 
det ikke var smer ter og syns ta pet kom raskt, 
ble det mis tenkt is ke misk år sak.

Temporalisarteritt er en vik tig dif e ren si al
dia gno se ved is ke misk af ek sjon av øyet og 
ved uav klar te syns fe no me ner hos pa si en ter 
over 50 år. Uopp da get temporalisarteritt kan 
i ver ste fall gi ir re ver si bel blind het og i sjeld ne 
til fel ler hjer ne slag (1). Det ble tatt opp en 
grun dig anam ne se med tan ke på temporalis
arteritt.

Pa si en ten for tal te at han had de en «in fek
sjon i krop pen» som le ge ne ikke fant ut av. 
Han had de følt seg al vor lig syk i ca. fire og en 
halv må ned. Han had de vært ener gi løs, hatt 
he te tok ter, dia ré, ho de pi ne samt smer ter i 
ma gen og sto re mus kel grup per, tann kjøtt og 
hals. Selv var han sik ker på at det skyld tes vi
ta min man gel ett er en gast risk by pass ope ra
sjon som han had de gjen nom gått tid li ge re, 
og han var der for hen vist til av de ling for over
vekt. Både rev ma to log og en do kri no log had de 
un der søkt ham, uten at noen dia gno se had de 
blitt stilt. Det var imid ler tid fun net for stør 
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rede lym fe knu ter på hals og ut slett på ryg gen. 
Blod prø ver had de vist for høy et senk nings 
reak sjon (SR) og Cre ak tivt pro tein (CRP), men 
in gen klar år sak var fun net.

Ved un der sø kel se hos øye le gen had de han 
et rosa, skjel len de makulopapuløst ut slett på 
hele ryg gen (fi gur 1). Det ble palpert svakere 
puls i tinningarterien på høyre side, og pa
sienten var palpasjonsøm i tinningen på 
høyre side. Blod prø ver vis te ane mi med Hb 
10,4 g/dL (re fe ran se om rå de 11,1 – 14,9 g/dL) og 
for høy e de in flam ma sjons  para met re med CRP 
23 mg/L (0 – 5 mg/L) og SR 50 (2 – 20 mm).

Forhøyet SR og CRP, allmenntilstand, alder, 
opticusafeksjon samt palpasjonsømhet og 
svekket puls i arteria temporalis gav mistanke 
om temporalis arteritt. Pa si en ten ble inn lagt 
på øye av de lin gen, og det ble star tet be hand
ling med pred ni so lon 80 mg én gang dag lig 
og ace tyl sa li syl sy re 75 mg én gang dag lig som 
pro fy lak se mot nye is ke mis ke hen del ser. Det 
ble tatt temporalisbiopsi og hud bi op si. Pa 
sien  ten ble nes te dag over flytt et til rev ma to
lo gisk av de ling, der man kon ti nuer te ste ro id
 behand lin gen med in tra ve nøst metylpredni
solon 1 g dag lig.

Ut vi det anam ne se opp tak av dek ket at pa 
sien ten had de vært i Thai land fem må ne der 
tid li ge re. Der had de han hatt ube skytt et sam
leie med fle re kvin ner. To må ne der se ne re 

4
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had de han fått et uømt og hardt sår på pe nis, 
og noen uker ett er dett e fikk han ut slett på 
brys tet og ryg gen. Så ret for svant ett er to uker, 
men hans dår li ge all menn til stand og hud ut
slett ved var te.

Det ble tatt prø ver for kla my dia, go no ré, hiv, 
he pa titt B og C, tu ber ku lo se og sy fi lis samt 
an ti nu kle æ re an ti stof er (ANA) og antinøytro
file cytoplasmaautoantistofer (ANCA). Pa si en
ten ble ut re det med CTan gio gra fi for storkar
svaskulitt. Un der sø kel sen vis te et di la tert to
ra kalt aor ta aneu ris me på 55 mm, men det var 
in gen be ten nel ses for and rin ger i sto re blod
kar for en lig med vas ku litt. 

Sy fi lis an ti stof, Treponema pallidumpartik
kelagglutinasjonstest (TPPA) og hur tig test for 
plasmareagin (ra pid plas ma reagin, RPR) var 
po si ti ve i svært høye ti ter. Temporalisarteritt 
ble vur dert som usann syn lig, og metylpred
nisolon ble der for se po nert.

Pa si en ten ble over flytt et til in fek sjons me di
sinsk av de ling hvor det ble gjort spi nal punk
sjon. Spi nal væs ken vis te økt an tall leu ko cytt er, 
32 · 106/L (0 – 5 · 106/L), økt meng de pro tein, 
0,65 g/L (0,15 – 0,50 g/L), og po si tivt TPPAan ti
stof. Dett e var for en lig med nevrosyfilis, og 
til stan den ble tol ket som en sy fi lis in fek sjon i 
se kun dær sta di et med optikusnevritt. Pa si en
ten fikk be hand ling med in tra ve nøs pe ni cil lin 
3 g × 4 i 12 da ger.

Temporalisbiopsien vis te in gen tegn til tem
poralisarteritt, og hud bi op si en vis te uspe si
fikk be ten nel se. Ut slett et for svant i lø pet av to 
må ne der. Ved kon troll hos øye le ge fire må ne

der ett er be hand lin gen var det nes ten to tal 
til ba ke gang av det sen tra le synsfeltsutfallet, 
og vi sus var gått opp fra fin ger tel ling 2 m til 
vi sus 0,8. Kon troll av blod prø ver hos in fek
sjons me di si ner ett er et år vis te full sten dig 
bort fall av RPRan ti stof er. Dett e in di ker te at 
han var vel lyk ket be hand let for nevrosyfilis.

Dis ku sjon

Sy fi lis skyl des in fek sjon med spi ro ke ten Tre-
ponema pallidum. Syk dom men er kjent som 
«den sto re imi ta tor», da den kan arte seg på 
man ge må ter (2).

Sy fi lis er sjel den i Norge, men in si den sen er 
øken de. I 2008 var det re gist rert 56 til fel ler, 
mens det i 2018 var re gist rert 231 til fel ler. Av 
de 231 til fel le ne var 205 menn som har sex 
med menn (3). Sy fi lis smitt er pri mært ved sek
su ell kon takt, men spi ro ke ten kan også krys se 
pla cen ta og der med smitt e fra mor til barn. 
Der for er det ru ti ne mes sig til bud om test til 
gra vi de.

Ved sek su ell kon takt vil spi ro ke ten tren ge 
inn i små abrasjoner på hud el ler slim hin ne. 
På ino ku la sjons ste det kom mer det et smer te
løst indurert sår, en så kalt sjan ker. Hvis sjan
ke ren er i va gi na, anus el ler svelg, er det ikke 
sik kert pa si en ten leg ger mer ke til den. Pri
mær sy fi lis kan så le des være asymp to mat isk. 
Sjan ke ren til he ler av seg selv, men spi ro ke ten 
sprer seg raskt sy ste misk. Om trent 25 % får 
symp to mer på se kun dær sy fi lis (4). Van li ge 

symp to mer er re du sert all menn til stand, fe
ber, kval me, sår hals, mus kel smer ter, for stør
re de lym fe knu ter, ut slett og vektt ap. Vår pa 
sient had de fle re av dis se symp to me ne, li ke vel 
ble han un der søkt av uli ke le ger fra fle re spe
sia li te ter uten at noen tenk te på sy fi lis.

Der som in fek sjo nen ikke had de blitt opp
da get og be hand let, ville pa si en ten ett er hvert 
gått over i en asymp to mat isk, la tent fase. Ter
ti ær sy fi lis kan kom me fle re tiår ett er pri mær
in fek sjo nen og kan gi vas ku litt i form av aor
titt og aor ta aneu ris mer, de ge ne ra sjon av sen
tral ner ve sy ste met med pa re ser, per son lig hets
end rin ger og ster ke smer ter. Nek ro ti se ren de 
og in flam ma to ris ke svuls ter, gumma, kan 
ram me ind re or ga ner, hjer ne og hud (2).

I ut red nin gen av den ne pa si en ten ble det 
tenkt at aortaaneurismet kun ne være for år sa
ket av sy fi lis, men dett e ble til ba ke vist, da man 
på bak grunn av sy ke his to rie med sjan ker og 
sy fi lis an ti stof kun ne være sik re på smitt e tids
punk tet. Aortaaneurismet var kjent fle re år 
før smitt e tids punkt.

Oku lær sy fi lis kan af  se re nes ten alle de ler 
av øyet i se kun dæ re og ter ti æ re sta di er av syk
dom men. Det van lig ste er en form for uveitt. 
Be ten nel se i syns ner ven, slik vår pa si ent had
de, fore kom mer også hyp pig (5). Vår pa si ent 
had de al vor lig syns tap på ett øye og ble først 
feil dia gnos ti sert med is ke misk optikusnevro
pati. For sin ket dia gnos tikk er ikke uvan lig ved 
oku lær sy fi lis og kan føre til ir re ver si belt syns
tap (6). Ett er at pa si en ten fikk dia gnos ti sert 
sy fi lis og fikk be hand ling med pe ni cil lin, ble 
både vi sus og syns felt nær mest nor ma li sert.

Sy fi lis er på frem marsj, kan pre sen te re seg 
på vidt for skjel li ge må ter og imi te re man ge 
uli ke syk dom mer. Ube hand let vil sy fi lis kun ne 
gi al vor lig ir re ver si bel ska de i fle re or gan sy
stem. Man må der for være på vakt og ten ke på 
sy fi lis som dif e ren si al dia gno se ved en rek ke 
til stan der, også ved syns tap. Det kan red de 
syn, og i noen til fel ler liv. Man bør spør re om 
sek su al anam ne se og even tu el le sjan ker samt 
fore ta se ro lo gis ke un der sø kel ser ved mis 
tanke. And re sek su elt over før ba re syk dom
mer må ute luk kes (3). Ved be kref tet sy fi lis skal 
man mel de til Mel dings sy stem for smitt som
me syk dom mer (MSIS) og spo re opp smitt e.

I den ne ka sui stik ken un der stre kes vik tig he
ten av en ut fyl len de anam ne se, en bred dif e
ren si al dia gnos tikk og sam ar beid på tvers av 
uli ke spe sia li te ter.

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

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mott att 3.9.2020, før s te re vi sjon inn sendt 30.11.2020, 
 godkjent 3.12.2020.

Fi gur 1  Mul tip le ly se rø de papler dis tri bu ert på ryg gen.
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Sy fi lis med dob belt syn 

Sy fi lis og nevrosyfilis er fort satt 
 ak tu el le dia gno ser i Norge. Vi be skri
ver her en pa si ent med en si dig ptose 
og dob belt syn, der anam ne sen ga 
mis tan ke om sy fi lis.

En mann i 30-åre ne med kjent at rie-
flim mer, epi lep si og alkoholoverfor-
bruk ble inn lagt for øye blik ke lig 
hjelp et er to da gers sy ke his to rie 
med en si dig ptose og dob belt syn. 
Ved inn komst had de pa si en ten 

okulomotoriusparese og re du sert vi sus på 
venst re side (fi gur 1). Han ble ut re det med 
kon trast for ster ket CT ca put, in klu dert an gio-
gra fi av hals kar, samt MR ca put uten kon trast. 
Un der sø kel se ne vis te nor ma le funn bort set 
fra for stør re de lym fe knu ter i mediastinum og 
over hal sen.

Da pa si en ten in for mer te om at han var ho-
mo fil, ble hiv screen ing ut ført. Re sul ta tet var 
ne ga tivt, men en kol le ga fra Hvi te russ land – et 
land med tid li ge re høy fore komst av sy fi lis (1) 
– fore slo å scree ne for sy fi lis. Pa si en ten had de 
al le re de gjen nom ført én ne ga tiv sy fi lis scree-
n ing et år tid li ge re. Den nye prø ven var po si-

tiv (ta bell 1). In fek sjons me di si ner ved Hau ke-
land uni ver si tets sju ke hus ble kon tak tet for 
råd om vi de re ut red ning og be hand ling. Sup-
ple ren de un der sø kel ser med kon trast for ster-
ket MR ca put samt CT helkropp vis te in gen 
pa to lo gis ke for and rin ger. Ana ly sen av ce re-
bro spinal væs ken et er lum bal punk sjon vis te 
pleocytose med serumulike bånd og intrate-
kal an ti stoff pro duk sjon mot sy fi lis − et funn 
med høy po si tiv pre dik tiv ver di for nevrosyfi-
lis (ta bell 2) (2).

På bak grunn av dis se fun ne ne kon klu der te 
vi med at pa si en ten had de nevrosyfilis med 
asep tisk me nin git og hjer ne ner ve aff ek sjon. 
Gjen nom nye sam ta ler for tal te pa si en ten om 
ube skyt tet sam leie med en an nen mann 
14 må ne der før inn leg gel sen og at han én må-
ned et er den ne ga ti ve sy fi lis prø ven et år tid-
li ge re had de ge ne rell syk doms fø lel se, fe ber 
og for stør re te lym fe knu ter i fle re da ger. I 
 et er tid an tar vi at den ne epi so den var ut rykk 
for se kun dær sy fi lis med sy ste misk spred-
ning, til tross for sam ti dig ne ga ti ve funn på 
screen ing.

Pa si en ten ble be hand let med in tra ve nøs 
ben zyl pe ni cil lin, noe som ga til freds stil len de 
titerfall i se rum (ta bell 1). Pa si en ten ble hen-
vist til po li kli nik ken for sek su elt over før ba re 

MAG NE SOLBERG NES
magne.solberg.nes@helse-forde.no
Nev ro lo gisk av de ling
Førde sen tral sju ke hus

KRIS TIN LIF BREIVIK
Nev ro lo gisk av de ling
Førde sen tral sju ke hus

in fek sjons syk dom mer ved Hau ke land uni ver-
si tets sju ke hus for vi de re opp føl ging og smit e-
 kart leg ging, da våre for søk med smit e opp-
spo ring mis lyk tes. Han var ved siste kon takt 
helt re sti tu ert.

Dis ku sjon

Sy fi lis er en in fek sjons syk dom for år sa ket av 
spi ro ke ten Treponema pallidum og smit er ho-
ved sa ke lig gjen nom di rek te sek su ell kon takt. 
Syk dom men kan også over fø res fra mor til 
fos ter in trau te rint. In fek sjo nen kan de les inn 
i tre sta di er, som er ad skilt fra hver and re med 
symp tom frie (la ten te) pe ri oder (3). Kun et få-
tall ube hand le de pa si en ter gjen nom går samt-

Fi gur 1  Anisokori og ekstraokulær oftalmoplegi.
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et sy fi lis for løp, og slike symp to mer kan være 
de enes te teg ne ne på sy fi lis smit e.

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

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mott att 11.11.2019, før s te re vi sjon inn sendt 23.2.2020, 
 godkjent 27.10.2020.

symp to mer, sær lig hos pa si en ter i ri si ko grup-
per, slik som hiv smit e de, menn som har sex 
med menn, per so ner med fle re sek su al part-
ne re, pro sti tuer te og en kel te et nis ke mi no ri-
te ter, bør sy fi lis også i våre da ger an s es som 
en ak tu ell diff e ren si al dia gno se (1, 8). Nev ro lo-
gis ke symp to mer kan opp stå når som helst i 

li ge sta di er. Et er in ku ba sjons ti den på i snit 
tre uker ut vik ler de smit e de pri mær sy fi lis, 
som kan være uten symp to mer, men som re-
gel er kjen ne teg net av et smer te frit ul cus, 
så kalt primærsjanker, ved ino ku la sjons ste det, 
med el ler uten lym fa de no pa ti.

Om trent halv par ten av dem som blir smit-
tet, vil ut vik le se kun dær sy fi lis i lø pet av to 
må ne der til to år. Symp to me ne er ge ne ra li sert 
lym fa de no pa ti, util pass het, makulopapuløst 
ut slet, slim hin ne knu ter og akut e nev ro lo -
giske til stan der, slik som me nin git med kra-
nienevropatier, mye lit el ler vas ku lit (4). Om 
lag en tre del vil se ne re ut vik le ter ti ær sy fi lis, 
ofte tiår et er pri mær in fek sjo nen. Det e sta  diet 
er ofte kjen ne teg net av kar dio vas ku læ re kom-
pli ka sjo ner, ge ne ra li ser te pa re ser, gang for styr-
rel ser (grun net aff ek sjon av bak stren ge ne, ta-
bes dorsalis) el ler at ro fi av nervus opticus (5).

An tal let år lig på vis te til fel ler av nevrosyfilis 
i Norge er ukjent, men Fol ke hel se in sti tut ets 
mel dings sy stem for smit som me syk dom mer 
(MSIS) vi ser en jevn øk ning i fore koms ten av 
sy fi lis i Norge de siste ti å re ne, fra 61 på vis te 
til fel ler i 2007 til 231 i 2018 – hyp pigst blant 
menn som har sex med menn (5). To tal fore-
koms ten av sy fi lis i 2020 har dess ver re per 
me dio ok to ber al le re de over gåt den i 2018 
(Øi vind Jul Nilsen, Folkehelseinstitutet, per-
son lig med de lel se).

Menn som har sex med menn uten å være 
i et mo no gamt og lang va rig for hold an be fa les 
å un der sø ke seg for både sy fi lis og hiv in fek-
sjon hver tred je må ned (6). Man ge eks per ter 
me ner også at til fel dig og ut strakt bruk av 
an ti bio ti ka mot and re in fek sjons syk dom mer 
kan være med på å for hind re ut vik ling av ter-
ti ær sy fi lis (7). Ved uav klar te nev ro lo gis ke 

Ta bell 1  Ut vik ling av syfilisserologi over tre må ne der fra og med pri mær inn leg gel sen. TP = Treponema pallidum.

Prøvetidspunkt

Analyse Under oppholdet
3 måneder  
etter utskrivning

9 måneder  
etter utskrivning

Syfilis-TP Positiv Positiv Positiv

TPPA1 > 20 480 > 20 480 10 240

RPR2-titer 256 128 4

1 Treponema pallidum-partikkelagglutinasjonstest
2 Rapid plas ma reagin

Ta bell 2  Spi nal væs ke funn ved pri mær inn leg gel sen. CSF = ce re bro spinal væs ke.

Analyse Verdi (referanse)

Utseende Klar, fargeløs

Glukose 3,6 mmol/L

Glukose i CSF/blod-ratio Normal (2/3)

Erytrocytter 1

Leukocytter 23 · 106/L (< 3 · 106/L), 10 0 % mononukleære

Totalprotein 0,35 g/L (< 0,50 g/L)

IgG 0,06 g/L (< 0,04 g/L)

Isoelektrisk fokusering 3 – 4 serumulike bånd

Syfilis-RPR1 Positiv

1 Rapid plas ma reagin
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Kys sen de fø flekk

Bil det vi ser en to delt melanocyttnævus 
langs kan ten av høy re øyes øvre og 
ned re øye lokk hos en gutt i ten å re ne. 
Han ble hen vist på grunn av to med

fød te, pig men ter te fø flek ker lo ka li sert oven
for hver and re, la te ralt på høy re øye lokk. I lø
pet av barne og ung doms å re ne had de de 
grad vis økt i stør rel se og ført til kos me tis ke 
pro ble mer, pla ger med fremmedlegemefø
lelse og sam men klist ring av øye lok ke ne. I ge
ne rell ane ste si ble det der for ut ført kir ur gisk 
fjer ning av fø flek ke ne i form av en gjen nom
gå en de, fem kan tet ek si sjon både i øvre og 
ned re øye lokk. His to lo gisk un der sø kel se vis te 
sam men satt næ vus med re gel mes si ge nævus
celler uten aty pi. Ved kon troll fire må ne der 
se ne re var det et godt kos me tisk re sul tat og 
nor mal øye lokks funk sjon.

Med født, to delt næ vus på øye lok ke ne er en 
sjel den til stand som i eng elsk språk lig litt e ra
tur kal les kis sing nevus, split nevus el ler divi
ded nevus. Be teg nel sen kis sing nevus hen spil
ler på at de to næ vu se ne be rø rer hver and re 
når øyet luk kes. Slike med fød te næ vu ser kan 
i til legg til de kos me tis ke kon se kven se ne føre 
til svek ket øye lokks funk sjon, tåre flod og am

blyo pi (1, 2). Ri si ko en for ut vik ling av me la
nom an s es som li ten (2, 3).

Til stan den er sær lig in ter es sant fra et em
bryologisk syns punkt. Øye lok ke ne dan nes 
tid lig i fos ter li vet, og i be gyn nel sen av tred je 
fos ter må ned vok ser de sam men og dek ker 
øyet. I de på føl gen de uke ne mig re rer melano
blaster fra nevrallisten ut til hu den, der de 
dif e ren sie res til melanocytter. Ett er sjett e fos
ter må ned se pa re res de sam men voks te øye lok
ke ne, slik at det dan nes et øvre og et ned re 
øye lokk (1, 2). På den ne må ten vil en med født, 
melanocyttisk øyelokksnævus kun ne bli delt 
i to og få sitt ka rak te ris tis ke ut se en de.

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

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mott att 26.7.2020, før s te re vi sjon inn sendt 29.9.2020, 
 godkjent 9.10.2020.
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Alt er re la tivt

Over dø de lig het be skri ver dø de
lig het i for hold til nor ma len. For 
å un der sø ke om noe er unor
malt, må vi først be stem me hva 
som er nor malt.

Død er en sik ker ob ser va sjon, men feil dia gno
ser og re gist re rin ger kan på vir ke den opp git
te døds år sa ken. Over dø de lig he ten er der for 
et vik tig mål, spe si elt ved syk doms ut brudd. 
Ved epi de mi er gir den et over ord net bil de av 
epi de mi ens na tur li ge for løp og kon se kven ser 
av til tak.

Vin te ren kom mer!
Dø de lig he ten va ri e rer med års ti de ne. Den er 
ty pisk la vest når ute tem pe ra tu ren er rundt 
18 °C, og øker med vin ter og kaldt vær med 
til hø ren de ri si ko for in farkt og slag samt for
kjø lel ser og and re luft veis in fek sjo ner. In flu 
ensa og and re lig nen de syk dom mer fore kom
mer i stør re grad som epi de mi er om vin te ren, 
men har an ta ge lig vis be tydd mind re for dø
de lig he ten de siste ti å re ne som føl ge av vak si
na sjo ner, bedre be hand lin ger og mind re dø
de li ge vi rus (1). In flu en sa for år sa ker li ke vel 
rundt 1 000 år li ge døds fall i Norge og er spe
si elt hos eld re en be ty de lig år sak til død om 
vin te ren (2).

P- el ler Z-skår
For å be reg ne over dø de lig het må vi først be
reg ne hva som er nor malt. Dø de lig he ten end
rer seg med års ti de ne og er for skjel lig mel lom 
uli ke po pu la sjo ner. Et an be falt sam men lig
nings grunn lag er gjen nom snitt lig dø de lig het 

i den ak tu el le po pu la sjo nen de fem fore gå en
de åre ne i nøy ak tig sam me tids pe ri ode, ty pisk 
sam me uke el ler må ned.

Sta tis tisk utt ryk kes over dø de lig he ten med 
en P el ler Zskår. Pskå ren er det mest in tui ti ve 
es ti ma tet og enk lest å re la te re til an tall døde. 
Den vi ser pro sent vis end ring i for hold til den 
nor ma le dø de lig he ten i den sam me tids pe  rio
den, jf. den ne lig nin gen for Pskå ren til uke 11 
i 2020 (uken da Norge steng te ned på grunn 
av covid19):

Pskår = ((Antall dødeuke 11 i 2020 − Gjennom
snittlig antall dødeuke 11 i 2015–19) / Gjennom
snittlig antall dødeuke 11 i 2015–19) · 100

Nett pub li ka sjo nen og da ta verk tøy et Our 
World in Data bru ker både to talt an tall døde 
i for hold de fem fore gå en de år og den be reg
ne te Pskå ren for å be skri ve over dø de lig he ten 
i lø pet av covid19pan de mi en (3). Det eu ro pe
is ke nett ver ket for mo ni to re ring av over dø de
lig het, EuroMOMO, opp gir der imot Zskå ren. 
Den vi ser an tall døde i for hold til den nor ma
le dø de lig he ten i den sam me tids pe ri oden 
re la tivt til va ria sjo nen (stan dard av vi ket) i dø
de lig het. Dett e stan dard av vi ket er be reg net 
med sta tis tisk mo del le ring slik at det utt ryk
ker den na tur li ge sta tis tis ke va ria sjo nen. Z
skår fra −2 til 2 reg nes som in nen for til fel dig 
sta tis tisk va ria sjon og usik ker het, mens skår 
over 4 in di ke rer en be ty de lig økt dø de lig het. 
I for hold til Pskå ren vi ser Zskå ren ty de li ge re 
om over dø de lig he ten skyl des mer enn sta tis
tis ke til fel dig he ter (4). På den an nen side er 
Zskå ren ikke like en kel å tolke med hen syn 
til an tall døde, og for skjel ler mel lom lands 
va ria sjon i dø de lig het vil på vir ke be reg nin
gen. Det er også van ske lig å be reg ne den sam
le te over dø de lig he ten over en leng re tids pe
ri ode med Zskå ren (5). Både Our World in 
Data og EuroMOMO har in ter ak ti ve gra fer for 

en kelt å sam men lig ne land og tids pe ri oder. 
Ukent li ge an tall døde Norge i 2020 sam men
lig net med gjen nom snitt fra de fem fore gå 
ende år og over dø de lig he ten utt rykt som P 
og Zskår er vist i fi gur 1 med data fra Our 
World in Data (3) og EuroMOMO (4).

Norge og alle de and re
Dø de lig he ten i lø pet av covid19pan de mi en 
sam men lig nes mel lom for skjel li ge land. Et 
vik tig spørs mål, med an se li ge sta tis tis ke ut
ford rin ger, er i hvor stor grad uli ke lands til
tak mot covid19 på vir ket over dø de lig he ten i 
for hold til ibo en de for skjel ler som sy ke lig het, 
be folk nings sam men set ning, al ders for de ling, 
livs stil og til gang til hel se tje nes ter.
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Fi gur 1  a) Ukent li ge an tall døde i Norge i 2020 sam men lig net med gjen nom snitt et fra de fem fore gå en de år med b) Pskår og c) Zskår for over dø de lig het. Zskår fra −2 til 2 
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Ma ter nell se len sta tus er vik tig  
for bar nets hel se

Se len er et es sen si elt spor ele
ment og inn går i en rek ke pro 
teiner, hvor av man ge er en zy mer 
med an ti ok si dantef ekt. Både 
for lavt og for høyt ma ter nelt 
se len nivå kan på vir ke bar nets 
psy ko mo to ris ke ut vik ling i ne ga
tiv ret ning.

Kjøtt, fisk, meie ri pro duk ter og korn pro duk
ter er ho ved kil der til se len (1). Se len ni vå et  
i jords mon net va ri e rer i uli ke geo gra fis ke 
om rå der. Det er lavt i Nor den, noe som 
på vir ker ni vå et i kor net og der med gir 
 be folk nin gen i dis se lan de ne et lavt se len
nivå.

Be ho vet for se len er økt i pe ri oder med 
rask vekst. Gra vi de, am men de kvin ner og 
sped barn har der for økt ri si ko for se len man
gel. Det fin nes imid ler tid lite data om hva 
som er et op ti malt se len inn tak i dis se livs 
fase ne. Man an tar at om kring 2 µg se len 
over fø res til fos te ret per døgn i svan ger ska
pet, og at om kring 11 µg over fø res til mors
melk per døgn. I de nor dis ke er næ rings an
be fa lin ge ne (2) an be fa les voks ne kvin ner et 
dag lig inn tak på 60 µg se len, uav hen gig av 
om de er gra vi de el ler am mer. Den nors ke 
mor, far og barnun der sø kel sen (MoBa, 
1999 – 2008) vis te at om kring 40 % av de gra 
vide had de et se len inn tak som lå un der 
den ne an be fa lin gen (3). Ame ri kans ke an be
fa lin ger an gir et til legg på 16 µg (to talt 76 
µg) til am men de kvin ner, ba sert på en bio 
tilgjen ge lig het på om kring 70 %.

An be falt inn tak i bar ne al der er ba sert på 
stu di er hos voks ne og re gu lert i for hold til 
bar nets al der. I de nor dis ke er næ rings an be
fa lin ge ne er det ikke gitt an be fa ling for barn 
i al ders grup pen 0 – 6 må ne der, for di man 
an tar at se len be ho vet er dek ket ved full 
amming. Se len ni vå et i mors melk re flek te rer 
mors sta tus og inn tak av se len, og va ri e rer 

be ty de lig både mel lom geo gra fis ke om rå der 
og i tid ett er fød sel. Se len ni vå et er høy est  
i ko los trum og re du se res ut over i amme 
peri oden. Se len ni vå et i mors melk fra nors ke 
kvin ner sank fra me di an 0,13 µmol/L seks 
uker ett er fød sel til 0,10 µmol/L ett er fire 
må ne der (4). Dett e er la ve re enn det som er 
rap por tert fra land uten for Nor den (nadir
nivå ett er én til tre må ne der: 0,19 µmol/L) 
(5). Stu di er vi ser også at inn ta ket er for lavt 
hos om kring 30 % av full am me de nors ke 
sped barn (5). Se len ni vå et hos sped barn 
re du se res ett er fød sel og er la vest ved to  
til fire må ne ders al der. Ni vå et øker der ett er 
og er høy ere hos eld re enn yng re barn (6).

Se len ni vå et hos voks ne er an gitt å være 
op ti malt når se len pro tein P er fullt utt rykt, 
sva ren de til en se rum kon sen tra sjon av se len 
på 1,57 µmol/L (7). Be ty de lig la ve re ver di er 
(me di an 1,078 µmol/L, interkvartilområde 
0,98 – 1,16 µmol/L) ble fun net hos nors ke 
kvin ner i fer til al der (4). Hos gra vi de kvin ner 
var se rum kon sen tra sjon la ve re, og sank fra 
me di an 0,96 µmol/L i svan ger skaps uke 18 til 
0,85 µmol/L i uke 36. Ett er fød sel økte ni vå et 
til det man ser hos ikkegra vi de kvin ner, og 
holdt seg der ett er uend ret de før s te seks 
må ne de ne (4).

Se len er vik tig for nor mal kog ni tiv ut vik
ling hos bar net (8). Nors ke sped barn født  
av mød re med se rum kon sen tra sjon av se len 
≤ 0,90 µmol/L i svan ger skaps uke 18 skå ret 
dår li ge re på en psy ko mo to risk test ved seks 
må ne ders al der enn barn født av mød re 
med høy ere se len nivå (4). Se len man gel er 
vi de re as so siert med re du sert im mun funk
sjon (1). I den nors ke stu di en fant man at 
ma ter nell se rum kon sen tra sjon ≤ 0,78 
µmol/L i uke 36 var as so siert med økt ri si ko 
for in fek sjon hos bar net de før s te seks 
 le ve uke ne (4). Om kring en tred je del av de 
nors ke gra vi de had de se rum kon sen tra sjon 
un der dis se ver di ene i hen holds vis svan ger
skaps uke 18 og 36 (4).

Også for høy ma ter nell se rum kon sen tra
sjon av se len kan ska de fos te ret. I en spansk 
un der sø kel se var ma ter nell se rum kon sen
tra sjon > 1,11 µmol/L i før s te tri mes ter as so
siert med dår li ge re kog ni tiv funk sjon hos 

bar net ved ett års al der (9). Kun 6 % av 
 nors ke gra vi de had de se len kon sen tra sjon 
over dett e ni vå et i svan ger skaps uke 18 (4).

Se len har et smalt op ti malt serumkonsen
trasjonsområde, og eks emp le ne over il lu
stre rer at det er vik tig å kjen ne til dett e ved 
kon troll av gra vi de kvin ner.
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Ødelegger 
 rusmidlene  
livskvaliteten?

Nå kan du få hjelp til å snakke om det

Legeforeningen, Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) og Trasoppklinikken har 
opprettet et hjelpetilbud til leger med rusproblemer. Målet er å kartlegge legens ruslidelse og 
psykiske helse, for deretter å komme med forslag til videre behandling. 

Er du lege med et rusproblem, eller er du pårørende til en? 
Da kan du ta direkte kontakt med Shahram Shaygani, 920 51 842 / s.shaygani@trasoppklinikken.no 
eller Anders Gaasland, 924 24 324 / a.gaasland@trasoppklinikken.no.

Henvisning er ikke nødvendig. Dere avtaler konsultasjonstime så raskt som mulig, og du får tilbud 
om 1 til 5 gratis samtaler ut fra en individuell vurdering. Dekning av reiseutgifter for leger som 
kommer til samtale skjer etter fastsatte satser.
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Kunsten å prioritere

Sosiologen Berit Bringedal har forsket på helsevesenet i 30 år. Hun mener at legene sier for lite nei.  
– Det er så mye man kunne sluttet med uten at det ville fått noen konsekvenser for folkehelsen.

Hun har mye på hjertet. Et helt 
yrkesliv har hun forsket på 
helsevesenet, og nå i de siste 
årene spesifikt på norske 
leger. Samtalen er godt i gang 
før hun rekker å servere en 

kopp duftende, grønn te.
– En trygg dialog er veldig viktig, men det 

legges ikke nok til rette for det. Man har så 
lett for å gå i skyttergravene!

Berit Bringedal snakker om styring av 
helsetjenesten og hvordan det påvirker  
det medisinske arbeidet. Selv jobber hun 
ved Legeforskningsinstituttet (LEFO) –  
fin ansiert av Sykehjelps- og pensjonsord-
ningen for leger og av Legeforeningen. 
Oppdraget er å forske på leger i helsetje-
nesten, men ut over det har de stor frihet  
i forskningsvalg.

Fra sidelinjen sin i Legeforskningsinstitut-
tet har hun lagt merke til at dialogen mel-

lom politikere, helsebyråkrater, ledere og de 
ulike helseprofesjonene noen ganger bærer 
preg av mistillit.

– Mange leger opplever at de har for lite 
makt. At de som styrer helsetjenesten,  
ikke lytter nok til de som kjenner innhol- 
det i virksomheten best. Alle parter har et 
ansvar for å snakke sammen uten fordom-
mer.

Bringedal forklarer at dypest sett har  
alle det samme overordnede målet – å få  
et best mulig helsetilbud for pengene. Men  
i mange debatter mistenkeliggjøres mot-
parten på en måte som direkte motarbeider 
dette.
– Men tror du det er mulig å endre det?

– Dette er en strukturell problemstilling. 
Mennesket deler fort omverdenen i «vi» og 
«de andre», og så tilskriver vi de andre uedle 
motiver. Dette tror jeg ikke vi kan endre, 
men det vi kan endre, er systemene.

Mellom naturvitenskap og humaniora
Som et eksempel trekker hun fram rapporte-
ringskrav. Noen av dem kan oppleves som 
unødvendige – som skrivebordsprodukter 
som ikke treffer den kliniske virkeligheten 
godt nok. De blir dermed mer irriterende 
tidstyver enn hjelpemidler for bedre helse-
tjeneste.

– Legene kan ha god grunn til å stille 
spørsmål ved nytten av indikatorene. På den 
annen side har også styrerne god grunn til  
å pålegge legene å rapportere tilbake, sier 
hun.

– Utfordringen er å finne en god balanse 
mellom styring og kontroll på den ene siden 
og klinisk frihet og skjønnsutøvelse på den 
andre. Systemet hadde blitt mye bedre om 
de som står midt i den kliniske praksisen 
hadde blitt tatt mer med på råd. Da hadde 
de følt eierskap til tiltaket og vært mer åpne 
for å lete etter lure løsninger.
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Sosial ulikhet
Dette bringer oss over på en annen problem-
stilling Berit Bringedal er opptatt av, nemlig 
hvordan sosial ulikhet kan sementeres  
i helsevesenet.

– Det er godt dokumentert at det er stor 
sosial ulikhet i helse, også i land som Norge. 
Selv om de viktigste årsakene til denne 
ulikheten ligger utenfor helsevesenet, slik 
som utdanning og arbeid, kan helsetjenes-
ten bidra til å opprettholde, redusere eller 
forsterke ulikheten. Likebehandling kan 
bety at alle skal behandles likt, men det kan 
også bety at pasienter behandles ulikt for  
å realisere like resultat.

Hun slår fast: – Selvsagt påvirkes behand-
lingen av sosiale og kulturelle forhold. Det 
som skjer på legekontoret, er også et pro-
dukt av slike mekanismer. Et eksempel er 
hvilke diagnoser pasientene får. Diagnoser er 
ikke objektive sannheter, de skapes i møtet 
mellom pasient og lege. I en studie av forde-
lingen av diffuse muskel- og skjelettdiagno-
ser versus diffuse psykiatriske dia gnoser fant 
vi at høy utdanning øker sannsynligheten 
for en psykiatridiagnose. Å jobbe i industrien 
reduserer denne sannsynligheten. En høyt 
utdannet helsearbeider har så å si aldri en 
diffus muskel- og skjelettsykdom, mens  

en ufaglært industriarbeider ikke har en 
depresjon, for eksempel. Dette illustrerer at 
sosiale og kulturelle faktorer påvirker det 
som skjer i helsevesenet, noe som igjen kan 
bety  sementering av sosial ulikhet. Legene er 
egentlig forpliktet til å ikke la seg påvirke av 
kjønn, rase og andre sosiale faktorer, men jeg 
tror det er viktig å erkjenne at de faktisk gjør 
det. Skjulte sosiale mekanismer styrer mer 
enn det som kommer fram i dagslyset.

Prioritering
Berit Bringedals doktorgradsarbeid handlet 
om prioritering og fordelingsrettferdighet  
i helsevesenet. Hun ble derfor utfordret av 
Nytt Norsk Tidsskrift til å kommentere prio-
riteringsutvalgets innstilling da de avgav  
sin rapport i 2014. Deretter skrev hun like 
godt en kronikk i Dagens Næringsliv om  
hva helsevesenet bør si nei til.

– Det var mye bra i prioriteringsutvalgets 
innstilling, men en del analyser fra helse-
økonomene synes jeg gikk for langt. Selv  
om alle leger må forstå at vi må regne på 
nytte og kostnader, kan ikke det være det 
eneste fokuset vi har.

Gjennom årene har Bringedals forskning 
vist henne at de aller fleste legene er genuint 
opptatt av pasientene sine. Det som gir job-
ben mening, er å hjelpe pasientene til å få så 
god helse som mulig.

– Det har jeg stor respekt for. Man kan si at 
medisin er et fag i skjæringsflaten mellom 
naturvitenskap og humaniora. Mange leger 
har funnet den gode balansen mellom de to. 
Selv om de fleste av oss er enige i at viten-
skapelig evidens er viktig, er en klok skjønns-
vurdering minst like viktig, slår hun fast.

– Det er å håpe at medisinen fortsetter  
slik at legene får utviklet og kombinert sin 
«kalde» og rasjonelle vurderingsevne med 
det humanistisk funderte skjønnet og den 
etiske bevisstheten om hva som er riktig  
og rettferdig. Dette krever god utdanning,  
så klart, men det krever også et helsevesen 
som er organisert og styrt slik at det bygger 
oppunder disse verdiene.

Yrkesvalget
At Bringedal ble sosiolog, er tilfeldig. Som 
ung student var hun åpen for det meste.

– Jeg ble inspirert til å velge sosiologi av 
forelesningene til Gudmund Hernes, som 
den gang var professor ved Universitetet  
i Bergen. Han fikk meg til å se at sosiologi 
ikke bare var en samling selvfølgeligheter, 
som jeg først hadde inntrykk av, men repre-
senterte et rikt tilfang av teori og empiri for 
å forstå dynamikken mellom mennesker og 

samfunn. Jeg ble særlig opptatt av kvantita-
tive analyser og ville lage logiske modeller 
av det meste.

Hun fortsetter litt lattermildt:
– Underveis i livet forandrer vi oss. Nå har 

jeg andre interesser enn da jeg studerte. 
Sosiologer kan brukes til mye, så jeg er vel-
dig fornøyd med yrkesvalget mitt. En sosio-
logs viktigste verktøy er evnen til å obser-
vere andre. I mitt tilfelle tror jeg at jeg kan 
vise legene forhold om dem selv de ikke selv 
ser. Hvor går grensen for hva de faktisk har 
kunnskap om? Hvorfor virker leger så auto-
ritetstro innad i eget fag?

Berit forteller at hun i mange år har job-
bet tett sammen med helseøkonomer.

– Som forsker kan jeg være et sted mellom 
helsefagarbeiderne, byråkratene og helse-
økonomene. Det er et godt utsiktspunkt:  
Jeg får innsikt innenfra, men beholder posi-
sjonen til å se ting utenfra. Jeg har stor tro 
på at profesjonene selv vet hva som skal til 
for å lage et godt helsevesen. Hun påpeker at 
helseøkonomenes perspektiv også er nyttig, 
ikke minst fra et etisk perspektiv.

– Men økonomene kan ha et nokså snevert 
syn på målet med helsevesenet. Slik jeg ser 
det, har helseøkonomiske perspektiver 
bidratt til et uforholdsmessig sterkt fokus  
på kvantitet, for eksempel antall konsulta-
sjoner eller utskrivninger. Men er det gode 
mål for helseforbedring? spør hun.

Hun problematiserer ytterligere:
– Hvem skal legene bruke kort eller lang 

tid på? Hun svarer seg selv:
– Teknisk effektivitet blir fort feil, man  

ser på input og ikke på output. Man må  
også måle kvaliteten på arbeidet som 
 utføres.

«Det er godt dokumentert at 
det er stor sosial ulikhet i helse, 
også i et land som Norge»

«Diagnoser er ikke objektive 
sannheter, de skapes i møtet 
mellom pasient og lege»
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– Trolig har leger lite tid og rom for slike 
diskusjoner, men spørsmål om hva som er 
rettferdig og moralsk riktig, er like viktig 
som hva som er medisinsk nyttig. Å ha plass 
til slike diskusjoner bidrar til å nyansere og 
klargjøre hvilke moralske valg som ligger  
til grunn for de beslutningene legene tar.

Bringedal påpeker at dette henger nøye 
sammen med sosial ulikhet.

– Mange av livsstilsfaktorene som øker 
risiko for sykdom, slik som røyking og over-
vekt, er mer utbredt blant folk med lavere 
utdanning. Nedprioritering av disse pasien-
tene vil dermed innebære økt sosial ulikhet 
i helse.

Hun trekker fram risikofaktorer som er 
vanlige blant folk med høyere utdanning, 
slik som idrettsskader.

– Det er ikke så vanlig å inkludere disse 
blant livsstilsfaktorer som bør føre til  
lavere prioritet. Kanskje fordi det er lettere  
å dømme røyking, alkoholmisbruk og over-
vekt som uforsvarlig eller umoralsk? spør 
hun retorisk og avslutter:

– Det er en hårfin balanse mellom det  
å påvirke folk til å ta fornuftige valg for egen 
helse samtidig som vi ikke fordømmer dem 
som ikke tar de rette valgene. Det ligger en 
sårbarhet i dette som kan være vanskelig  
å forstå. Her ligger kanskje mye av essensen 
i det å være en god lege.

JANNIKE REYMERT
jannike.reymert@gmail.com
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Hun fortsetter: – For øvrig synes jeg legene 
sier for lite nei. Det er så mye man kunne 
sluttet med uten at det ville fått noen konse-
kvenser for folkehelsen. Når man regner på 
gevinsten av mammografiscreening i for-
hold til ressursbruken, er det klart at man 
kommer negativt ut. Jeg mener også at 
gravide selv kan betale for ultralydunder-
søkelsen i 18.–20. svangerskapsuke. Den er 
egentlig bare et familieportrett. Ingen har 
påvist at denne undersøkelsen reduserer 
sykelighet og dødelighet.

Hun løfter frem flere andre ting som  
bør drøftes, bl.a. blodtrykksgrensene for 
medikamentell intervensjon og om staten 
skal betale for rituell omskjæring.

– For ikke å glemme alle de unødvendige 
meniskoperasjonene! Dersom legene fikk 
klare og entydige retningslinjer, ville det 
lette ubehaget med å si nei. Da kan de vise  
til retningslinjene.

– Du er tøff som kaster deg inn i tunge, 
medisinskfaglige kontroverser …

– Jeg ser ikke på dette som rent medisinsk-
faglige debatter. Når det gjelder fordeling av 
helsetjenestens knappe ressurser bør også 
ikke-medisinere lese seg til hva forskningen 
viser, trekke sine slutninger og delta i disku-
sjonene.

Pasientens ansvar
Hun ivrer etter å fortelle om forskningen 
hun holder på med for tiden.

– Vi forsker på legers tanker om pasiente-
nes eget ansvar for å bidra til bedre helse  
og om det skal ha betydning for helsehjelp-
prioriteringen. Dette er interessant, bryter 
hun ut og spør:

– Skal en som drikker for mye alkohol, 
settes lenger bak i levertransplantasjonskøen 
enn en pasient som har leversvikt på grunn 
av uforskyldt sykdom? Eller skal en med 
medfødt lungesykdom få høyere prioritet 
enn en som har røykerelatert lungesykdom?

Hun påpeker at i henhold til norsk lov og 
legeetikken er det bare pasientens behov for 
helsehjelp som skal vektlegges, ikke årsa-
kene til behovet.

– Et særlig interessant spørsmål er om den 
norske satsingen på å styrke helseøkonomi-
feltet har bidratt til at legene er mer opptatt 
av effektiv bruk av ressursene. Sett fra et 
rettferdighetsperspektiv kan det absolutt 
være en fordel at legene også er opptatt av  
å bruke ressurser der de bidrar til mest 
mulig helseforbedring, men det bør jo 
 kobles til en tilsvarende sterk oppmerksom-
het på hva som er riktig å gjøre. Prioriterin-
ger i helsetjenesten handler like mye om  
å ta vare på hverandre, barmhjertighet, 
verdighet og respekt som effektiv fordeling 
av ressurser, sier hun og utdyper:

Alle foto: Birgit Solhaug
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Still het

Kom mu ni ka sjon er et sen tralt verk tøy i lege–pa si ent-for hol det. Bruk 
av det mo nu men ta le vir ke mid let still het er der imot lite nevnt. Hvor-
for det? Still het er ikke in gen ting. Still het har en vik tig rol le i kon sul-
ta sjo nen og bør vies stør re opp merk som het.

«Til før en ny di men sjon til kom mu ni ka 
sjonen, og be rik mø tet mel lom lege og 
pa si ent» (1).

Å leg ge til ret e for still het er vik tig. På den 
må ten vil man kun ne ut fors ke fle re as pek ter 
ved kon sul ta sjons sam ta len og bedre kom
mu ni ka sjons fer dig he te ne be trak te lig. 
 Be visst bruk av still het vil kun ne føre til 
bedre et er le vel se hos pa si en ter, være tids 
bespa ren de og mot vir ke mis for stå el ser både 
hos pa si ent og lege.

Still het har blit en be gren set res surs. 
Støy en øker og ti den min ker. Still he ten er 
hånd fast og kon kret, og brukt ret er den  
et me get kraf tig verk tøy. For å kun ne bru ke 
still het må man aner kjen ne at den ek si ste
rer og er me nings bæ ren de. Der et er må 
man være be visst på pro ses se ne den igang
set er. Still het i dia log kan bru kes både til  
å bry te ned og til å bygge opp. For di still het 
er et så sterkt vir ke mid del, kre ves det mu si
ka li tet og em pa ti i ut fø rel sen.

Å etab le re et godt lege–pa si entfor hold 
kan gå fort el ler skje grad vis. En ten man  
er det be visst el ler ikke, fore lig ger det all tid 
et sub jekt – le gen – og et ob jekt – pa si en ten 
(2, kap. 9). Det er den ne rol le for de lin gen 
som lig ger til grunn for den kli nis ke sam 
talen. Ma gi en i kli nisk kom mu ni ka sjon 
ska pes i mø tet med pa si en ten. Å gi rom  
til pa si en ten med still het er å aner kjen ne 
pa si en ten.

Tids kre ven de el ler tids be spa ren de?
Still het er, som alle lyd fe no me ner, noe som 
ut spil ler seg i tid. Det er let å ten ke seg at  
å bru ke still het er tid kre ven de, men det er 
mer for nuf tig å ten ke på den ne ti den som 
en in ves te ring, hel ler enn en ut gift man 

«Å gi rom til pa si en ten  
med still het er å aner kjen ne 
pa si en ten»
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ald ri får igjen. På sikt er det å bru ke still het 
tids be spa ren de. I Hunskårs læ re bok i all
menn me di sin frem he ves en stu die fra 1984 
som vi ser at le gen i gjen nom snit av bry ter 
pa si en ten et er 18 se kun der (3). Ved å la 
pa si en ten få snakke frit kan man kom me 
ras ke re til sa kens kjer ne. Av bry tel ser i et 
for søk på å være ef ek ti ve kan fort vir ke mot 
sin hen sikt. Still het er det ul ti ma te åpne 
spørs må let.

Hvor len ge en still het va rer, har mye å si 
for me nings inn hol det. En vel dig kort pau se 
kan un der stre ke et po eng, en lit leng re 
pau se fa si li te rer dia lo gen, mens de leng re 
pau se ne gir pus te rom et er mye in for ma
sjon. Jo len ger enn pau se va rer, jo mer 
 me nings bæ ren de blir den, og jo mer tyng de  
får den. Hvor lang skal still he ten være? Det 
fin nes in gen eks akt fa sit, men det kre ves 
fin ger spitz ge fühl og god ti ming. Al le re de 
et er 0,2 se kun der er still het sig ni fi kant som 
tegn til at det er den and res tur til å snakke 
(4, 5). Re to risk still het opp nås et er 1 – 2 
 se kun der, og en still het på 4 – 5 se kun der 
opp le ves gjer ne som en av ven ten de gest 
el ler ten ke pau se. En 10 – 15 se kun ders lang 
still het er be tyd nings full som en egen be
stand del i sam ta len, på lin je med et ut sagn 
og med be tyd ning et er hvor dan grun nen  
er pre pa rert og hva kropps språket sier. En 
slik still het kan være både kon fron te ren de, 
ka lib re ren de og be ar bei den de, og alle dis se 
ty per still het bør gis plass som selv sten dig 
me nings bæ ren de ele men ter.

Vi sle per all tid på en «hale» i vår au di ti ve 
per sep sjon. Vi både lyt er, pro ses se rer  
og plan leg ger sam ti dig. Det e er sen tralt  
i opp fat el sen av set nin ger. Der som vi  
ikke had de hat den ne ev nen, ville vi bare 
hørt en kelt ord og mis tet all sam men heng 
med de and re or de ne. Ikke uven tet kre ves 
det å plan leg ge re spon ser un der prat  
mer  hjer ne pro ses se ring enn hvis det er  
stil le (6).

Det er van lig å re age re med usik ker het  
på still het. Still het kan bety fare. I en stu die 
der man så på hjer ne ak ti vi tet mens det var 
stil le, både i sam ta le og et er at en mu si kalsk 
ak kord var spilt, fant man at tem po ral kor
teks ble ak ti vert av still het (7). Det e in di ke

rer at opp le vel sen av still het er mer enn en 
pas siv pro sess. Still het ska per for vent ning. 
Ved å la en opp merk som still het råde gir vi 
rom for at pa si en ten kan vel ge ret nin gen. 
Det gir også le gen tid til å ten ke mer. Av hen
gig av kropps språk vil still het også kun ne 
fun ge re som en na tur lig av slut ning. Still 
heten har da en av kla ren de ef ekt (8).

Still het i kli nisk kom mu ni ka sjon
Still he ten er dy na misk ved at den kan vok se 
og krympe. Den kan være mak ro sko pisk 
el ler mik ro sko pisk, ube ty de lig el ler mo nu
men tal. Still het opp står og still het ska pes. 
Det e er et grunn leg gen de for hold ved still
he ten. Ofte opp le ves den opp ståt e still he ten 
som et pro blem mer enn som en mu lig het. 
Som verk tøy i den kli nis ke sam ta len har den 
et be ty de lig po ten si al.

Still het kan være in ten dert og uin ten dert. 
An ta ke lig er det net opp for di still het ofte 
opp står uin ten dert, at man ge er ukom for
tab le i si tua sjo ner der still he ten ru ver. Når 
det skjer ting man ikke har kon troll over, er 
det for ståe lig at man kan re age re med for
vir ring og usik ker het.

For nuf tig bruk av still het for ut set er at 
le gen har gode in ten sjo ner. Le gen sty rer,  
gir rom og fo kus. Det er sær lig den in ten 
derte still he ten som er av in ter es se, for di  
det ford rer at le gen ak tivt leg ger til ret e  
for, el ler selv ska per, den ne still he ten. Den 
in ten der te still he ten må også ak tivt ved li ke
hol des.

Den uin ten der te still he ten kre ver tolk
ning og kon teks tu ell for stå el se. Den ne tolk
nings si tua sjo nen ut dy pes ikke nær me re her, 
da vi vel ger å vekt leg ge den be viss te, in ten
der te bru ken av still het. Vi har be gren set oss 
til tre kraf ti ge va ri an ter av in ten dert still het, 
som kre ver le gens be visst het og til ret e 
legging: ka lib re ren de, kon fron te ren de og 
be ar bei den de still het (1) (ta bell 1). I til legg 

Ram me 1 

Mulige effekter ved stillhet

Nedbrytende stillhet

Stillheter med potensielt skadelige effekter 
på lege–pasient-forholdet.

Uvøren bruk, manglende forståelse for 
situasjonen eller feil kroppsspråk vil kunne 
bidra negativt.

Informasjonsinnhentende og -formidlende 
stillhet

Stillheter som bidrar til innhenting og 
formidling av informasjon.

Stillhet er fasiliterende og bidrar til bedre 
informasjonsprosessering (1, 2).

Emosjonsbehandlende stillhet

Stillheter i forbindelse med emosjonelle 
situasjoner.

Stillhet gjør at legen kan møte pasientens 
emosjonelle situasjon uten selv å tre inn  
i den.

Stillhet som virkemiddel

Bruk av stillhet som instrument for å styre 
ulike aspekter ved konsultasjonssamtalen.

Stillhet kan aksentuere, lede, fasilitere  
og avslutte.

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no

kan man ka te go ri se re still het et er dens 
ef ekt (ram me 1) (1).

Ka lib re ren de still het
Hver gang vi mø ter en pa si ent om stil ler  
og til pas ser vi oss. Ka lib re ren de still het er 
be visst still het som har til hen sikt å la oss 
kom me på bøl ge leng de med pa si en ten  
i den ak tu el le si tua sjo nen. Ti den fra man 
hil ser til man er klar til å snakke, er et slikt 
eks em pel. En li ten ka lib re ring i be gyn nel sen 
kan være po si tivt for både til lit og pro fe sjo
na li tet. Un der veis i en kon sul ta sjon kan 

«Ved å la pa si en ten få snakke 
fritt kan man kom me ras ke re 
til sa kens kjer ne»
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Hvor dan man går inn i og ut av still he ten, 
er ikke uten be tyd ning. Å star te med lavt 
vo lum og snakke høy ere og høy ere har en 
dra ma tisk ef ekt. Det er vel dig spen nings
opp byg gen de, og det som kom mer et er en 
slik opp byg ging vil kun ne få stor tyng de.  
En still het vil kun ne bli mas siv.  For å kun ne 
bru ke still het som vir ke mid del bør man 
frem for alt være be visst på når den kan 
bru kes og hvor for den skal bru kes.

Bruk av still het i pa si ent kom mu ni ka sjon 
må øves på. Still he ten er som et hvil ket som 
helst an net kraf tig verk tøy: po ten si elt far lig 
ved uvø ren bruk – og vel dig ef ek tiv til ret 
jobb. Still het kan vir ke ned bry ten de på 
sam ta len og for hol det hvis man ikke har 
noen klar in ten sjon, men med for nuf tig og 
smak full bruk kan man løf te for hol det og 
sam ta len til nye høy der.

man skli fra hver and re, el ler det duk ker  
opp te ma er og pro blem stil lin ger som kre ver 
om stil ling. En ka lib re ren de still het kan også 
ha til hen sikt å av gjø re hvor pro ble met 
lig ger.

Kon fron te ren de still het
En kon fron te ren de still het er et kraf tig 
vir ke mid del. Den er ut ad ret et og ag gres siv. 
Hen sik ten er åpen bart en kon fron ta sjon, for 
eks em pel et øns ke om en opp kla ring el ler 

ty de lig gjø ring av en pro blem stil ling. Ikke 
helt sjel den er det pa si en ten som tyr til 
den ne. Kon fron ta sjo nen kan være for met 
som et spørs mål, med kropps språk el ler 
med et to ne fall som er ty de lig på at man 
kre ver et svar. Også le gen kan be nyt e kon
fron te ren de still het. Et godt eks em pel er 
si tua sjo ner der al ko hol mis bruk og bil kjø
ring tas opp. Her kre ves var som het. So lid 
tillit i re la sjo nen er ofte nød ven dig for  
å kun ne bru ke kon fron te ren de still het  
uten at det opp står kon flikt.

Be ar bei den de still het
Skal man si noe vik tig, kan man ikke prate 
hele ti den. Et er å ha git el ler mot at in for
ma sjon som med fø rer stør re kon se kven ser, 

er det kan skje spe si elt vik tig med still het. 
Slik still he ten bør som re gel vare len ger enn 
man tror, så gi lit eks tra tid. Jo stør re kon se
kvens, des to len ger bør still he ten vare, ret 
og slet for di pro ses se rin gen i slike til fel ler 
tar leng re tid. Dess uten set er kon se kvens
tun ge be skje der i gang tan ke rek ker som kan 
være tid kre ven de.

Dis ku sjon
Hva man kal ler en still het, spil ler in gen 
rol le. Den ek si ste rer og både kan og bør 
bru kes ak tivt. Den prak tis ke bru ken av still
het kre ver evne til å lyt e. Ef ek tiv kom mu ni
ka sjon ford rer en del er fa ring og ikke minst 
mu si ka li tet i form av ti ming og to ne fall.  
I den kli nis ke si tua sjo nen kan det e over set
tes til hvor dan noe sies, og når noe sies, 
jam før re to rik kens pa tos og kai ros. Ved bruk 
av still het er det kan skje når som er vik tigst. 
For å kom me unna med å bru ke still het må 
den kom me på ret sted til ret tid. Tur ta king 
i sam ta le er et me get fin slipt ap pa rat. Selv 
ør små va ria sjo ner i pau ser el ler over lapp 
opp fat es (4).

«Skal man si noe vik tig, kan 
man ikke prate hele ti den»

«Opp le vel sen av still het er mer 
enn en pas siv pro sess. Still het 
ska per for vent ning»
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Ta bell 1  Ma tri se for å il lust re re hvor dan in ten dert og uin ten dert bruk av still het kan fun ge re som verk tøy i kon
sul ta sjo nen både ut fra en res surs ori en tert og en pro blem ori en tert for stå el se av si tua sjo nen.

Ressursorientert forståelse Problemorientert forståelse

Intendert/aktiv bruk Kalibrerende stillhet 
Bearbeidende stillhet

Konfronterende stillhet

Uintendert/passiv bruk Kan bli en ressurs ved smidig 
tolkning og kontekstuell for-
ståelse

Ubehagelig stillhet
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Skal jeg noen gang kun ne føle meg som lege?

Som bli ven de lege har jeg følt på et slags be dra ger syn
drom gjen nom hele me di sin stu di et. Jeg er jo bare en 
lek per son som går på fore les nin ger, le ser til eks ame ner, 
øver på pa si ent mø ter.

Men når blir jeg lege? Kan skje jeg bare blir en bløff? Un der be visst 
har utrygg he ten blitt en selv føl ge. Helt til det skjed de noe i all menn
prak sis i høst.

«Er det ikke skum melt å ten ke på at du snart er fer dig lege?» spør 
folk når de hø rer jeg er på siste stu die år. Og jo, det er skum melt. 
Kra ve ne har gitt meg av makts fø lel se si den før s te stu die dag. Vi skal 
for stå og huske kom pleks ana to mi, fy sio lo gi og farmakodynamikk 
samt symp to mer, tegn, me ka nis mer og be hand lings al go rit mer for 
de mer ke lig ste syk dom mer i alle krop pens or ga ner. Kan i det hele 
tatt et van lig men nes ke kla re alt det? Rundt meg ser det ut som  
om alle and re enn jeg fik ser den ne job ben, og i mør ke ti mer un der 
eks amens pug gin gen har jeg visst at jeg valg te feil yrke – jeg kla rer jo 
ikke å få dett e til å feste seg i ho det mitt. I pa si ent si tua sjo ner har jeg 
blitt flau og ned sun ket når jeg ikke får ut løst akil les se ne re flek sen, 
når jeg re age rer på en klump på hal sen som iføl ge le gen bare er en 
van lig lym fe knu te, el ler når kom mu ni ka sjo nen blir kei te te og klein. 
I den men ta le brøn nen er det mørkt å være.

Utrygg he ten lå tungt i ma gen da jeg skul le prø ve meg i fast le gens 
sko i seks uker. Da jeg gikk ut på ven te rom met og hen tet Jo nas 26 år 
med «skul der», viss te jeg at jeg ikke ville få det til. Skul der had de jeg 
jo knapt fått lest på! Det nø len de kropps språket til Jo nas av slør te at 
han langt hel ler ville snakke med fast le gen, og jeg var egent lig enig. 
Hva skul le han med ubru ke li ge meg? Jeg satt e opp min pro fe sjo 
nelle mas ke og lot som om jeg had de gjort dett e tu sen gan ger før. 
Men utrygg he ten fikk meg til å fam le i kon sul ta sjo nen, stoppe opp, 
unn skyl de meg, le høfl ig mens jeg små svett søk te ett er «skul der dia
gnos tikk» på Norsk Elek tro nisk Le ge hånd bok. Utrygg he ten pus tet 

meg i nak ken da jeg un der søk te Jo nas med skjel ven de stu dent hen
der, uten å ta tør re å ta or dent lig på ham.

Utrygg he ten tok tryk ken de plass i rom met mens Jo nas ven tet  
på at jeg skul le si hva som feilet ham og hva som kun ne gjø res med 
det. Egent lig ville jeg bare tryk ke på pau se, så jeg fikk lest meg opp. 
Egent lig ville jeg bare kla re det per fekt. Egent lig ville jeg være fer dig 
lege med 20 års er fa ring. Og slip pe den ne ekle fø lel sen av å lus ke inn 
til vei le der med ha len mel lom bei na uten å ane hva som var galt 
med skul de ren.

Rundt uke fire i prak sis had de noe end ret seg. Dag for dag, kon sul
ta sjon for kon sul ta sjon had de utrygg he ten blitt slipt ned. Jeg had de 
bitt skam men i meg. Jeg had de gang på gang inn tatt le ge rol len, latt 
som om utrygg he ten ikke ek si ster te, tatt meg sam men, vist in ter es se 
for dis se pa si en te ne og med grad vis stø di ge re hen der og fle re dia
gnos tis ke teo ri er i bak ho det un der søkt og vur dert dem. Jeg  had de 
strevd, slått opp, prøvd meg på egne for slag – som noen gan ger 
had de vært rett. Of te re kjen te jeg at det ikke gikk så al ler ver st.  
En dag mer ket jeg at jeg fak tisk tok le del sen, jeg fikk til noe. Det var 
ikke len ger frykt, men nys gjer rig het som duk ket frem når jeg åp net 

en ukjent jour nal. En om sorgs full vei le der ga meg mot. En gang sa 
han at pa si en te ne had de stjer ner i øy ne ne ett er å ha snak ket med 
meg. Da kjen te jeg at noe had de skjedd.

Over gangs ri ter in ne bæ rer tap av gam mel iden ti tet, usik ker fam ling 
med den man ennå ikke er blitt, og – hvis man over le ver – til ba ke ven
ding som et nytt men nes ke. Det jeg gjor de gjen nom seks uker på et 
le ge kon tor, var å opp da ge meg selv som lege og ikke len ger be dra ger. 
Det skjed de i det til sy ne la ten de ba na le, som å stil le dia gno sen bi la te
ral otitis me dia på en grå ten de ett åring ett er ett se kunds otoskopi,  
å vel ge an ti bio ti ka og reg ne ut vekt ba sert do se ring. At vei le de ren kun 
treng te å tryk ke «send» på re sep ten, kjen tes som et tryl le slag.

Hvis noen spør hvor dan all menn prak sis var, sva rer jeg «ma gisk». 
Jeg er blitt le det til et nytt sted, til et nytt «jeg». Fø lel sen av util strek
ke lig het har for svun net, tross en uen de lig lis te med syk dom mer jeg 
må lese mer på. Prak sis gir kunn skap, men enda vik ti ge re: iden ti tet. 
Nå kan tur nus ti den bare kom me. Jeg er ikke fer dig ut lært, men jeg 
er fer dig med å være ut rygg hver gang jeg blir usik ker.

VIC TO RIA SCHEI
victoria.schei.92@gmail.com
er sjetteårs me di sin stu dent ved Uni ver si te tet i Bergen.
Foto: Sond re Hans mark

«I den mentale brønnen er det mørkt å være»

«En dag mer ket jeg at jeg fak tisk tok le del sen, 
jeg fikk til noe. Det var ikke len ger frykt, men 
nys gjer rig het som duk ket frem når jeg åp net 
en ukjent jour nal»

«Praksis gir kunnskap, men enda viktigere: 
identitet»

5
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SPR ÅKSPALTEN

Språk spal ten gjen nom 30 år

Tids skrif tets språk spal te er til for  
å styr ke norsk me di sinsk fag språk.

Godt norsk fag språk er vik tig for å prak ti 
sere me di sin, drive hel se in for ma sjon og 
kom mu ni se re med pa si en ter, på rø ren de og 
pub li kum. Sterk språk lig be visst het styr ker 
tan ken. Me di sinsk språk har vært dis ku tert  
i Tids skrif tet i alle år, men det var først i 1990 
at re dak tør Mag ne Ny len na star tet en egen 
spal te for me di sinsk fag språk (1).

Hva er så sta tus for språk spal ten et er  
30 år? Vi kan fast slå at ak ti vi te ten har vært 
gle de lig stor (2, 3). De siste ti åre ne har Tids
skrif tet pub li sert 228 språk spal te ar tik ler, 108 
av dem i pe ri oden 2016 – 20.

Fra eng elsk til norsk
Man ge er skep tis ke til å finne nors ke av lø ser
ord for eng els ke fag ut rykk. Ofte hø rer vi 
ar gu men ter som «alle i fag mil jø et bru ker 
det eng els ke or det» og «man ge ord på 
 eng elsk lar seg ikke over set e til norsk». Vår 
er fa ring er of te re det mot sat e. Der som man 
fin ner fram til gode nors ke fag ord, og kom
mer tid lig til, er sjan se ne gode for at av lø ser
or det blir tat i bruk. Språk spal ten har her 
en vik tig opp ga ve.

Man ge inn legg i språk spal ten har net opp 
hand let om å finne gode nors ke ord og 
ut rykk, slik som in fek sjon opp stått uten for 
sy ke hus (com mu ni ty-ac quired in fec tion), 
for hånds sam ta ler (ad van ce care pla nning)  
og avmedisinering (deprescribing).

Gam le og nye ord
Man ge for fat e re har drøf tet ord som kan 
opp fat es som be las te de, slik som skam ben 
og tvil ling abort, glem te ord som lipotymi og 
fe ber kri se, mo te ord som ro bust og pa ra dig-
me skif te, pro ble ma tis ke ord som pros pek tiv 
og re tro spek tiv, ak tu el le ord som pan de mi og 
ka ran te ne og ikke minst nye ord som chem-
sex, gitt er cel le, tarm flo ra be hand ling, hel se-
kom pe tan se og pre si sjons me di sin.

Noen gan ger for sø ker spal ten å bi dra til 
språk lig ut vik ling, for eks em pel gjen nom  
å er stat e an ti epi lep ti ka med an falls fore byg -
gende le ge mid ler, fø flekkreft med me la nom og 
fos ter re duk sjon med fos ter an talls re duk sjon. Og 
hva er rik tig skri ve må te: Downs syn drom el ler 
Down syn drom? Donders’ me to de el ler Donders 
me to de? An ti de pres si ver el ler antidepressiva?

Tverr fag lig sam ar beid
Sta tis tis ke ter mer står sen tralt i forsk ning og 
kli nisk prak sis. I 2017 star tet Tids skrif tet en 

spal te om me di sinsk sta tis tikk: Medisin  
og tall. Den ne har ført til et godt sam ar beid 
om sta tis tis ke fag ter mer, slik som ka sus–kon-
troll-stu die fram for pa si ent–kon troll-stu die  
og kryss ta bell fram for kontingenstabell.

I 2015 ble Grup pe for norsk me di sinsk fag-
språk etab lert (3). Den be står av el le ve med
lem mer med bak grunn fra me di sin, and re 
hel se fag og språk fag. Gruppen ar bei der for  
å styr ke bru ken av norsk i fag li ge sam men
hen ger og sam ar bei der med språk grup per 
med til knyt ning til Språk rå det, i før s te rek ke 
Term grup pe for cel le- og mo le ky lær bio lo gi.

Økt språk lig be visst het
Språk spal ten øns ker å ta opp stør re og prin
si pi elt vik ti ge sa ker for språk lig prak sis 
in nen me di sin og forsk ning, ikke minst 
på virk nin gen fra eng elsk. Vå ren 2020 kom 
to vik ti ge do ku men ter om norsk fag språk: 
en of ent lig ut red ning om ny uni ver si tets 
og høy sko le lov og et for slag til lan dets før s te 
språk lov. I pro po si sjo nen sto det ty de lig: 
«Ein lege må sjølvsagt kun ne den me di 
sinske fag ter mi no lo gi en og hal de seg opp
da tert på fa get i in ter na sjo na le tids skrift.  
Ho el ler han må li ke vel kun ne snakke om 
hel se og sjukdom på norsk med den nors ke 
pa si en ten slik at pa si en ten blir opp lyst og 
kjen ner seg trygg» (4).

Spørs må let er hva myn dig he te ne har 
tenkt å gjø re for å styr ke norsk fag språk.  
Til nå har det vært lite støt e fra uni ver si tets
mil jø ene: Ved Det me di sins ke fa kul tet i Oslo 
er det ny lig inn ført et krav om bruk av eng
elsk ved dok tor grads dis pu ta ser (5). Et øns ke 

om in ter na sjo na li se ring av norsk me di  
sinsk forsk ning må ikke svek ke vår språk  
li ge be visst het og vår for plik tel se til å for
mid le me di sinsk kunn skap på en for ståe lig 
måte (6).

Språk spal ten har en vik tig opp ga ve  
i å styr ke et godt norsk me di sinsk fag språk 
og å øke den språk li ge be visst he ten blant 
nors ke le ger og fors ke re. Vi mot ar gjer ne 
bi drag om småt og stort.

ER LEND HEM
erlend.hem@medisin.uio.no
er in sti tut sjef ved Legeforskningsinstitutet og 
pro fes sor ved Uni ver si te tet i Oslo. Han har hat 
uli ke re dak tør stil lin ger i Tids skrif tet gjen nom 20 år 
og var re dak tør for språk spal ten i pe ri oden 2015–20.

PET TER GJERS VIK
er pro fes sor ved Uni ver si te tet i Oslo, me di sinsk 
re dak tør i Tids skrif tet og fra ok to ber 2020 re dak tør 
for språk spal ten.
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Hel ge nen som ble kokt le ven de

JU LIE DID RIK SEN
julie.didriksen@tidsskriftet.no
Tids skrif tet

På for si den av ut ga ve 16/1993 fin ner vi den krist ne hel ge nen Sankt Vitus. Han reg nes blant an net som skyts hel gen for skue spil
le re, ko mi ke re, dan se re og folk med epi lep si. Som en av nød hjel per ne har han en spe si ell po si sjon blant hel ge ner ved at man 
skul le kun ne hen ven de seg til han om man var i nød, sær lig ved kram per og ner ve syk dom mer (Tidsskr Nor Lægeforen 1993;  
114: 1793, 1795).

St. Vitus – en av nød hjel per ne

Blant hel ge ne ne er det noen som er til lagt 
en sær lig evne til å kun ne hjelpe ved syk
dom, nød og fare. Det e er en grup pe på 
14 – 14 er to gan ger sju, og sju er et hel lig tall. 
Den ne se ne re inn ar bei de de tra di sjo nen 
an tas å ha opp ståt ufor melt i Tysk land på 
1300tal let og kom til Nor den om kring 1500.

Dyr kin gen av nødhjelperhelgenene blan
det seg imid ler tid med lo kal skikk og bruk, 
slik at det f.eks. kun ne hen de at grup pen ble 
på fle re enn 14. Noen av hel ge ne ne er også 
mind re kjen te og had de ikke noen selv sten
dig plass. Nød hjel per ne i Nor den var Georg, 
Blasius, Eras mus, Panthaleon, Vitus, Kris tof
fer, Ægi di us, Achatius, Dionysius, Cyriacus, 
Eustachius, Ka ta ri na av Alex and ria, Mar ga 
reta og Bar ba ra, alt så 14. Mag nus nev nes 
stun dom i til legg, ev. er stat et med Ma ria,  
og også Do rot hea. Det er tvil om hvor vidt 
Leonardus og Roc hus hø rer med i nødhjel
pergruppen, selv om de res navn også fore
kom mer.

For si de bil det vi ser et eks em pel på en  
av nød hjel per ne, St. Vitus el ler St. Veit. 
 Tre fi gu ren er skå ret i lin de tre, stam mer  
fra Oberrheindis trik tet i Tysk land og kan 
da te res til før s te del av 1500tal let. Vitus var 
fra Si ci lia og led mar tyr dø den un der kei ser 
Diokletians kris ten for føl gel ser, sann syn lig
vis i år 303. Han ble drept sam men med 
Modestus, sin lege, og Crescentia, sin fos ter
mor. Le gen den gjen gis imid ler tid noe for
skjel lig, og det sies også at han over lev de  
på mi ra ku løst vis.

Vitus skal ha blit kokt le ven de i tjæ re,  
og det er gjer ne slik han blir av bil det. Han 
kan dess uten være frem stilt med en hane 
el ler en bok som at ri but og være om git  

av Modestus og Crescentia som har pal me
bla der i hen de ne.

St. Vitus ble an tat å kun ne til b es for å få 
hjelp mot syk doms til stan der der det fore
kom ufri vil li ge be ve gel ser, mus kel ryk nin ger 
e.l. av en el ler an nen år sak. Der av føl ger 

syk doms be teg nel sen St. Veitsdans. Den ne  
er i Norge av sær lig in ter es se i for bin del se 
med Huntingtons cho rea, Setedalsrykkja, 
men det er en an nen his to rie.

Øi vind Larsen

«Han ble drept sam men  
med Modestus, sin lege,  
og Crescentia, sin fos ter mor»
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Når li vet går  
i krop pen

På fast le ge kon to ret ser jeg hver dag hvor dan 
li vet og livs be tin gel se ne på vir ker hel sa til 
hver en kelt av oss, hvor dan oppvekstsvilkår 
og nære re la sjo ner ofte har av gjø ren de 
be tyd ning for hvor dan det går med folk,  
og hvil ke mu lig he ter den en kel te har til å ta 
vare på hel sa og å ha et godt liv. Mo der ne 
forsk ning in nen psy ko lo gi, im mu no lo gi, 

SYK DOM MERS  
SO SI A LE RØT TER
John Gun nar Mæland, red
281 s. Oslo: Gyl den dal, 2020. 
Pris NOK 449  
ISBN 978-82-05-52394-4

en do kri no lo gi, mik ro bio lo gi, nev ro vi ten
skap og ge ne tikk vi ser med all ty de lig het at 
li vet «inn skri ves» i krop pen og at de so si a le 
for skjel ler vi ser i sy ke lig het og dø de lig het 
på grup pe ni vå også kan for kla res bio lo gisk 
på in di vid ni vå.

John Gun nar Mæland er dr.med. og tid li
ge re pro fes sor i so si al me di sin og fore byg
gen de hel se ar beid ved Uni ver si te tet i Ber
gen. Han har tid li ge re vært for fat er og 
re dak tør av fle re fag bø ker in nen so si al me di
sins ke em ner. Den ne gan gen har han hen tet 
inn en rek ke med ar bei de re fra øver ste hylle 
med bak grunn fra so si al og sam funns me di
sin, epi de mio lo gi, all menn me di sin, psy ko
logi, so sio lo gi og me di sinsk im mu no lo gi. 
In gen nevnt, in gen glemt.

Re sul ta tet er en so lid bok med opp da tert 
kunn skap om so si a le for skjel ler i sy ke lig het 
og dø de lig het. Bo ken har tolv ka pit ler for
delt på de fire em ne ne syk dom og hel se i et 
so si alt per spek tiv, so si a le hel se de ter mi nan
ter, hvor dan kom mer det so si a le un der 
hu den og hvor dan fol ke hel se ar bei det kan 
bi dra til et sun ne re sam funn.

For fat er ne hen ven der seg med bo ken  

til stu den ter in nen me di sin og hel se fag, 
so si al fag ut dan nin ger og tverr fag li ge stu di er 
in nen hel se frem men de ar beid samt prak ti
ke re som øns ker å bli opp da tert på det e 
spen nen de fag fel tet. Jeg ten ker at te ma et er 
vik tig for alle le ger med in ter es se for hvor
for noen blir syke og and re ikke, og jeg vil 
klart an be fa le bo ken til alle in ter es ser te 
kol le g er uan set spe sia li tet.

De so si a le ulik he te ne i hel se fort set er  
å øke til tross for et stort, man ge årig og 
mål ret et ar beid for å re du se re for skjel le ne  
i be folk nin gen. Det skyl des util strek ke lig 
po li tisk vil je til å ta re el le struk tu rel le grep 
for å mot vir ke den ne ut vik lin gen. Tvert imot 
har vi også de se ne re åre ne set en po li tikk 
på en rek ke sam funns om rå der som i sum 
bi drar til å øke for skjel le ne. Jeg had de gjer ne 
set at bo ken av slut nings vis had de vært 
enda kla re re på det e bud ska pet.

GIS LE ROK SUND
Fast le ge, Klos ter ha gen le ge sen ter
Ski en

Men ta li se ring  
og spi se for styr rel ser

Bo ken Sult. Men ta li se rings ba ser te til nær min-
ger til spi se for styr rel ser ble først ut git på 
eng elsk og er nå kom met i en norsk ut ga ve. 
De to nors ke for fat er ne har vært fo re gangs
per so ner i å ut vik le men ta li se rings ba sert 
te ra pi for per so ner med spi se for styr rel ser, 
og bo ken hen ven der seg til fag per so ner som 
be hand ler dis se pa si en te ne. Som for fat er ne 
skri ver, er bo ken ikke bare en ty pisk te ra pi
ma nu al, men også en inn fø ring i be gre pet 

SULT
Finn Skår de rud,  
Ben te Sommerfeldt, 
Paul Robinson
Men ta li se rings ba ser te 
 til nær min ger til spi se-
forstyr rel ser. 267 s, ill.  
Oslo: Gyl den dal, 2020.  
Pris NOK 449 
ISBN 978-82-05-41035-0

men ta li se ring og hvor dan den ne til nær min
gen bru kes i be hand lin gen av spi se for styr
rel ser.

Bo ken be står av 14 ka pit ler. Før s te del  
av bo ken be skri ver den teo re tis ke bak 
grunnen for til nær min gen, eks em pli fi sert 
ved spi se for styr rel ser. Siste del av bo ken  
gir en mer kon kret over sikt over be hand 
lingen og vei led nin gen et er den ne mo del
len. Boka av slut es med et ka pit el som 
set er spi se  forstyr rel ser inn i en kul tu rell 
kon tekst.

Det er vik tig at det skri ves fag bø ker med 
for mål å bedre be hand lin gen av spi se for
styr rel ser. Be hand lings re sul ta te ne er ikke 
gode nok, sær lig for de med lang va ri ge 
spi se for styr rel ser. Mye av hold nin ge ne  
og be hand lings ele men te ne som be skri ves  
i bo ken er gjen kjen ne li ge fra and re bø ker  
og be hand lings vei le de re om spi se for styr rel
ser. I den ne bo ken set es de inn i en men ta li
se rings ba sert for stå el se. Man ge av eks em p
lene er om pa si en ter med an orex ia nervosa  
og i mind re grad pa si en ter med over spi
sings epi so der med even tu ell over vekt. En 
uer fa ren be hand ler vil nok sav ne mer kon
kre te be skri vel ser om hvil ke pa si en ter som 
skal til bys den ne be hand ling, va rig het av 

be hand lin gen og hvor dan vekt og spi se
møns ter skal føl ges opp.

En struk tu rert men ta li se rings ba sert 
 be hand ling ved spi se for styr rel ser er en 
gan ske kom pleks be hand lings mo dell.  
Om den ne til nær min gen vil få en etab lert 
plass i fel tet, vil være av hen gig av om den  
er gjen nom før bar i en kli nisk hver dag og 
hvil ke re sul ta ter den gir. 

Bo ken vekt leg ger «dob belt spo ret», alt så 
tan ken om at be hand ling av spi se for styr rel
ser må for hol de seg til både «kropp og sinn» 
og at end ring tar tid. Det e er de fles te eni ge 
i, men det er li ke vel en vik tig på min nel se. 
Alt i alt er det e en bok pri mært for fag per so
ner som vil ha kunn skap om en men ta li se
rings ba sert for stå el se av spi se for styr rel ser. 
Den kan også in spi re re til en und ren de 
hold ning i møte med pa si en ter med spi se
for styr rel ser og til å vi de re ut vik le be hand
lings til bu det.

An mel der har kjenn skap til beg ge for fat e re gjen nom 
 henholds vis tid li ge re kort va rig vei led nings re la sjon  
og tid li ge re fel les ar beids plass.

ØY VIND RØ
Pro fes sor, Uni ver si tet i Oslo
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Mindre rasjonelt om 
væske- og elektrolytt- 
behandling

Dete er «en stærkt opdateret og modernise
ret 3. udgave af Allan Engquists klassiker», 
primært skrevet for sykepleiere og leger 
som behandler pasienter innen de kirur
giske, medisinske og anestesiologiske spe
sialiteter. Boken er systematisk bygd opp av 
fjorten kapitler og fire praktiske appendik
ser. De første ti kapitler med «kjerneinnhol

RATIONEL VÆSKE- 
OG ELEKTROLYT- 
BEHANDLING
Birgite Brandstrup,  
Torsten Faber, Allan  
Engquist
3. utg. 355 s, tab, ill. Køben-
havn: Munksgaard, 2020. 
Pris DKK 430  
ISBN 978-87-628-1927-6

det» er den beste delen av boken. Dereter 
blandes en ikke helt oppdatert sykdomslære 
inn i væske og elektrolytbehandlingen  
på en tidvis uheldig måte. Når tre kolleger  
i 2020 nærmest begir seg ut i Die gesamte 
Heilkunde, blir det fort mangler, eksempelvis 
i omtalen av diabetisk ketoacidose. Her 
omtales insulindoser i detalj, mens betyd
ningen av å beregne glukosekorrigert 
 natrium er utelat. Det er lit «irrasjonelt» 
bokens titel tat i betraktning. Alkoholisk 
ketoacidose er greit omtalt, men at etanol 
vanligvis medfører acidose og økt aniongap, 
er galt – med mindre det foreligger alvorlig 
tiaminmangel.

Tross påpekte mangler er det meste  
i boken omtalt slik vi behandler det her  
i Norge. Et forslag til pedagogisk forbedring 
er at svarene på de nytige kliniske eksem
plene ikke angis ret eter spørsmålene, men 
heller samles i et femte appendiks. Svaret på 
eksempel 4 i kapitel 6 må endres. Dete er 
en typisk «sepsisblodgass» med to uavhen
gige syrebaseforstyrrelser, og ikke en pri
mær metabolsk forstyrrelse med full respi
ratorisk kompensasjon. Syrebasedelen er 

ellers god, men hvorfor er ikke det tat med  
i bokens titel? Omtalen av Stewarts prin
sipp er grei, men her burde det vært to–tre 
kliniske eksempler for å bedre forståelsen. 
Forfaterne skal ha ros for konkrete, pedago
giske eksempler innen denne vanskeligste 
delen av medisinen, for eksempel at konsen
trasjonen av HCO3 er 20 ganger høyere enn 
den av CO2 ved pH 7,4 (i «bufferlikningen»).

Boken er skrevet på dansk, som jo er vårt 
opprinnelige skriftspråk. Disposisjonen og 
et godt stikkordregister bidrar også til at 
boken er letlest, men mengden sykdoms
lære (av ujevn kvalitet) gjør den faktisk lit 
«irrasjonell» som lærebok innen væske og 
elektrolytbehandling. Selv om mye er bra, 
er boken for ujevn til å anbefales for de 
øverste hyller. Her hjemme har vi allerede 
den netbaserte Elektrolytveileder og Baard 
Ingvaldsens bok om de samme emnene.

DAG JACOBSEN
Avdelingsleder og professor ved Akutmedisinsk 
avdeling, Oslo universitetssykehus

Ana to mi i lis te form

Tre me di sin stu den ter ved Københavns Uni
ver si tet skrev om fat en de no ta ter som for be
re del se til ana to mi eks amen. Et er å ha kom
plet ert og om ar bei det no ta te ne har de nå 
git dem ut som et kom pen di um. Iføl ge 
for fat er ne skal kom pen di et in ne hol de all 
eks amens re le vant in for ma sjon om ana to
mien in nen be ve gel ses ap pa ra tet, ho det og 
hal sen samt det pe ri fe re ner ve sy stem. For

BEVÆGEAPPARATETS 
OG HOVED-HAL SENS 
ANA TO MI
Ali Ejupi, Ro bin Ba wer, 
David Sa lim
Et kom pen di um. 247 s, ill. 
Kø ben havn: Munks gaard, 
2020. Pris DKK 275  
ISBN 978-87-628-2011-1

fat er ne hå per det e kan være til hjelp for 
and re stu den ter ved re pe ti sjon til eks amen.

Kom pen di et in ne hol der lis ter over musk
ler med de tal jert an gi vel se av ut spring og 
feste, in ner va sjon og funk sjo ner samt ner ver 
og blod kar med for løp og ho ved funk sjo ner. 
Her fin nes også pre si se de fi ni sjo ner av ana
to mis ke re gi o ner og over sikt over de struk
tu rer de in ne hol der, ofte med fan ta si ful le 
hus ke reg ler. Teks ten er il lust rert med noen 
få, enk le strek teg nin ger. Lis te ne er om fat 
tende og nøy ak ti ge, selv om det fore kom
mer en kel te for glem mel ser. Ri si ko en ved 
de tal jer te lis ter er at de kan for ster ke den 
uhel di ge ide en om at ana to mi fa get først  
og fremst be står av iso ler te en kelt ele men ter 
som man må pugge.

For fat er ne om ta ler en rek ke kli nis ke 
po eng for å vise den prak tis ke nyt e ver di en 
av ana to mi kunn skap. En del av for kla rin 
gene er imid ler tid sno dig for mu lert og lite 
opp ly sen de, som for eks em pel når det står: 
«... em bo li, der er fastsiddende, kal des en 
trom be». Be skri vel sen av lys ke ka na len er 
ikke helt rik tig, og for kla rin gen på hvor dan 
uli ke lys ke brokk opp står, er tem me lig upre
sis.

For fat er ne for tje ner hon nør for sin 
 am bi si ø se bruk av la tin, til dels med kom 
pliser te ut rykk som ra dix communicans 
cum ganglio ciliari. Da er det des to mer synd 
at det er så pass man ge gram ma ti kals ke feil 
i de la tins ke ut ryk ke ne for øv rig.

Til tross for re di ge rings ar bei det skin ner 
det igjen nom at kom pen di et ikke har vært 
plan lagt som en hel het. Her pes zoster om ta
les på to uli ke ste der, og mens til stan den 
den ene gan gen opp gis å være for år sa ket av 
Varicellazostervi rus, om ta les agens nes te 
gang kun som her pes vi rus. Både språk bruk 
og fram stil lings form pre ges av mang len de 
kon sis tens, noe som gjør to tal inn tryk ket lit 
uryd dig. Sann syn lig vis vil en stu dent ha mer 
igjen for å ar bei de med stoff et un der veis  
i stu di et og lage seg sine egne no ta ter. Den 
som ikke har ork el ler til strek ke lig in ter es se 
til å gjø re job ben selv, kan nok li ke vel ha en 
viss nyt e av å bru ke and res no ta ter, slik som 
det e kom pen di et. Det har noen ster ke si der, 
men dess ver re også en del svak he ter.

JO STEIN HAL GUN SET
Pro fes sor i ana to mi, Norges tek niskna tur vi ten 
skape li ge uni ver si tet

6
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UNI VER SI TE TET I OSLO
www.med.uio.no/dis pu ta ser/

CHRIS TI AN QVIG STAD
Age-re lated health and comorbidities in haemophilia. 
Ut går fra Institutt for kli nisk me di sin. Dis pu tas 
7.12.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Michael Makris, Royal 
 Hallamshire Hospital, Shef eld, Stor bri tan nia, 
John-Bjar ne Hansen, Uni ver si te tet i Tromsø – 
Norges ark tis ke uni ver si tet, og In ge bjørg Sel je flot, 
Institutt for kli nisk me di sin, Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le de re: Pål An dré Hol me, Ro bert Campbell Tait 
og Geir Er land Tjønn fjord.

NINO LOMIA
Mor tal i ty in Wom en of Re pro duc tive Age in Ge or gia: 
Lead ing Causes and Socio-de mo graph ic De ter mi nants. 
Ut går fra Institutt for kli nisk me di sin. Dis pu tas 
8.12.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Mika Gissler, Finnish In sti-
tu te for Health and Wel fare, Finland, Anne Kaa sen, 
Os lo Met, og Siri Van gen, Det me di sins ke fa kul tet, 
Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le de re: Arne Stray-Pedersen og Ola Did rik Saug-
stad.

SYED MO HAM MAD HU SAIN RIZ VI
Long-term dermatological complications af ter or gan 
transplantation. Ut går fra Institutt for kli nisk me di-
sin. Dis pu tas 14.12.2020.

Be døm mel ses ko mi té: Ste fa no Piaserico, Uni -
versi ty of Pa do va, Italia, John Pao li, Uni ver si ty  
of Gothenburg, Sve ri ge, og In ger Nina Far stad, 
 Institutt for kli nisk me di sin, Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le de re: Pett er Gjers vik og Jan-Øi vind Holm.

DA VIT L. AGHAYAN
Laparoscopic parenchyma-spa ring sur gery in the treat-
ment of colorectal li ver me ta sta ses. Ut går fra Institutt 
for kli nisk me di sin. Dis pu tas 14.12.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Er nes to Sparrelid, Karo-
linska Institutet, Stock holm, Sve ri ge, Mik hail 
Efanov, Mos cow Clin i cal Scientific Centre, Russ land, 
og Hei di Bea te Eg ges bø, Institutt for kli nisk me di-
sin, Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le der: Bjørn von Gohren Ed win.

STI AN BAHR SAND MO
Re pe ti ti ve head impacts in foot ball – quantifying ex po-
sure and as sessing outcomes. Ut går fra Institutt for 
kli nisk me di sin. Dis pu tas 17.12.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Nik las Mark lund, Lund 
Uni ver si ty, Sve ri ge, Mar go Mountjoy, McMaster Uni-
ver si ty Med i cal School, On ta rio, Ca na da, og Ei rik 
Hel seth, Institutt for kli nisk me di sin, Uni ver si te tet 
i Oslo.
Vei le de re: Ro ald Bahr, Inga Koerte og Lars En ge-
bret sen.

CHRIS TOF FER AAM ING VALD SEN
Do nor-site mor bid i ty af ter DIEAP flap breast re con-
struc tion. Ut går fra Institutt for kli nisk me di sin. 
Dis pu tas 18.12.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Tine Eng berg Dams gaard, 
Uni ver si ty of Co pen ha gen, Dan mark, Sti an Kre ken 
Al me land, Uni ver si te tet i Bergen, og Ter je Os nes, 
Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le de re: Kim Alexander Tønseth og Tyge Tind 
Tindholdt.

ANE-VIC TO RIA ID LAND
Alz hei mer’s dis ease-as so ci ated bio mar kers in de li ri um 
and cognitively nor mal ol der adults. Ut går fra Insti-
tutt for kli nisk me di sin. Dis pu tas 18.12.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Thomas Jackson, Uni ver si ty 
of Bir ming ham Re search Laboratory, Stor bri tan nia, 
Kina Hög lund, Uni ver si ty of Gothenburg, Sve ri ge, 
og Au dun Stub haug, Institutt for kli nisk me di sin, 
Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le de re: Leiv Otto Watne, Tor geir Bruun Wyl ler, 
Anders Martin Fjell og Anne Bræk hus.

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

AN KER STUB BE RUD
Digital Technology Bio feed back for the Prophylaxis of 
Pediatric Mi grai ne. Ut går fra Institutt for nev ro me di-
sin og be ve gel ses vi ten skap. Dis pu tas 10.12.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Dawn Buse, Al bert Ein stein 
Col le ge of Medicine, New York, USA, Es pen Sax-
haug Kris tof er sen, Uni ver si te tet i Oslo – Akershus 
uni ver si tets sy ke hus, og Ing vild Sal tvedt, Institutt 
for nev ro me di sin og be ve gel ses vi ten skap, Norges 
tek nisk-na tur vi ten ska pe li ge uni ver si tet.
Vei le de re: Matt ias Lin de, Er ling An dre as Tron vik, 
Trond Sand og Alexander Olsen.

HE LE NE KOL STAD SKOV DAHL
Immunoregulatory roles of chemokines and epithelium 
in in flam ma tory bow el dis ease – CCL20 in muc osa, 
hu man colonoids and pe riph er al blood mono nu cle ar 
cells. Ut går fra Institutt for kli nisk og mo le ky lær 
me di sin. Dis pu tas 14.12.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Azu ce na Salas, Uni ver si ty 
of Bar ce lo na, Spa nia, Tom Hem ming Karl sen, Uni-
ver si te tet i Oslo, og Anders Sun dan, Norges tek nisk-
na tur vi ten ska pe li ge uni ver si tet.
Vei le de re: Arne Kris ti an Sand vik, Atle van Beelen 
Granlund og Jan Kris ti an Dam ås.

ARE KORS NES KRIS TEN SEN
Qual i ty of life in pa ti ents with ad van ced non-small-cell 
lung can cer. Ut går fra Institutt for kli nisk og mo le ky-
lær me di sin. Dis pu tas 18.12.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Hel le Pappot, Rigs hos pi ta-
let/ Uni ver si ty of Co pen ha gen, Dan mark, Michael 
Berg qvist, Gäv le Hospital/ Umeå Uni ver si ty, Sve ri ge, 
og Hå kon Olav Lei ra, Norges tek nisk-na tur vi ten ska-
pe li ge uni ver si tet.
Vei le de re: Tora Skeids voll Solheim, Bjørn Hen ning 
Grøn berg og Stein Kaa sa.
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AP PO LI NAI RE TIAM
Pre ven tion of Moth er-to-Child Trans mis sion of HIV-1 
in Le so tho. Ut går fra Institutt for glo bal hel se og 
sam funns me di sin/Senter for in ter na sjo nal hel se. 
Dis pu tas 11.12.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Lan dry D. Tsague, UNICEF 
Re gio nal Of  ce for Wes tern and Cen tral Af ri ca, 
Se ne gal, Anna Mia Ek ström, Karolinska Intitutetet, 
Sve ri ge, og Teh mi na Mus ta fa, Uni ver si te tet i Bergen.
Vei le de re: Thor kild Tylleskär og Lau ra Guay.

ING RID NORD EI DE KUI PER
Ef ects of air pol lu ti on and green ness on asth ma and 
al ler gy – over time and across generations. Ut går fra 
Institutt for glo bal hel se og sam funns me di sin/ 
Senter for in ter na sjo nal hel se. Dis pu tas 17.12.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Bar ba ra Hof mann, Hein-
rich-Hei ne Uni ver si tet Dusseldorf, Tysk land, Jakob 
Hjort Bønløkke, Aal borg Uni ver si tet, Dan mark,  
og Una Ør vim Søl vik, Uni ver si te tet i Bergen.
Vei le de re: Ane Johannessen, Ce ci lie Sva nes og 
Thomas Hal vor sen.

KRIS TI ANE TIS LE VOLL EIDE
Cesarean sec tion on ma ter nal re quest in Norway:A 
qual i ta tive and nor ma ti ve study of birth coun sel ing 
and de cis ion-ma king. Ut går fra Institutt for glo bal 
hel se og sam funns me di sin. Dis pu tas 17.12.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Rei dun Førde, Uni ver si te tet 
i Oslo, Niels Uldbjerg, Aarhus Uni ver si tet, Dan mark, 
og Mag nus Voll set, Uni ver si te tet i Bergen.
Vei le de re: Kris tine Bæ røe, Nils-Halv dan Mor ken  
og Mar gre the Aase Schau fel.

UNI VER SI TE TET I BERGEN
www.uib.no/info/dr_grad/

CE CI LIE OS MAN JACOBSEN
Clin i cal im pli ca tions of brain atro phy. A lon gi tu di nal 
study in pa ti ents newy di ag nosed with mul tip le sclero-
sis. Ut går fra Kli nisk in sti tutt 1. Dis pu tas 4.12.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Me lin da Magyari, Danish 
Mul tip le Sclerosis Center, Co pen ha gen Uni ver si ty 
Hospital, Dan mark, Mar gitt a Kampman, Uni ver-
si tets sy ke hu set Nord-Norge, og Las se Gø rans son, 
Uni ver si te tet i Bergen.
Vei le de re: Eli sa beth Far bu, Ro bert Zivadinov  
og Turi O. Da la ker.

EI GIR EI NAR SEN
Car dio vas cu lar risk mar kers in aortic val ve stenosis. 
 In sights in peak systolic left ventricular func tion, ejec-
tion dy na mics and obe si ty. Ut går fra Kli nisk in sti tutt 
2. Dis pu tas 4.12.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Ma rie-An nick Clavel, La val 
Uni ver si ty, Que bec, Ca na da, Otto Smi seth, Uni ver si-
te tet i Oslo, og Odd Hel ge Gil ja, Uni ver si te tet  
i Bergen.
Vei le de re: Eva Gerdts og Knut Matre.

ANE AAM LI GAG NAT
Chron ic ob struc tive pul mo nary dis ease and risk of 
lung can cer. Ut går fra Kli nisk in sti tutt 2. Dis pu tas 
8.12.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Anne Hil dur Hen rik sen, 
Norges tek nisk-na tur vi ten ska pe li ge uni ver si tet, 
Lars Fjell bir ke land, Uni ver si te tet i Oslo, og Gott fried 
Greve, Uni ver si te tet i Bergen.
Vei le de re: Per Bak ke, Rune Niel sen og Mi ri am 
Gjer de vik.

SPIRARE

Tlf. 2292 4000

www.spirare.com

Testet og validert >99,99%
Effektiv mot bakterier 

og virus1
Nelson Laboratories, studienummer 1171223-S01

Maksimal hygiene, da alle
komponenter som utsettes

for pasientluft er tilfor pasientluft er til
engangsbruk.

Virus- og bakteriefilter
NYHET

ANNONSE
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IVAR GULD VOG

Det var med stor sorg vi mot ok bud ska pet 
om Ivar Guldvogs død. Med ham har en 
nes tor in nen norsk kir ur gi gåt bort. Ivar 
had de man ge for bil led li ge egen ska per – han 
var nys gjer rig, ut hol den de, en pio ner og et 
godt men nes ke. Det e pre get både hans 
me di sins ke liv, vi ten ska pe li ge vir ke og Ivar 
som pri vat per son.

Ivar ble født i 1944 og var al le re de som 
ung et mul ti ta lent. Den me di sins ke grunn
ut dan nin gen tok han i Oslo i 1972 pa ral lelt 
med eks amen ved Norges mu sikk høg sko le. 

motos ty re oi dit. Ivar opp da get at stru ma 
pasi en ter med den ne til stan den ble kvit 
ut mat el se og rev ma tis ke pla ger et er to tal 
ty reo idek to mi. Han igang sat e ver dens 
før s te ran do mi ser te kon trol ler te stu die  
på kir ur gi ved Hashimotos ty re oi dit, med 
18 må ne ders opp føl gings tid. Ar tik ke len ble 
pub li sert i det velrennomerte tids skrif tet 
An nals of In ter nal Medicine. Stu di en får 
fort sat stor opp merk som het, og det kom
mer in vi ta sjo ner til kon gres ser med ord 
som groundbreaking study, distinguished 
study og out stan ding study. Vi vil ta godt vare 
på den ne ar ven fra Ivar og jobbe vi de re med 
de and re del stu di e ne.

Ivar var et gjen nom gå en de varmt og godt 
men nes ke. Han var god med sine pa si en ter, 
nær sine ven ner og els ket sin fa mi lie og fire 
barn. Spe si elt ban ket hjer tet varmt for hans 
kjæ re Con ny, som stel te ham med var me, 
om tenk som het og var het helt til det siste. 
Sor gen er ikke let å bære, og sav net vil ald ri 
for svin ne. Sånn er kjær lig he ten. Fred over 
Ivars min ne.

HÅ VARD SØI LAND

Ivar gle det man ge med sine mu si kals ke 
fer dig he ter, bl.a. sin ufor glem me li ge ba ry
ton røst.

Ivar var svært be ga vet in nen for det kir ur
gis ke fag fel tet og had de en uvan lig kom bi
na sjon av tre kir ur gis ke spe sia li te ter: ge ne
rell kir ur gi, gast ro en te ro lo gisk kir ur gi og 
bryst og endokrinkirurgi. Når han ope rer te, 
var der nes ten ikke en drå pe blod som gikk 
til spille. Ope ra sjons sy ke plei er ne kal te ham 
for ma es tro – mes te ren.

Hans kir ur gis ke ta lent ble vist i dok tor gra
den i 1981 om rol len til nervus va gus i sek re
sjo nen av ma ge sy re og pep sin. Han kom på 
den ge ni a le ide en om å ut fø re en en kir ur
gisk de ling av ma ge sek ken hos for søks dyr 
til to velsirkulerte og fy sio lo gisk fun ge ren de 
de ler. Én del som var in ner vert n. va gus, og 
én del som ikke var det. Su per la ti ve ne hag
let. Han var også blant de før s te i Norge til  
å aner kjen ne Helicobacter pylori som år sak 
til ma ge sår, og han var den som først tok  
i bruk vaktpostlymfeknuteteknikk ved bryst
kreft kir ur gi i Norge.

Hans stør ste vi ten ska pe li ge pio ner ar beid 
var stu di er på ef ek ten av kir ur gi ved Hashi

IVAR GULD VOG

Ivar Guld vog døde 30. au gust 2020, 76 år 
gam mel.

Han ble cand.med. ved Uni ver si te tet i Oslo 
i 1972 og star tet tid lig på den kir ur gis ke lø pe
ba nen. Den kir ur gis ke ut dan nel sen tok han 
ved Moss sy ke hus, Riks hos pi ta let, Ra di um
hos pi ta let og Ul le vål sy ke hus. Han ble spe
sia list i ge ne rell kir ur gi i 1985 og i gast ro 
ente ro lo gisk kir ur gi i 1991. I 1992 ble han 
over le ge ved kir ur gisk av de ling, Ul le vål 
sy ke hus, og var se ne re an sat ved Rigs hos pi
ta let i Kø ben havn, der han tok vi de re ut dan
nel se i bryst og endokrinkirurgi.

ser te seg i en ar tik kel i mars 2019 i An nals  
of In ter nal Medicine, et av USAs topp fem 
me di sins ke tids skrif ter.

Ivar var også en me get ha bil san ger. Han 
tok eks amen ved Norges mu sikk høg sko le  
og had de de but kon sert i 1972. Han har hat 
tall ri ke pri va te og of ent li ge opp tre de ner 
med Oslo Dom kor og som ba ry ton so list.

Fle re år av opp veks ten had de han i Dan
mark, og han var spe si elt glad i det e lan det. 
Han skaf et seg der for en lei lig het midt  
i Kø ben havn, hvor han til brak te alle som
mer fe ri er sam men med sin dans ke ek te fel le.

Til tross for kro nisk syk dom gjen nom fle re 
år var han i full jobb inn til han ble pen sjo
nist. Ivar var sterkt opp tat av sine pa si en ter, 
som han fulg te opp på en sam vit ig hets full 
måte. Det siste året Ivar lev de, var han me get 
syk og ble plei et av sin ek te fel le helt fram til 
få da ger før han døde. Han et er la ter seg 
ek te fel le og fire søn ner.

Vi ly ser fred over Ivars min ne.

HAR ALD OM LAND, HANS THOMAS FJÆ RE, 
ROSEMARIE DIT LEF SEN, MA RIT BEK KEN, 
MAG DA LE NA AAS VEST LID, DIRK SINA

Ivar var in no va tiv og fors ket in nen gast ro
en te ro lo gi. I 1981 for svar te han sin me di 
sinske dok tor grad Gastric noid and pep sin 
se cre tion. The role of vagal innervation. Han 
had de også en stor vi ten ska pe lig pro duk
sjon.

Ivar kom til Sy ke hu set Telemark fra 
 Kø ben havn i 1999. Her ble han le der av 
sek sjon for bryst og endokrinkirurgi. Frem
synt ut vik let han sek sjo nen til en mo der ne 
og vel fun ge ren de av de ling. Han inn før te de 
mest mo der ne kir ur gis ke be hand lings me to
der for bryst kreft, og var blant de før s te som 
ut før te bryst be va ren de ope ra sjon og bruk te 
lymfoscintigrafi for på vis ning av vaktpost
lymfeknuter. Ivar var dess uten sterkt opp tat 
av kir ur gisk be hand ling av tyreoidealidelser 
og kun ne gi også dis se pa si en te ne den beste 
be hand lin gen.

Et er hvert ble han spe si elt opp tat av 
pa si en ter med Hashimotos ty re oi dit. Det e 
er pa si en ter med til dels in va li di se ren de 
symp to mer, hvor av 85 – 90 % er kvin ner.  
Han be hand let dis se pa si en te ne med to tal 
ty reo idek to mi, med gode re sul ta ter, og 
ut før te en pros pek tiv un der sø kel se i sam 
arbeid med fle re kol le ga er. Det e ut krys tal li
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OLAV ES PE GREN

Olav Es pe gren, tid li ge re sjefslege og psy kia
ter ved Av de ling for rus og av hen gig hets 
behand ling ved Sør lan det sy ke hus, døde  
7. no vem ber 2020 nes ten 78 år gam mel. Han 
ble grav lagt ved Tveit kir ke 20. no vem ber.

Dr. Es pe gren var mi sjo nær sønn, født  
i Kina. Barne og ung doms ti den til brak te 
han både i Asia og Norge. Da fa ren i 1956 
åp net sen ter for kina flykt nin ger i Hong 
Kong, der rus mis bru ke re fikk av rus ning  
og opp føl ging, var 14år in gen med.

Hospital, der han ble på dri ver for en ny 
av de ling for psy kia tri og rus be hand ling.  
I 2008 fikk han Kon gens for tjenst me dal je  
i gull for sit ar beid in nen rus sek to ren.

Som pen sjo nist på tok han seg i 2010 job
ben som sjefslege og di rek tør på Hay dom. 
På den ti den på dro han seg en ho de ska de 
som han slet med res ten av li vet.

Olav var en pi lar i rus be hand ling, en god 
kol le ga, sjef og venn. Han var et hjer te varmt 
og ekte men nes ke. Hans en tre pre nør skap 
var helt uten si de styk ke. Han had de ev nen 
til å være frem over lent i fag fel tet og ube skje
den i øns ker og krav når det gjaldt å hjelpe 
pa si en ter. For pa si en te ne strakk han seg 
len ger enn de fles te.

Vi lær te han å kjen ne som en mann med 
et myl der av ide er, en hin si des ar beids ka pa
si tet og evne til å være fo ku sert til ste de hver 
gang hjelp be høv des. Olav bruk te or det kall 
om sin gjer ning. Han føl te seg trygg på at 
Gud stod bak han i hans vir ke.

Fred over hans gode min ne.

KAR STEN NOR DAL, ØI STEIN KRIS TEN SEN

Som 20år ing be stem te Olav seg for å føl ge 
i sin fars fot spor, finne sit vir ke der nø den 
er størst. Et er me di sin stu di er i Oslo og 
Lon don valg te han Hay dom Lutheran Hospi
tal i Tan za nia som sin ar beids plass i pe ri o
den 1970 – 74. Der et er var han i man ge år 
til ba ke i Hong Kong, der han bygde opp og 
drev en vel kjent re ha bi li te rings kli nikk for 
rus mis bru ke re. Kli nik ken fikk til slut ki ne
sisk le del se og Es pe grenfa mi li en kun ne 
ven de til ba ke til Norge.

Han var sjefslege og le der ved den nye 
rus po li kli nik ken på Sør lan det sy ke hus  
fra 1994 til 2008. Olav var en grün der med 
enorm ar beids ka pa si tet, som klar te å få ting 
til. Po li kli nik ken voks te fra fire med ar bei 
dere i 1995 til ca. 50 i 2007.

Han star tet me ta don be hand lin gen av 
opoidavhengige på Sør lan det og var en 
front fi gur i å bygge opp et be hand lings 
tilbud for voks ne rus mis bru ke re med ADHD. 
Det e had de sam men heng med hans er fa
ring som feng sels psy kia ter.

Olav sør get også for en sam ar beids av ta le 
mel lom Sør lan det sy ke hus og Hay dom 

JØRN KJÆ VE

Gast ro ki rurg og pro fes sor Jørn Kjæ ve døde  
1. sep tem ber 2020, 67 år gam mel. Det gas tro
kir ur gis ke mil jø et i Norge har mis tet en 
spe si ell kol le ga.

Jørn voks te opp på My sen. Han stu der te 
me di sin ved Uni ver si te tet i Oslo, først pa ral
lelt med ma te ma tikk stu di er. Et er tur nus tje
nes te og mi li tær tje nes te ble han sti pen diat 
ved Ane ste si av de lin gen ved Uni ver si tets 
syke hu set i Tromsø. Han dis pu ter te i 1992  
og star tet der et er sin kir ur gis ke kar rie re 
sam ti dig som han fort sat e å en ga sje re seg  
i uli ke forsk nings pro sjek ter. Som over le ge 
spe sia li ser te han i øvre gas tro kir ur gi.

hele døg net ut gjør for skjel len. Jørn unn gikk 
ald ri an svar – en ten det opp rin ne lig var 
hans el ler  and res. Mer enn noe an net er 
det e ar ven han har et er lat til oss.

De siste åre ne var han pre get av kro nisk 
syk dom, men møt e li ke vel på jobb hver 
dag. Han bi dro i man ge funk sjo ner, men  
var først og fremst den høyt skat e de dis ku
sjons part ne ren hver gang vi had de støt på 
kvist.

Sam men med Elin fikk han bar na Mor ten, 
Hå kon og Anna. Og selv om ar bei det opp tok 
ham i stor grad, var han all tid klar på at 
fa mi li en var det vik tig ste for ham. I for bin
del se med syk doms for ver rin gen de siste 
må ne de ne var det ty de lig for oss hvor dan 
han var om slut et av fa mi li ens var me og 
om sorg.

Vi er man ge som vil sav ne Jørn Kjæ ve.

På veg ne av tid li ge re og nå væ ren de kol le ga er 
ved Gas tro kir ur gisk av de ling, Uni ver si tets 
syke hu set NordNorge
KRIS TOF FER LAS SEN, KIM MOR TEN SEN, 
ROLV-OLE LIND SET MO, ARTHUR REV HAUG,  
BART HOLD VO NEN, ØI VIND IRTUN, 
STIG NOR DER VAL

Jørn var først og fremst kli ni ker i or dets 
beste be tyd ning. Kom bi na sjo nen av en 
uvan lig lo gisk og ma te ma tisk hjer ne, kom
plet lo ja li tet til pa si en te ne, ustop pe lig 
ar beids kraft og en opp of ren de em pa ti pre
get hele hans vir ke som kir urg. Jørn ev net 
på en sjel den måte å gjø re klo ke valg når 
van ske li ge si tua sjo ner opp sto, både på og 
uten for ope ra sjons stua. Han var av gjø ren de 
ved inn fø rin gen og ut vik lin gen av la pa ro
sko pisk kir ur gi ved sy ke hu set og i lands
delen, og et nært sam ar beid med det plas
tikkir ur gis ke mil jø et før te til nye me to der 
for be hand ling av kom pli ser te buk veggs 
defek ter og fis tel til stan der. Man ge pa si en ter 
med slike til stan der har Jørn å takke for at 
de fikk hjelp for sine pla ger.

Jørn var usel visk og usnob be te, og gle det 
seg opp rik tig når yng re kol le g er tok vik ti ge 
steg fram over. Han had de et av slap pet for
hold til kon ven sjo ner og for ma lia, men 
det e be kym ret ald ri pa si en te ne el ler de 
som tok ak tivt del i pa si ent be hand lin gen. 
Han had de en helt spe si ell ut hol den het  
og en ga sje ment over for pa si en ter som 
gjen nom gikk lang va ri ge og van ske li ge 
for løp. Han både viss te og vis te at sy ke 
pleiere og and re som er med pa si en te ne 



74

Legejobber

TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  1,  2021;  141
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Informasjon om priser  
og formater finner du på  
legejobber.no

For rekrutteringstjenester kontakt 
legejobber@tidsskriftet.no

For annonsering kontakt 
annonser@tidsskriftet.no

Legejobber.no utvider tjenestetilbudet

Legejobber har rustet opp teamet med 
rekrutteringsrådgivere og medisinske 
rådgivere. Vi har nå lansert veilednings- og 
rekrutteringstjenester for leger. Utforsk 
dine muligheter ved å registrere deg under 
MIN PROFIL på Legejobber.no.

Her kan du også lage din egen nedlastbare 
lege-CV, som er skreddersydd for leger og 
laget i samarbeid med arbeidsgivere fra 
kommuner og helseforetak.

Som JOBBSØKER kan du på Legejobber.no 
få hjelp fra en rådgiver til å finne din neste 
jobb og abonnere på ledige stillinger.

Som ANNONSØR kan du på Legejobber.no 
bestille annonser til både nett og papir.

Har du spørsmål om de nye tjenestene? 
Kontakt oss gjerne på 
legejobber@tidsskriftet.no
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Fastlegehjemmel 
Ekstra driftstilskudd og ALIS næringsdrift
Hjemmel ledig Vennesla legesenter. Vikariat også ledig med 
samme vilkår. Tiltredelse etter avtale. For fullstendig utlysning se 
Legejobber.no eller kommunens nettsider. 

Søknadsfrist: snarest

Moss kommune

To fastlegehjemler
Det er to ledige fastlegehjemler ved Prinsensgate
Legesenter i Moss; les mer på legejobber.no.

Søknadsfrist: 26.01.2021

 

Ledig
stilling
2 fastlegehjemler
Vil du jobbe som lege på et av Norges vakreste steder,
omgitt av ord og ell? 
Vi har ledig fastlegehjemler ved Legesenteret Molde og
Kvam legesenter. Begge legesentrene er veldrevne og
etablerte private senter lokalisert i Molde by. 
Søker må ha norsk autorisasjon som lege og tilfredsstille
krav for Helforefusjon. Legene deltar i interkommunal
legevakt.
Info: 
Cato Innerdal, kommuneoverlege, tlf. 926 21 245
Neelesh Kasbekar, Legesenteret Molde, tlf. 973 13 731
Ida Marie K Mørk, Kvam legesenter, tlf. 481 91 309
Søknadsfrist: 15. februar 2021

Fullstendig utlysning finner du på: molde.kommune.no

Fredrikstad kommune

Fastlegehjemmel
Fredrikstad kommune har to ledige fastlegehjemler
ledige. For annonser se
http://www.fredrikstad.kommune.no -> ledige stillinger

Søknadsfrist: 19.01.2021

 

Norges mest komplette 
oversikt over ledige 

legejobber
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Helse Vest RHF (regionalt helseføretak) har det overordna ansvaret for  
spesialisthelsetenesta i Rogaland og Vestland. 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 fødselshjelp og 
kvinnesjukdomar i Egersund

100 % avtaleheimel for godkjend spesialist i fødselshjelp og 
kvinnesjukdomar er ledig frå 01.11.2021, 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 gjeldande 
rammeavtale mellom dei regionale helseføretaka og Den 
norske legeforening.

Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle ”sørge for” -ansvaret 
til Helse Vest. Det inneber mellom anna at avtalespesialisten 
føretar 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 og forpliktande fagleg 
samarbeid med Helse Stavanger om oppgåvefordeling og for 
å sikre rett prioritering og gode pasientforløp. Det blir forventa 
at avtalespesialisten også tar imot pasientar som vert tilvist frå 
Helse Stavanger. Dette vil bli regulert nærare i den 
individuelle driftsavtalen. Avtalepraksisen skal i samarbeid 
med Helse Stavanger også innrettast i tråd med utviklinga i 
faget og korleis behovet i befolkninga utviklar seg.  

Plassering i driftstilskotsklasse vil bli gjenstand for drøftingar 
mellom Helse Vest og aktuell søkjar basert på utgifter til 
lokale, utstyr og naudsynt hjelpepersonell.  

Driftstilskotet utgjer eit årleg beløp p.t. mellom kr. 936 840 
(klasse 1) til kr. 1 395 300 (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 Kjell Ove Elve, tlf. 51 73 
10 20.  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 2. februar

FØDSELSHJELP OG KVINNESYKDOMMER

Helse Sør-Øst RHF søker:

Ledig 100 % avtalehjemmel hudsykdommer  
- lokalisert til Telemark, Porsgrunn
 
Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema: 
www.helse-sorost.no/om-oss/ledige-stillinger

Søknadsfrist: 02.02.2021

HUD - OG VENERISKE SYKDOMMER

NYRESYKDOMMER

Vil du være med å bygge opp LDS sin nye avdeling for  
nyresykdommer? Vi søker seksjonsoverlege med mye erfaring. 
Ta kontakt for mer informasjon. Thomas Kongsvik, 92030784 
Rekrutterer. For fullstendig utlysningstekst, se Legejobber.no 

Søknadsfrist: snarest

Seksjonsoverlege

Helse Sør-Øst RHF søker:

Ledig 50 % avtalehjemmel / seniorpolitikk i ortopedi 
- lokalisert til Moss
 
Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema: 
www.helse-sorost.no/om-oss/ledige-stillinger

Søknadsfrist: 02.02.2021

ORTOPEDISK KIRURGI

Helse Sør-Øst RHF søker:

Ledig 50% avtalehjemmel/seniorpolitikk i psykiatri 
 - lokalisert til Skien
 
Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema: 
www.helse-sorost.no/om-oss/ledige-stillinger

Søknadsfrist: 02.02.2021

PSYKIATRI
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7

Engasjert Overlege/psykiater 100% 
i EVP/Stavanger DPS

Det er ledig 100% stilling som overlege/psykiater for tiden ved 
Ettervernspoliklinikken (EVP)/Stavanger DPS. Ved endrede 
behov i klinikken kan arbeidssted endres, fortrinnsvis internt 
på Stavanger DPS. EVP tar i mot  pasienter med sammensatt 
og alvorlig psykisk lidelse, ofte med rusproblematikk. En stor 
andel av pasientene er underlagt tvungent psykisk helsevern. 
EVP er et  satsingsområde ved Stavanger DPS. Det er ambis-
joner om å etablere FACT-team, samt starte IMR-gruppe. IMR 
er et standardisert kunnskapsbasert behandlingsprogram som 
skal hjelpe personer med alvorlige psykiske lidelser til å utvikle 
personlige strategier for å mestre eget liv. Utenom denne  
stillingen er det ansatt leder (psykologspesialist) og 3 psykia-
triske sykepleiere i tilsammen 2,85 stilling. Avdelingsoverlegen 
ved Stavanger DPS jobber 50% klinisk i EVP. I tillegg er det 
utlyst en 100% stilling som Psykologspesialist.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon 
må vedlegges søknaden.  

Arbeidsoppgaver
• Behandlingsansvar for pasienter med sammensatt og 

alvorlig psykisk sykdom.
• Bidra til å nå målet om å forebygge tilbakefall, unødvendi-

ge innleggelser.
• Dokumentasjon/registrering i pakkeforløp
• Delta i tverrfaglige team.
• Samarbeide med pårørende, kommune og andre instanser.
• Vedtaksansvar for pasienter underlagt tvungent psykisk  

helsevern uten døgnopphold (TUD)
• Medisinske vurderinger og medikamentell behandling. 
• Veiledning
• Jobbe målrettet og systematisk med riktig og redusert bruk 

av tvungent psykisk helsevern.
• Være med å bidra til å videreutvikle tjenestetilbudet i EVP.

Søknadsfrist:  
19.01.2021

Webcruiter id: 
4315677046

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for  
spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en 
av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av 
helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. 
Les mer på www.helse-stavanger.no.

For fullstendig utlysningstekst og lenke til søknadsskjema, 
se vår nettside eller Legejobber.no. 

Kontaktpersoner:
Steinar Apeland
Leder/Psykologspesialist
Tlf.: 51514537
E-post: steinar.apeland@sus.no

Kirsti Hansen
Avdelingsoverlege
Tlf.: 51514540
kirsti.hansen@sus.no

SAMFUNNSMEDISIN

Ås kommune

Kommuneoverlege
Vil du være vår nye kommuneoverlege?
Se fullstendig utlysningstekst og elektronisk
søknadsskjema på Legejobber.no

Søknadsfrist: 18.01.2021

 

Helse Sør-Øst RHF søker:
• Ledig 50 % avtalehjemmel i øyesykdommer - medisinsk 

oftalmologi - lokalisert til Innlandet, Tynset 
• Ledig 100 % avtalehjemmel i øyesykdommer - medisinsk 

oftalmologi - lokalisert til Notodden

Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema: 
www.helse-sorost.no/om-oss/ledige-stillinger

Søknadsfrist: 02.02.2021

ØYESYKDOMMER

Avdelingsleder Poliklinikk

Trasoppklinikken
Trasoppterasse 25, 0672 Oslo

Som avdelingsleder vil du inneha en nøkkelrolle ved  
Trasoppklinikken. Ansvaret omfatter drift, fag og økonomi 
herunder tiltaksutvikling når det gjelder resultat, strategi- 
iutforming, målutvikling, koordinering av virksomhetsaktivitet og 
planlegging med utgangspunkt i kontekstuelle rammebetingelser.
Som drifts - og fagansvarlig ved poliklinikken vil du være delaktig 
i utarbeidelse av budsjett for klinikken. Det forventes at avdeling-
sleder har evne og motivasjon til å videreutvikle poliklinikken i 
tråd med krav fra myndighetene.

I denne lederjobben skal du lede spesialister og høykompetente 
medarbeidere. Du må være god i å samhandle, formidle og 
motivere.

Du som søker er glad i mennesker, og har et særlig engasjement 
for mennesker med behov for behandling og kvaliteten som 
tilbys.

For fullstendig utlusningstekst, se Legejobber.no. 

Klinikkleder Anita Ellefsen 
Tlf.: 951 92 669
a.ellefsen@trasoppklinikken.no

Avd.leder HR Bente Myklebust
Tlf.: 901 01 93
b.myklebust@trasoppklinikken.no

FORSKJELLIGE STILLINGER
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DIVER SE ANNONSER

Ledig rom i Majorstuhuset.

Pent rom på ca 20 kvadratmeter i 4. etasje. Rommet er 
ledig fra 1. mars 2021. Nyoppusset. 

For mer informasjon, ta kontakt på tlf. 959 00 967 eller 
e-post mille@familie-klinikken.no.

LEDIGE STIPENDIER – LEGATER – FOND

BLAKSTAD, MAARSCHALK OG HELBINGS LEGAT 
FOR BEKJEMPELSE AV TUBERKULOSE OG KREFT  

Det gis tilskudd til prosjekter som kan bidra til  
bekjempelsen av tuberkulose nasjonalt og/eller  
internasjonalt gjennom økt innsikt i tuberkuloserelaterte 
problemstillinger eller økt innsats i forebygging og/eller 
behandling av tuberkulosesykdom. Aktuelle prosjekter 
kan være rettet inn mot basalforskning, kliniske  
problemstillinger eller være mer orientert mot 
praktiske tilrettelegginger i arbeidet mot tuberkulose. 
Det kan søkes om inntil kr 100 000 til det enkelte 
prosjekt. Tilskudd gis også til prosjekter som kan bidra til  
bekjempelsen av kreft rettet mot kreftrehabilitering. Det 
kan søkes om inntil 50 000 kr. for det enkelte prosjekt. 

Søknadsfrist 15. februar 2021. 

Flere opplysninger og søknadsskjema finnes på https://
unifor.no/sok-stotte/.

Kjenner du en kvalitetshøvding? To kvalitetspriser fra Legeforeningen
Prisene skal belønne og stimulere til kvalitetsarbeid i helsetjenesten. 
Det utlyses to priser, en innenfor primærhelsetjenesten og en innenfor 
spesialisthelsetjenesten. Hver pris er på kr 50 000. Prisene tildeles for 
arbeid med formål å heve kvaliteten i helsetjenester og kan tildeles 
enkeltleger eller samarbeidende grupper hvor leger har deltatt. 

Arbeidet bør
• Ha fokus på pasienter
• Ha ført til resultater som viser forbedringer for pasienter
• Ha anvendt anerkjente prinsipper og verktøy innen kvalitets- 

tenkning og -forbedring
• Ha vært nyskapende
• Ha vært utført de to siste årene
• Ha vært, eller planlegges videreformidlet eller gjort offentlig kjent 

(lokalt, nasjonalt eller internasjonalt)

I vurderingen bedømmes både arbeidets resultater og de prosessene 
som har ledet frem til dem. Det vil utvises varsomhet ved tildeling til 
prosjekter med kommersielle interesser. Søknad kan sendes på egne 
vegne eller på vegne av andre kandidater og bør inneholde informa- 
sjon nok til å vise om kriteriene er oppfylt.

Prisutdelingen finner vanligvis sted på Legeforeningens  landsstyre-
møte. Søknad med vedlagt dokumentasjon sendes innen 1. mars 
2021 til legeforeningen@legeforeningen.no. Merk søknaden 
Kvalitetspris ved medisinsk fagavdeling. Søknader som sendes etter 
søknadsfristen vil ikke bli vurdert.

Pris for å fremme av kvinnelige legers vitenskapelige innsats

Marie Spångberg-prisen er opprettet av landsstyret i forbindelse 
med 100-årsjubileet i 1993 for den første kvinnelige lege, Marie 
Spångberg. Formålet med prisen er å stimulere kvinnelige legers 
vitenskapelige innsats. Prisen er på kr 30 000. Prisen kan tildeles 
kvinnelige leger for den mest verdifulle vitenskapelige original-
artikkel i norsk eller internasjonalt tidsskrift. 

Artikkelen skal være publisert i 2020. Den som får prisen skal 
enten være eneforfatter eller førsteforfatter. Søknad kan sendes 
på egne vegne eller på vegne av andre kandidater. En komité 
oppnevnt av Den norske legeforenings sentralstyre behandler 
innkomne søknader og avgir innstilling til sentralstyret.  
Prisutdelingen finner vanligvis sted på Legeforeningens  
landsstyremøte.

Artikler som ønskes vurdert for pristildeling sendes innen 1. 
mars 2021 til: legeforeningen@legeforeningen.no. Søknaden 
merkes Marie Spångberg-prisen. Søknader som sendes etter 
søknadsfristen vil ikke bli vurdert.
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To studie- og reisestipend til yngre indremedisinere

Ved en testamentarisk gave fra overlege Carl Musæus Aarsvold 
er det opprettet et fond som bærer donators mors navn, Caroline 
Musæus Aarsvolds fond. Totalt kan det deles ut kr 260.000. 

Kandidater som er under 40 år, har invitasjon og et definert mål 
for forskningsopphold ved en utenlandsk institusjon vil bli priorit-
ert. En komité oppnevnt av Den norske legeforenings sentralstyre 
behandler innkomne søknader og avgir innstilling til sentralstyret. 

Prisutdelingen finner vanligvis sted på Legeforeningens  
landsstyremøte.

I søknad om tildeling av stipend fra fondet ber vi om at det 
sendes inn vanlige personalia, hva stipendet tenkes anvendt til, 
og bekreftet invitasjon til forskningsopphold. Rapport for hvordan 
midlene er blitt benyttet skal sendes Legeforeningen senest to år 
etter tildelingen. 

Søknad med vedlegg sendes innen 1. mars 2021 til: 
legeforeningen@legeforeningen.no. Søknaden merkes Caroline 
Musæus Aarsvolds fond. Søknader som sendes etter søknads- 
fristen vil ikke bli vurdert. 

Prosjektmidler til kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet
Legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet skal 
bidra til systematisk arbeid for å sikre høy medisinsk kvalitet og pasient-
sikkerhet i helsetjenesten. Søknadsskjema og informasjon om fondet 
finnes ligger på vår nettside: www.bit.ly/fkps19

Hvem kan søke, og hva kan det søkes om?
Norske helseinstitusjoner og enkeltleger kan søke om tilskudd til hel 
eller delvis dekning av utgifter forbundet med:
a) Utredning, utvikling og evaluering av metoder for kvalitetsvurdering, 
kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i den daglige drift.
b) Kompetanseheving innenfor forbedringskunnskap, herunder system- 
og prosessveiledning.
c) Utprøve og forbedre metoder og teknikker i konsultasjonen,  
veiledning av og samarbeid med andre grupper, helseopplysning m.v.
d) Utprøve og forbedre metoder for læring og vedlikehold av praktiske 
ferdigheter.
e) Utarbeiding av veiledere innenfor det medisinske fagområdet.
f) Prosjekter initiert av Legeforeningens organisasjonsledd som skal 
bedre kvalitet og pasientsikkerhet i de medisinske tjenestene.

Fondsutvalget ønsker å benytte den ressurs som finnes i fag- 
medisinske foreninger og spesialforeninger, og ser gjerne at det kommer 
flere søknader med denne forankringen. Prosjekter som fremmer 
pasientsikkerhet, og prosjekter med utgangspunkt i samhandlingsrefor-
men vil bli prioritert. Fondet har halvårlige søknadsfrister, 1. april og 1. 
oktober. Send søknad til kvalitetsfondet@legeforeningen.no. Søknader 
som kommer etter søknadsfristen vil ikke bli vurdert. 

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
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Konferansen er utviklet i samarbeid med Norges ledende eksperter innen  

diabetesbehandling og diabetesforskning. Konferansen er digital og består  

av to deler:

• Forskningsforum (27.-28. april) presenterer banebrytende  

diabetesforskning av ledende forskere.

• Fagforum (28.-29. april) gir deg nyttig og oppdatert  

informasjon om diabetesbehandling.

Konferansen er en unik tverrfaglig møteplass for helsepersonell og forskere  

som er opptatt av å gjøre hverdagen bedre for mennesker med diabetes.

Det vil bli søkt tellende timer og emnekurs for leger.  

Se diabetes.no/diabetesforum2021 for mer informasjon.

• Bli oppdatert på det aller siste innen diabetesbehandlig.

• Øk din kompetanse om en voksende samfunnsutfordring.

• Få siste nytt innen diabetesforskning.

Diabetesforum 2021
Digital konferanse

Hold  
av datoene!

27.-29.  
april

Tre gode grunner til å delta på Diabetesforum 2021



FAC E B O O K .C O M / T I D S S K R I F T E T 

Daglig oppdatering med nye artikler. Lik oss  
på Facebook, og du vil bli gjort oppmerksom på 

aktuelle saker.

Klikk deg inn, fordyp deg i interessante temaer 
og del viktige artikler.

Tidsskriftet på Facebook
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Spesialister

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.

Smerte-Medisinsk Institutt A/S

Smerte-Medisinsk Institutt 
Norges største multidisiplinære Avtalehjemlete smerteklinikk:
Dr. Med Tore Hind Fagerlund. Spesialist i anestesiologi/algologi
Dr. Wenche Sabel. Spesialist i anestesiologi/algologi
Dr. Med Lars Tanum. Spesialist i psykiatri/klinisk farmakologi
Dr. Psycol Gunnar Rosèn klinisk psykolog/hypnose
Fysioterapeut Sara Maria Allen TENS

Adresse: Sørkedalsveien 10D, 0369 Oslo. 
Telefon: 23 33 42 50.
Mailadresse: resepsjon@smi.nhn.no
www.smertemedisinskinstitutt.no

Barstad, Johannes E./Barmed AS
A. Tidemandsgt. 20, 2000 Lillestrøm.  Arbeids-EKG/24-timers BT/
spirometri/hjerterytmeregistrering mm. Generell indremedisin.
Timebestilling/Kort ventetid/Tlf. 63 81 21 74/e-mail: post@barmed.nhn.no
Tilknytning NHN. Driftsavtale.

DIAKONHJEMMET SYKEHUSSenter for Psykofarmakologi
www.psykofarmakologi.no

–   PSYKOFARMAKOLOGISK POLIKLINIKK
–   LEGEMIDDELANALYSER OG RUSMIDDELANALYSER
–   FARMAKOGENETISKE ANALYSER
Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo • Telefon: 22 02 99 40
Ansvarlig lege: Prof. dr.med. Helge Refsum

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
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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

Vil du annonsere for  
din spesialistpraksis?

Gå til www.legespesialister.no for gratis  
registrering på nett.  

Ønsker du annonse her? Kontakt oss  
på post@legespesialister.no, så hjelper  

vi deg med utforming.
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Ko ro na en for ster ker  
be tyd nin gen av godt  
ar beids mil jø

Ko ro na en ble ny lig kå ret til årets  
ord i 2020. Vi har lagt bak oss et  
spe si elt år med man ge ut ford rin ger 
med bak grunn i nett opp årets ord.

Man ge opp ga ver måt e lø ses raskt av våre 
med lem mer både i kom mu ne hel se tje nes ten 
og spe sia list hel se tje nes ten. Som sam funn 
var vi ikke godt nok for be redt. Li ke vel har  
vi løst opp ga ve ne me get godt. Be folk nin gen 
ser be tyd nin gen av en sterk of ent lig hel se
tje nes te som gir li ke ver di ge til bud til alle.

Et po si tivt re sul tat av ko ro na en er at vi  
har tat di gi ta le løs nin ger mer i bruk. Vi som 
alle and re. I Le ge for en in gen har vi ar ran gert 
lands sty re mø ter, sen tral sty re mø ter, and re 
sty re mø ter og med lems mø ter elek tro nisk. 
Bare på Teams har vi ar ran gert over 3600 
mø ter. På Zoom nær mer uni ke mø te del ta k 
e re seg 10 000. Vi har med and re ord nådd 
langt ut i for en in gen, selv om vi ikke har 
møt es. Men å mø tes fy sisk ska per li ke vel  
en an nen dy na mikk. Over 70 pro sent i Aka
de mi ker pa nelun der sø kel sen fra 2020 sva rer 
at det fag li ge fel les ska pet har blit svek ket 
helt el ler del vis. Nes ten 80 pro sent sva rer  
at de sav ner det so si a le fel les ska pet på jobb. 
Å møte kol le g er er vik tig for et godt ar beids
mil jø.

Aka de mi ker nes le der, Kari Sol li en, skri ver  
i Da gens Per spek tiv 4. de sem ber at nå ar bei
der et fler tall av høyt ut dan ne de helt el ler 
del vis på hjem me kon tor. Fler tal let av Le ge
for en in gens med lem mer er på jobb – ikke 
hjem me kon tor, og har opp levd lan ge og 
tøf e ar beids da ger. Den lan ge hjem me kon
tor til væ rel sen sli ter også på man ge. Nes ten 
90 pro sent av de un der 35 år sav ner det 
so si a le fel les ska pet på jobb. 24 pro sent sva
rer at de har fåt fle re psy kis ke pla ger av  

å ar bei de hjem me fra. Sy ke fra væ ret har økt, 
vi ser den na sjo na le sta tis tik ken. Rap por ter 
fra AKAN vi ser man ge fle re hen ven del ser 
med be kym ring om øket al ko hol bruk på 
hjem me kon to ret. Den so si a le kon trol len 
som lig ger i ar beids fel les ska pet end res. 
Der for er det så vik tig å ha gode sam ar beids
re la sjo ner mel lom le del se og an sat e, mel
lom le del se og ver ne om bud/ho ved ver ne  
om bud og AMU for å fan ge opp pro ble mer, 
en ten ar beids plas sen er hjem me kon to ret 
el ler job ben. I Le ge for en in gens sek re ta ri at 
har vi er fart be tyd nin gen av det.

Vi får til mer når vi sam ar bei der godt. Den 
nors ke mo del len har vist seg som en vik tig 
res surs un der pan de mi en. De beste løs nin
ge ne ska pes når ar beids gi ver og ar beids  
ta ke re sam ar bei der og sat ser på med virk
ning for de gode løs nin ge ne. Hel se tje nes ten 
pre ges av man ge fag li ge krav, høye emo sjo
nel le krav og stor evne til om stil ling og 
gjen nom fø ring. Ko ro na en har sat alt det e 
på strekk. Sta tens ar beids mil jø in sti tut 
lan ser te på slut en av året sin Ar beids mil jø
por tal for uli ke bran sjer som en del av  
IAar bei det. Der det er godt ar beids mil jø 
øker pro duk ti vi te ten, triv se len og mo ti va sjo
nen for ar bei det. Sy ke fra væ ret går også ned.

Ko ro na pan de mi en har for ster ket be tyd
nin gen av et godt ar beids mil jø og so si alt 
fel les skap. En vik tig er kjen nel se å ta med  
seg inn i et nyt år. Så hå per vi det nye året 
gir man ge mu lig he ter til å mø tes fy sisk.

Godt nyt år til med lem mer og til lits valg te. 
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Lands sty re mø tet: Dere gjør hel se tje nes ten bedre

– Det er in spi re ren de å se den  
kraf ten og det fel les ska pet Le ge for- 
 en in gen mo bi li se rer når si tua sjo nen 
kre ver det, sa pre si dent Ma rit Her-
man sen i sin tale til lands sty ret.

Man dag 30. no vem ber åp net Le ge for en in
gens lands sty re mø te. På grunn av pan de  
mi en var årets møte hel di gi talt og delt i to 
de ler. Del én ble ar ran gert før som me ren.  
Del to star tet med pre si den tens tale til lands
sty ret.

Si den lands sty re mø tet i mai har hel se  
tje nes tens hånd te ring av ko ro na pan de mi en 
vært et vik tig tema. Ma rit Her man sen på 
 pek te at Norge igjen står midt i en ny smit e
bøl ge som har stengt sto re de ler av sam  
fun net:

– Dere har i pe ri oden vi har lagt bak oss, 
og i den si tua sjo nen vi nå står i, gjort en 
fan tas tisk jobb. At dere har holdt hjule ne  
i hel se tje nes ten i gang, er et helt av gjø ren de 
bi drag i den sto re na sjo na le inn sat sen,  
sa Her man sen.

Her man sen slo fast at den enes te må ten  
å gjø re hel se tje nes ten bedre på er å være 
åpne om ut ford rin ge ne og peke på det som 
må for bed res. Hun trakk i den for bin del se 
frem Le ge for en in gens er fa rings kon fe ran se 
om covid19, som ble ar ran gert i ok to ber.

– Jeg hør te om frust ra sjon og kre ven de 
ar beids da ger, men også in no va sjon og fag lig 
pio ner ar beid. Og det var en vel dig stolt 
pre si dent som sat lut er øre. Re pre sen tan
ter fra ko ro na kom mi sjo nen og de par te men
tet sat også lut er øre på vår kon fe ran se.

Le ge for en in gen job ber for å løf te his  
to ri e ne og til ba ke mel din ge ne som kom 
frem un der kon fe ran sen:

– Ko ro na kom mi sjo nen le ve rer sin rap port 
i mars 2021. Vår for vent ning, ja vårt krav,  
er at rap por ten spei ler inn spil le ne fra fag
mil jø et. Skal Norge være for be redt på nes te 

ut brudd, må vi lære av det vi har vært gjen
nom, un der stre ket Her man sen og la til:

– Der for vil Le ge for en in gen også lage en 
egen rap port. For vi re pre sen te rer hele hel se
tje nes ten i bred de og spiss. Den rap por ten 
er fra de som har hat sko ene på. Og det er 
in gen and re enn vi som kan skrive en slik 
rap port. Der for tren ger jeg de res inn spill. 
Det vil ha stor be tyd ning.

En streik for le ve lig ar beids tid
I høst ble det som kjent brudd i for hand lin
ge ne om sær av ta len, som regulerer le ge 
 vakt, le ger i sam funns me di sinsk ar beid og  
ar beids for hol de ne for le ger i spe sia li se ring. 
Le ge for en in gen gikk inn i for hand lin ge ne 
med mål om å av ta le løs nin ger som ville git 
le ge vakt le ger og kom mu ne over le ge ne en 
le ve lig ar beids hver dag. Par te ne møt e hos 
Riks mek le ren i ok to ber, men hel ler ikke her 
kom par te ne til enig het. Den på føl gen de 
strei ken var te fra man dag 26. ok to ber til 
søn dag 1. no vem ber.

– En stor takk til våre lo ka le streike an svar
li ge og dere som ble tat ut i streik. Takk til 
dere som har stilt opp for kol le g ene de res 
med kro nik ker, inn legg og his to ri er på 
so si a le me di er. Dere har gjort en helt fan tas
tisk inn sats, sa pre si den ten.

Hun på pek te at kam pen for en le ve lig 
ar beids hver dag og kol lek tivt vern på vir ker 
alle med lem mer.

– For dere snak ket ikke bare på veg ne av 
dere selv. Dere snak ket på veg ne av alle de 
le ge vakt le ge ne i dis trik te ne som vi har tat 

den ne kam pen for. Alle de kom mu ne over  
le ge ne som hver helg har ko ro na te le fo nen 
på nat bor det. Ja, dere snak ket for oss alle. 
For det e hand ler om noe stør re enn oss selv. 
Det e hand ler om vårt fel les an svar for le ve
lig ar beids tid. Det e hand ler om den nors ke 
mo del len.

– Og for å gjen ta vår pa ro le fra sy ke hus
strei ken i 2016: «Vi gir oss ald ri!», slo Her
man sen fast.

Hel se og trygg het først
I 2021 er det du ket for stor tings valg, der 
hel se nok en gang vil bli et vik tig tema. 
Un der lands sty re mø tet skal de le ga te ne gi 
inn spill til Le ge for en in gens kam pan je for  
å øke sat sin gen på hel se tje nes ten, nem lig 
«Hel se og trygg het først».

Her man sen øns ket den ne dis ku sjo nen 
vel kom men og slo fast at den blir vik tig, 
ikke bare for Le ge for en in gen, men for hele 
hel se tje nes ten.

– Den ne opp ga ven og det e an sva ret har  
vi tat man ge gan ger før. Jeg vil der for takke 
dere, som re pre sen tan ter for alle våre med
lem mer, for inn sat sen dere gjør for for en in
gen, for de res kol le g er, og for pa si en te ne. 
Det ar bei det dere ned leg ger hver enes te dag 
gir en bedre hel se tje nes te, for oss alle.

DA NIEL WÆR NES
daniel.waernes@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

«Dere har i perioden vi har lagt 
bak oss, og i den situasjonen 
vi nå står i, gjort en fantastisk 
jobb»  

MARIT HERMANSEN,  
PRESIDENT I LEGEFORENINGEN

TAK KET MED LEM ME NE: Ma rit Her man sen trakk frem med lem me nes vik ti ge inn sats for å hol de hjule ne i hel se tje
nes ten i gang, da hun åp net Le ge for en in gens hel di gi ta le lands sty re mø te. Foto: Vil de Baug stø/Le ge for en in gen
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Lands sty re mø tet: Hel se og trygg het først

«Hel se og trygg het først» er Le ge-
for en in gens nye sat sing for å løf te 
hel se po li tikk på den po li tis ke agen-
da en frem mot stor tings val get.

Til høs ten er det stor tings valg og hel se vil 
nok en gang bli et vik tig tema. Un der lands
sty re mø tets før s te dag  i de sem ber, fikk 
de le ga te ne mu lig het til å kom me med inn
spill til både bud skap og hvor dan man kan 
bi dra til å set e sø ke ly set på be ho vet for en 
hel se sat sing.

– Når til lits valg te og med lem mer mo bi li
se rer, vi ser Le ge for en in gen stor slag kraft. 
Der for hå per jeg at dere alle vil være med  
å bi dra til at hel se og trygg het top per agen
da en i valg kam pen. Til lits valgt korp set re pre
sen te rer grunn fjel let i Le ge for en in gen, og 
for å lyk kes tren ger vi for ank ring over hele 
lan det, sa pre si dent Ma rit Her man sen.

Da pan de mi en traf Norge i mars ble hel se
tje nes ten sat på en kre ven de prø ve. Det gir 
Le ge for en in gens hel se po li tis ke sat sing et 
dys tert bak tep pe.

God be red skap kos ter, men dår lig  
be red skap kos ter mer
– Pan de mi en har vist oss, med all ty de lig het, 
hvor vik tig det er å ha en sterk og ro bust 
of ent lig hel se tje nes te. En tje nes te som gir 
hel se hjelp og trygg het for hele be folk nin
gen, uav hen gig av hvem du er el ler hvor du 
bor. Det e er en av de vik tig ste bæ re bjel ke ne 
i vel ferds sta ten. Bris ter det e, vil det få ring
virk nin ger for hele sam fun net, sa Her man
sen og fort sat e:

– Vi var ikke godt nok for be redt. Vi mang
let smitevernsutstyr og sy ke hu se ne had de 
ikke nok in ten siv ka pa si tet til å hånd te re en 
stor smit e bøl ge. Vi ble nødt til å sten ge ned 
sto re de ler av sam fun net, både for at vi 
skul le få kon troll på smit en, men også for  
å skjer me hel se tje nes ten. Det e må vi ta 
inn over oss før noe lig nen de skjer igjen.  
God be red skap kos ter, men dår lig be red skap 
kos ter mer.

Le ge for en in gen me ner det er fle re ut vik
lings trekk som gir grunn til be kym ring. På 
sikt kan det e un der gra ve den of ent li ge 
hel se tje nes ten. Pro duk ti vi te ten i sy ke hu se ne 
går ned for di det ikke in ves te res nok. Ka pa si
te ten i fast le ge ord nin gen er sprengt. Svek ket 
psy kisk hel se vern og re du sert døgn til bud. 

VEI SKIL LE: – Nå må vi jobbe sam men for å set e hel se og trygg het først, opp ford rer Ma rit Her man sen, pre si dent  
i Le ge for en in gen. Her i sam ta le med TV2 et er at stats bud sjet et for 2021 ble lagt frem. Foto: Troy Gul brand sen

En to tal ar beids be last ning som gir le ge ne 
sta dig mind re tid til pa si en te ne, både  
i sy ke hus og kom mu ner.

Må mar ke re en va rig hel se sat sing
For å et er le ve be folk nin gens for vent nin ger 
og po li ti ker nes am bi sjo ner – og for  å opp
ret hol de kva li tet og til lit – må hel se tje nes
ten pri ori te res høy ere i of ent li ge bud sjet er. 
Le ge for en in gen har der for valgt ut fem 
pri ori ter te po li tikk om rå der som skal løf tes 
frem det nes te året: Be red skap, sam hand
ling, fast le ge ord nin gen, sy ke hus og psy kisk 
hel se.

– Pan de mi en har krevd mye av hel se tje
nes ten, noe som også gjen spei les i stats bud
sjet et for 2021 gjen nom høye eks tra be vilg
nin ger. Men der som ko ro na be vilg nin ge ne 
hol des uten for, er veks ten be trak te lig  
mind re. Da lø ser ikke bud sjet et de ut ford
rin ge ne hel se tje nes ten står over for. Le ge for
en in gen er opp tat av å sik re at årets løft 
mar ke rer be gyn nel sen på et ty de lig takt skif te 
i be vilg nin ge ne til hel se. Nå står vi ved et 
vei skil le. Pan de mi en har git oss ver di ful le 
er fa rin ger og kunn skap. Nå må vi jobbe 
sam men for å set e hel se og trygg het først, 
opp sum mer te Ma rit Her man sen.

De le ga te ne var ikke van ske lig å be da det 
ble åp net for de bat. Som all tid på lands 
 sty re mø tet var en ga sje men tet stort, og et 
di gi talt ord skif te la in gen dem per på ive ren 
til å gi inn spill.

Bred til slut ning og stort en ga sje ment
Fel les for inn leg ge ne var en sam let støt e til 
«Hel se og trygg het først», og at det e er et 
vik tig sat sings om rå de frem mot stor tings
val get. En rek ke av lands sty re de le ga te nes 
inn legg un der stre ket nød ven dig he ten av 
lo ka le ini tia tiv, og at alle de pri ori ter te om rå
de ne er ak tu el le uav hen gig av hvor man bor 
i lan det. Spe si elt ble be tyd nin gen av en sterk 
fast le ge ord ning truk ket frem, og be ho vet 
for å styr ke lo kal be red skap gjen nom kom
mu ne over le gens rol le.

Det kom en rek ke frukt ba re inn spill knyt et 
til at det sta dig byg ges for små sy ke hus. Én 
de le gat sa det kan skje mest pre sist: «Sto re 
sy ke hus kos ter, men små sy ke hus kos ter 
enda mer». Det ble pekt på at kunn skap og 
forsk ning må lig ge som et ty de li ge re pre miss 
for alle ledd i hel se tje nes ten. Og ved inn fø
ring av ny tek no lo gi, så ut lø ser det be hov for 
mer res sur ser, både i sy ke hus og i all menn
prak sis.

Bol ken ble av slut et med en opp sum me
ring fra pre si dent Ma rit Her man sen. Hun 
tak ket de le ga te ne varmt for det sto re en ga
sje men tet, de gode inn spil le ne og den uni
so ne opp slut nin gen om å gjø re hel se til en 
valg kamp vin ner i 2021.

TOR MARTIN NILSEN
tor.martin.nilsen@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling
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– Vi har satt ar beids be tin gel se ne fast le ger job ber un der på dags or den. Min 
opp le vel se er at vi lyk tes i å for mid le kra vet vårt på en måte som både vek ket 
til lit og sym pa ti, sier Ma rit Tuv, sty re med lem i All menn le ge fo re nin gen.

Høs tens brudd i for hand lin ge ne om sær av
ta len mel lom Le ge for en in gen og KS, før te til 
at Riks mek le ren kon sta ter te at det ikke var 
mu lig for par te ne å kom me til enig het. Det 
ble sam ti dig klart at Le ge for en in gen ikke 
ville ak sep te re mek lings re sul ta tet. Fra man
dag 26. ok to ber var der med 23 le ger i streik.

2. no vem ber skul le strei ken trap pes opp 
og to talt 35 le ger ville vært tat ut. Det skjed de 
ald ri. 1. no vem ber grep re gje rin gen inn med 
tvun gen lønns nemnd og strei ken var over 
bare syv da ger et er den star tet. Et sterkt 
sig nal om hvor lite som skal til før be red  
ska pen i kom mu ne ne på vir kes.

Ak tu elt i for en in gen har snak ket med fire 
all menn le ger som sto på bar ri ka de ne un der 
strei ken.

Møt Ma rit Tuv
Ma rit Tuv er fast le ge og kom mu ne over le ge  
i Vang kom mu ne i Vald res. Hun var klar til  
å gå i streik 2. no vem ber, og me ner strei ken 
var nød ven dig for å set e sø ke ly set på an sva
ret som hvi ler på fast le ge nes skuld re.

– Selv om Le ge for en in gens krav had de 
blit inn fridd vil ar beids uke ne fort sat være 
lan ge, men det ville blit en merk bar re duk
sjon for kol le g ene som går mest vakt. Jeg er 
over be vist om at lan ge ar beids da ger, tungt 
an svar og hyp pig le ge vakt bi drar til kri sen  
i fast le ge ord nin gen. Le ge vakt er en gi ven de 
del av job ben, men det kan ikke fort set e  
å være en ube gren set plikt, me ner Ma rit Tuv.

Tuv trek ker frem at det var van ske lig å 
skul le streike i en si tua sjon med øken de 

ko ro na smit e fle re ste der i lan det. Sam ti dig 
me ner hun at det e un der stre ker al vo ret bak 
Le ge for en in gens krav.

– Le ge tje nes ten er sår bar i man ge kom mu
ner, både un der en pan de mi og i en nor mal
si tua sjon. Det er i dis trik te ne at vakt be last
nin gen er størst. Hyp pi ge vak ter tar på over 
tid. Når man er sli ten, er fa ren for feil stør re. 
Pa si en te ne for tje ner å møte en opp lagt lege 
på vakt, slår hun fast.

Selv om strei ken bare var te en uke, for tel ler 
Tuv om enorm re spons fra lo kal be folk nin gen.

– Det som har gjort mest inn trykk på meg 
er den opp rik ti ge støt en jeg har fåt fra de 
pa si en te ne som har nok be kym rin ger fra 
før. At de har ork til å bry seg om meg og 
min ar beids si tua sjon, gir meg eks tra kref ter 
til å stå på vi de re, sier Tuv før hun leg ger til:

– Den sto re opp slut nin gen om strei ken 
vi ser at job ben vi fast le ger gjør både på 
dag tid og på vakt er vik tig for folk. Det tar 
jeg med meg vi de re i kam pen for le ve lig 
ar beids tid for le ge ne og tryg ge le ge tje nes ter 
for be folk nin gen i hele lan det – hele døg net.

Møt Finn M. Høi vik
Finn Mar um Høi vik var strei ke le der i Trond
heim. Han er med lem av sty ret til SørTrøn
de lag le ge for en ing og job ber til dag lig som 
fast le ge ved Kalv skin net le ge sen ter. Høi vik 
me ner at det må bli slut på rov drif ten av 
fast le ge ne.

– Skal det være mu lig å opp ret hol de en 
sta bil le ge dek ning i dis trik te ne våre, så må 

Strei kens an sik ter

Om streiken
Sær av ta len regulerer vil kår for le ger an sat i kom mu nen, som fast an sat e fast le ger,  
le ge vakt le ger, kom mu ne over le ger og LIS1.

1 av 10 le ger job ber hele 100 ti mer le ge vakt el ler mer per uke.

Le ge for en in gen har i fle re år tat opp be ho vet for inn stram ming av ar beids tids be stem
mel se ne med KS uten at det har ført til end rin ger.

Kra vet i for hand lin ge ne var at le gen må sam tyk ke til mer enn syv tim ers le ge vakt i uken, 
til sva ren de 28 ti mer i be red skaps vakt.

Ti me ne på le ge vakt kom mer i til legg til ar beids uken som fast le ge.
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i sty ret i Nordland le ge for en ing, var Hol the 
et na tur lig valg som strei ke le der.

– Å streike i den ne si tua sjo nen var rik tig 
for di sa ken er god og pa si en te nes in ter es se  
er sam men fal len de med le ge nes: En trøt  
og over ar bei det lege er in gen god lege.  
Vi må selv sagt ha mu lig het til å si ifra når 
ar beids be last nin gen blir uhånd ter lig og 
kun ne støt e oss på en ta rif av ta le som el lers 
i ar beids li vet, sier Bern ard Hol the og fort 
 set er:

– Jeg rakk ikke å bli be kym ret for at pa si en
te ne skul le bli be rørt for di vi ble av brut av 
tvun gen lønnsnemd så tid lig. At strei ken 
av slut es da gen før to talt 35 le ger skal tas ut, 
vi ser med all ty de lig het hvor lite som skal til 
før legevaktsordningene i dis trik te ne fal ler 
sam men.

Hol the sy nes det var godt å se hvor dan de 
til lits valg te job bet i lag mot et fel les mål.

– I til legg til de ko or di ner te mar ke rin ge ne 
som ble gjen nom ført i Bergen, Stavanger, 
Trondheim, Tromsø og her i Narvik, vil jeg 
trek ke frem at vi i Nordland fikk sam let inn 
legelivshistorier fra en rek ke fast le ger i dis
trik te ne. Det var en kjem pe inn sats fra le ger 
som dag lig kjen ner på det stør ste pres set. 
His to ri e ne ble pre sen tert på stand i Bodø og 
på net. Det e bi dro til å få for stå el se for at 
vårt fyl ke er sær lig sår bart i den ne sam men
hen gen, sier Hol the før han av slut er:

– Jeg er sik ker på at Le ge for en in gen fikk 
for stå el se i be folk nin gen. Det er et godt 
ut gangs punkt for å kun ne jobbe vi de re fram 
mot nemnd be hand ling og fram ti di ge for
hand lin ger.

TOR MARTIN NILSEN
tor.martin.nilsen@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

mer be kym ret for det e, bort set fra når det 
det vars les streik. Syl tynn be man ning og 
le ger som ar bei der da ge vis i strekk er mer 
van lig enn uvan lig i kom mu neNorge, sier 
Fi gen schou.

I til legg til Fi gen schou var det fem le ger 
som del tok ak tivt un der strei ken. De had de 
streike mar ke ring på tor get midt i Tromsø. 
Også de opp lev de stor støt e.

– Vi ar ran ger te også streike kafé to ti mer 
hver dag på Café Sånn. Det er en kafé for alle 
sam funns lag og er godt be søkt. Her fikk vi 
slåt av en prat både med jour na lis ter og 
po li ti ke re, stu den ter, pen sjo nis ter og and re 
som var inn om til lunsj. Det var vel dig vel lyk
ket og gjor de at vi fikk mar kert oss un der hele 
strei ken og styr ket sam hol det, for tel ler hun.

Også Fi gen schou me ner strei ken har git 
økt sam hold blant Le ge for en in gens med
lem mer.

– Den ne strei ken vi ser at Le ge for en in gen  
er lyt en de og vir ke lig øns ker å jobbe for sine 
med lem mer. Strei ke le der ne fikk en fan tas tisk 
opp bak king fra le del sen i All menn le ge fo r 
e nin gen og Le ge for en in gen sen tralt. Også 
sam ar bei det på tvers av fyl ker og kom mu ne
gren ser har vært vel dig bra. Det e var for min 
del helt av gjø ren de for å bi dra som jeg gjor de 
i rol len som strei ke le der. Det er helt klart blit 
kor te re vei mel lom «sen tra len» og med lem
me ne der ute, og det er selv føl ge lig svært 
vik tig i en fag for en ing. To talt set har strei ken 
vært en trygg og god opp le vel se sam men 
med flot e kol le g er og sam ar beids part ne re, 
av slut er Lise Fi gen schou.

Møt Bern ard Hol the
I Narvik hol der Bern ard Hol the til. Han er 
spe sia list i all menn me di sin og ar bei der som 
fast le ge på Alléen Le ge sen ter. Som til lits valgt 
for all menn le ge ne i Narvik og nest le der  

det leg ges til ret e for at også le gen har  
mu lig het for et liv. Le ger tren ger ikke mind re 
søvn el ler hvile enn and re men nes ker. Jeg 
har møt man ge tris te, des il lu sjo ner te unge 
kol le g er som ikke vet sine arme råd og flyt er 
fra dis trik te ne på grunn av ar beids ti den og 
vakt be last nin gen, sier Høi vik.

Trondheims strei ken de le ger had de stand  
i Nord re gate og ser ver te for bi pas se ren de 
kaf e og sjo ko la de. De fikk mye opp merk
som het.

– Media kom ofte på be søk og det sik ret 
oss mye spal te plass. Man ge av mine yng re 
kol le g er for tal te sine his to ri er om hvor for 
de for lot byg da de var blit så gla de i. Det 
gikk ret og slet ikke opp med små barn  
og ek te fel le, for kla rer han.

Også Høi vik opp lev de over vel den de po si tiv 
re spons fra be folk nin gen. De fles te var ikke 
klar over at legevaktslegen ikke har sam me 
ar beids tids vern som and re ar beids ta ke re.

– Jeg sy nes det er fan tas tisk at vi le ger 
sam let oss og sto opp for våre kol le g er  
i dis trik te ne. Re spon sen fra pub li kum vis te 
meg at fast le ge ord nin gen har en stor plass  
i hjer tet til be folk nin gen, sier Finn M. Høi vik 
før han leg ger til:

– Støt en vi fikk fra and re de ler av Le ge  
for en in gen var met. For meg frem står for en
in gen nå som mer sam let.

Møt Lise Fi gen schou
Lise Fi gen schou er fast le ge, sy ke hjems lege 
og ho ved til lits valgt for fast le ge ne i Tromsø. 
Som lo kal strei ke le der me ner hun det var 
helt nød ven dig å streike.

– De fles te fast le ger strek ker seg leng re 
enn langt for å iva re ta pa si en te ne, og jeg har 
i åre vis vært be kym ret for den sto re ar beids
be last nin gen, in klu dert vakt be last nin gen. 
Det er pa ra dok salt at kom mu ne ne ikke er 

ENGASJERTE: Aktuelt i foreningen har snakket med fire allmennleger som sto på barrikadene under streiken. Fra venstre: Bernard Holthe, Finn M. Høivik, Marit Tuv  
og Lise Figenschou. Foto: Privat
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En virk som le der

– Jeg li ker å ha mye å gjø re. Å sit te 
og se på TV hver kveld, det er ikke 
helt min stil. Da kje der jeg meg, sier 
Maja Eli sa beth Mik kel sen, ny valgt 
le der for me di sin stu den te ne.

Vold som ka pa si tet! Dis se to or de ne, og et 
ut rops tegn i no tat blok ka, opp sum me rer 
fint inn tryk ket av Maja Eli sa beth Mik kel sen 
når Ak tu elt i for en in gen slår på trå den. Den 
på trop pen de le de ren av Norsk me di sin 
 stu dent for en ing (Nmf) har nem lig vel dig 
man ge jern i il den.

Mik kel sen kom mer fra Trondheim og 
be gyn te på me di sin stu di e ne ved NTNU ret 
et er vi de re gå en de. Lys ten til å hjelpe men
nes ker og opp da gel sen av at bio lo gi er gan
ske kult, fikk henne til å pen se inn på me di
sin. Og et er en må ned på me di sin stu di e ne 
var hun ikke len ger i tvil: Det e var noe for 
henne.

– På NTNU blir vi kas tet ut i det og fikk 
snakke med pa si en ter på all menn le ge kon
tor tid lig. Det hjalp vel dig for å få etab lert 
in ter es sen. Det er god øv ing, for tel ler hun.

Mik kel sen har vært til lits valgt i fire år, like 
len ge som hun har gåt på me di sin stu di e ne.

– Skal man være en or dent lig stu dent,  
må man en ga sje re seg i en stu dent for en ing. 
At det ble Nmf var lit til fel dig i ut gangs
punk tet, men så har jeg på en måte bare 
«blit» i Nmf og blit kjent med så man ge 
fine men nes ker. Det i seg selv har git mo ti
va sjon til å fort set e.

En del av fa mi li en
Hen nes po li tisk en ga sje ment har vokst 
mens hun har vært til lits valgt og har bare 
til tat i styr ke – sær lig et er at hun har tat  
på seg na sjo na le verv.

– Da ble det sånn «Den ne for en in gen har 
jeg lyst til å være i. Jeg kom mer meg ikke ut 
her fra». I Nmf fø ler jeg  meg som en del av 
en fa mi lie med alle de and re til lits valg te.

Det er den ne fø lel sen som gir henne mo ti
va sjon til å in ne ha fri vil li ge til lits verv, ved 
si den av et svært kre ven de stu di um.

– Jeg er en vel dig so si al per son. Så å få  
et net verk og bli kjent med folk fra and re 
stu die by er, det har vært vel dig vik tig for 
meg.

Svært ak tiv
Mik kel sen er im po ne ren de ak tiv. Hun sit er 
al le re de i en hånd full sty rer og ar beids grup

Re gu le ring blir vik tig
Et tred je tema som kom mer til å opp ta  
Mik kel sen og Norsk me di sin stu dent for 
 en ing frem over, er an de len le ger som ut dan
nes i Norge og re gu le ring av det e. Nmf 
støt er an be fa lin ge ne fra Grim stadut val gets 
rap port fra i fjor, som an be fa ler at Norge selv 
ut dan ner 80 pro sent av lege be ho vet vårt.

– Øns ket om å re gu le re hand ler om at 
Norge skal være selv for synt med le ger, og  
at det to ta le an tal let me di sin stu den ter ikke 
skal over skri de ka pa si te ten i spe sia list ut dan
nin gen, be ret er Mik kel sen.

Hun un der stre ker at even tu el le end rin ger 
ikke skal gå ut over de som al le re de stu de rer 
me di sin i ut lan det.

Hva er det med NTNU?
Før vi set er sløy fe på det e in ter vju et, må vi 
snakke om at Mik kel sen er den fem te stra ke 
Nmfle de ren som kom mer fra NTNU. Det skul
le ikke være mu lig. Hvor dan er det mu lig?

– Hehe. Vi har jo hat et vel dig godt mil jø  
i Nmf i Trondheim. Det er kan skje ikke en 
ma gisk kode. Men vi har vært flin ke til  
å re krut e re til lits valg te som blir væ ren de, 
og flin ke til å mo ti ve re hver and re.

Fra nyt år er Mik kel sen bråt le der for 
nær me re 5000 me di sin stu den ter. 

– Det for plik ter, og det blir ga ran tert både 
et kre ven de og læ re rikt år, av slut er hun.

AN DRE AS HASLEGAARD
andreas.haslegaard@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

per, og nå skal det alt så bli mer. Fra nyt år 
tar hun et års per mi sjon fra stu di e ne, flyt er 
til Oslo og får kon tor plass på ny oppus se de 
Le ge nes hus. Hva fris tet til å begi seg inn på 
det e ni vå et?

– Jeg har et bren nen de en ga sje ment for 
Nmf og po li tik ken vi står for. Og jeg øns ker 
at de and re til lits valg te i for en in gen skal føle 
seg så godt iva re tat som det jeg har gjort. 
Det jeg gle der meg al ler mest til, er å jobbe 
full tid med å føl ge opp de til lits valg te i for  
en in gen, og å stil le meg dis po ni bel til  
å kun ne bygge opp un der de res en ga sje
ment, for tel ler hun en tu si as tisk.

Fag lig er det spe si elt to te ma er som lig ger 
hen nes hjer te nært: ar beids liv og grunn  
ut dan nin gen.

– Selv et er den sto re sei e ren i høst, med 
100 per ma nen te LIS1stil lin ger og de 38 som 
kom i fjor, mang ler vi fort sat 62 stil lin ger 
for å nå må let om 200 per ma nen te. Det e,  
og at det skal være ryd di ge og for ut sig ba re 
for hold rundt an set el se ne av LIS1, har vært 
mine kjer ne sa ker.

NMFFABRIKK: Maja Elisabeth Mikkelsen er den femte strake Nmflederen som kommer fra NTNU. Foto: Troy 
Gulbrandsen.

«I Nmf føler jeg meg som en 
del av en familie med alle de 
andre tillitsvalgte »  

MAJA ELISABETH MIKKELSEN.  
NY MEDISINSTUDENT-LEDER
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Ny fag me di sinsk for en ing  
i akutt- og mot taks me di sin

Den nye spe sia li te ten i akutt- og 
mot taks me di sin har vært gull verdt 
i hånd te rin gen av ko ro na pa si en ter 
på akutt mot ta ket, for tel ler le de ren 
av Norsk for en ing for akutt- og mot-
taks me di sin, Be ne dic te Se ve rin sen.

1. mars 2019 ble den nye spe sia li te ten i akut 
og mot aks me di sin etab lert, og 29. no vem
ber 2020 had de Norsk for en ing for akut  
og mot aks me di sin sit al ler før s te års mø te. 
Ny valgt le der av for en in gen, Be ne dic te Se ve
rin sen, for tel ler om et godt møte som ble 
gjen nom ført di gi talt.

– Det po si ti ve med den ne di gi ta li se rings
pro ses sen, er at nå har vi fåt mu lig het for 
ukent li ge, kor te sty re mø ter opp mot års  
mø tet. Da får vi tat opp ting tid li ge re.

Er fa rings ut veks ling
Se ve rin sen er sek sjons over le ge på akut av de
lin gen ved Sør lan det sy ke hus. Hun for tel ler 
at di gi ta le mø ter ble vik ti ge for akut me di si
ner ne da ko ro na pan de mi en traf Norge  
i mars.

– Vi job bet døg net rundt for å gjø re akut
mot a ket om til et pan de mi mot ak. Én til to 
gan ger i uka had de vi mø ter med le der ne 
for akut mot a ke ne i de and re sy ke hu se ne 
og sam let er fa rin ger. At den nye spe sia li te
ten i akut og mot aks me di sin var etab lert 
da ko ro na pan de mi en kom, var gull verdt  
for or ga ni se rin gen i akut mot a ke ne.

Over le ge i front
Norge har vært for holds vis sent ute med  
å etab le re en egen spe sia li tet for le ger  
i akut og mot aks me di sin, som fin nes  
i fle re eu ro pe is ke land og i USA.

– Det er lit for un der lig at vi har god tat at 
de minst er far ne le ge ne står i front hos de 
mest uav klar te pa si en te ne. Der for er det 
gle de lig at vi har fåt på plass en egen spe sia
li tet og fag me di sinsk for en ing, sier Se ve rin
sen.

Hun for tel ler at tid li ge re ble akut mot 
 ta ket set på som en slags re sep sjon der 
pa si en ten skul le vi de re til rik tig av de ling  
for å få be hand ling.

– Nå er akut mot a ket en spe sia li sert  
en het hvor det skjer avan sert ut red ning  
og be hand ling. Tid li ge re har akut mot a ket 
vært styrt av er far ne sy ke plei e re, som har 
gjort en fan tas tisk jobb og git gode råd til 
unge le ger. At vi nå også set er inn over le ger 

i front, øker pa si en tens sik ker het og akut
mot a kets fag lig het.

Skyn der seg lang somt
Norsk for en ing for akut og mot aks me di
sin skal blant an net jobbe for å få de res 
spe sia lis ter inn i alle akut mot ak i lan det.

– Det e er jo en helt ny spe sia li tet, så vi  
må skyn de oss lang somt og opp nå til lit hos 
de and re spe sia li te te ne som tross alt eier 
pa si en ten. Sam ti dig er det vik tig å ut vik le  
en spe sia li tet som er lik over hele lan det, 
sier Se ve rin sen.

Akut og mot aks me di sin er en ho ved 
 spe sia li tet der læ rings mål i del 2 er fel les 
med de and re ind re me di sins ke ho ved spe sia
li te te ne. Del 3 er ret et inn mot akut mot ak,  
og har blant an net fag li ge læ rings mål  
in nen for akut me di sin i alle so ma tis ke fag, 
rus og psy kia tri. En akut me di si ner over tar 
ikke plas sen til vakt ha ven de lege, men kan 
set e i gang sta bi li se ren de til tak og rute 
pa si en ten i rik tig ret ning.

– Vi vet at det har vært skep sis ret et mot  
å inn fø re akut og mot aks me di sin i Norge, 
men vi opp le ver nå i øken de grad at de 
and re spe sia li te te ne le ner seg på og drar 
nyt e av oss. Og akut mot a ket skal for tat 
være et vik tig ar beids sted og god læ rings  
are na for LISle ger, av slut er Se ve rin sen.

VIL DE BAUG STØ
vilde.baugsto@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling
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Lag og last ned din lege-CV

Legejobber har utviklet en skreddersydd CV for leger. 
CV-generatoren lar deg legge inn dine data og laste ned 
en CV i PDF-format. CV-oppsettet er laget i samarbeid 
med arbeidsgivere i helsesektoren for å sikre en optimal 

oppstilling av informasjonen. Gå til legejobber.no og klikk 
Min profil for å komme i gang!

Lag og last ned din lege-CV
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Hvor vil du jobbe i vinter?
Enten du er lege i spesialisering eller spesialist, har du en av Norges viktigste jobber.
Som leger flest er du dedikert til ditt yrke og opptatt av både karriere og fag. Årene
flyr, og mange rekker ikke å oppleve så mye som de hadde håpet på eller drømt om. 
Løsningen kan være å flytte på seg, uten å flytte permanent.

Dedicare tilbyr godt betalte oppdrag av ulik lengde og omfang over hele landet. Du får 
mulighet for spennende opplevelser og opparbeide deg nye erfaringer. 

Ikke nøl med å ta kontakt for ytterligere informasjon. Dedicare er behjelpelige med
bemanning og rekruttering til kommuner og sykehus i hele landet.

www.dedicare.no/doctor
+47 21 68 02 93   
doctor@dedicare.no
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