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Forventningen om å redde liv
Kunnskap basert på forskning var bare én  
av flere faktorer som virket inn på beslut-
ningen om å innføre mammografiscreening  
i Norge. Dette viser en studie av dokumenter 
og referater fra debatten på Stortinget våren 
1998. Premisset om redusert dødelighet 
dominerte, mens problematiske sider ved  
å innføre brystkreftscreening i liten grad  
ble trukket frem.

Innføring av nye metoder og prioritering  
i helsetjenesten må være basert på best 
mulig kunnskap, men politikere og fag-
personer har ofte ulike perspektiver og 
vekt legger kunnskap ulikt, skriver fagdirek-
tør i Helse Sør-Øst på lederplass.
SIDE 890, 914

Trygge fødsler i norske fødestuer
Erfaringene med planlagte fødsler ved føde-
stuer er gode, også når man tar hensyn til 
overflyttinger til fødeavdelinger på sykehus. 
Dette viser en kartlegging av aktiviteten  
ved norske fødestuer i perioden 2008�–�10. 
Rundt 11 % av kvinnene med planlagte føde-
stuefødsler ble overflyttet under eller etter 
fødselen.

Fødestuene ble i sin tid opprettet for  
å lette arbeidssituasjonen for distriktsjord-
mødrene. Nå er de fleste fødestuer nedlagt 
pga. lave fødselstall.
SIDE 891, 920

Når hårnapping tar overhånd
Trikotillomani er kjennetegnet av ved-
varende mangel på kontroll over en impuls 
til å nappe ut hår og med påfølgende merk-
bart hårtap. Trikotillomani er en psykisk 
lidelse, rammer særlig barn og ungdom, 
kan få et kronisk forløp og kan være led-
saget av sosial isolasjon, depresjon og angst. 
Atferdsterapi med vaneendringstrening  
og stimuluskontroll er vist å være effektivt 
hos både barn og voksne, men tilbakefall er 
vanlig. Slike tilbud er tilgjengelig ved univer-
sitetssykehusene i Oslo og Trondheim.
SIDE 927

Har du en plan?

«Jeg har en plan», sa Egon Olsen, og 1970-årenes kinogjengere 
 visste at nå ble det gøy. En plan er fint å ha, ikke bare for den 
 perfekte forbrytelse, men også dersom du skal i gang med et 
 forskningsprosjekt. Fra og med 1. juli 2018 må du ikke bare plan-
legge hvordan du skal samle og analysere dataene i prosjektet.  
Du må også ha en datadelingsplan.

I 2017 publiserte International Committee on Publication Ethics 
(ICMJE) retningslinjer for hvilke krav vitenskapelige tidsskrifter 
skal stille for deling av forskningsdata: Manuskripter som bygger 
på data fra kliniske studier, skal ledsages av en beskrivelse av hvilke 
muligheter andre har til å få tilgang til data på individnivå. Dette 
vil også gjelde i Tidsskriftet. Foreløpig er det ingen plikt til å dele. 
Nei er et greit svar, så lenge det kan begrunnes. For data kan selv-
sagt bare deles dersom pasienten har samtykket til det, og lovverk 
og infrastruktur er på plass.

Fortsatt gjenstår det mye før deling av individbaserte, sensitive 
helseopplysninger kan gjennomføres på en bred skala. Kravet om 
en datadelingsplan er et forsiktig steg, i riktig retning, mot en mer 
etterrettelig og åpen vitenskap.
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Første gang ordet «science» dukket opp  
i en av Donald Trumps twittermeldinger 
var 13.9.2012: «Wake Up America! See 
 article: ’Israeli Science: Obama Birth Certi-
ficate is a Fake’.» Seks år senere har forhol-
det mellom politikk og vitenskap sjelden 
vært mer aktuelt: I 2017 forbød Trump-
administrasjonen bruk av ordene «vulner-
able», «entitlement», «diversity», «trans-
gender», «fetus», «evidence-based» og 
«science-based» i dokumenter fra helse-
myndighetene ved Centers for Disease 
Control and Prevention. Selv om fake 
news-presidenten representerer en ny æra 
for løgnaktig omgang med fakta og forakt 
for kunnskap, er spørsmålet om vitenska-
pens politisering og politikkens vitenska-
peliggjøring ikke nytt. I stortingsdebatten 
om mammografiscreening i 1998 ble noen 
vitenskapelige sannheter vektlagt – og 
andre ikke. Vitenskapens svar på spørsmål 
langs tradisjonelle skillelinjer i norsk 
politikk var vel så relevante.
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Eks amen og le gers vir ke lig het

LIT TE RA TUR
1 Larsen DP, But ler AC. Test-en hanced learning. I: Walsh K, red. Ox ford textbook  

of med i cal ed u ca tion. Ox ford: Ox ford Uni ver si ty Press, 2013: 443–52.
2 Hva er di gi tal eks amen med QP? https://www.uio.no/stu di er/eks amen/ 

gjennomforing/med/hva-er-di gi tal-eks amen/index.html (26.4.2018).
3 Ep stein RM. As sess ment in med i cal ed u ca tion. N Engl J Med 2007; 356: 387�–�96. 
4 Schuwirth LWT, Ash J. Principles of as sess ment. I: Walsh K, red. Ox ford textbook 

of med i cal ed u ca tion. Ox ford: Ox ford Uni ver si ty Press, 2013.

5 Gjers vik P. Å skrive må læ res. Tidsskr Nor Legeforen 2017. DOI: 10.4045/ 
tidsskr.17.0537. 

6 Frich JC, Andersen S, Bær heim A et al. En fel les prø ve for alle le ge stu den ter  
i Norge. Tidsskr Nor Legeforen 2017. DOI: 10.4045/tidsskr.17.0536. 

7 Col berg AB, Vatn D, Stan dal R et al. Hvor dan kan stryk pro sen ten ved eks amen 
sta bi li se res? Tidsskr Nor Legeforen 2017. DOI: 10.4045/tidsskr.17.0025. 

Le ger skal ikke gjett e. Skrift lig eks amen og and re 
 evaluerings ord nin ger i me di sin stu di et bør gjen spei le 
må ten le ger ar bei der på.

Mai og juni er eks amens tid, også for me di sin stu den ter. Eks amen 
skal sik re at stu den te ne kan det de skal, og at uni ver si te te ne ut dan-
ner le ger som du ger. Mye ty der på at stu den ter pri ori te rer kunn skap 
og fer dig he ter som de vet kan inn gå i eks amen, sær lig der det gis 
gra der te ka rak te rer. Det er også vist at tes ting kan bi dra til mo ti va-
sjon, kon sen tra sjon og inn sats (1). Så en ten man li ker det el ler ikke: 
eks amen er vik tig.

For dem som stu der te me di sin for man ge år si den, var det i prin-
sip pet to for mer for eks amen: skrift lig og munt lig. Skrift lig eks amen 
be sto gjer ne av noen få opp ga ver der man ble bedt om å re de gjø re 
for et sen tralt tema in nen det ak tu el le fag om rå det med en leng re 
be sva rel se – ikke ulikt et es say. Den ne for men for skrift lig eks amen 
bru kes nå sjel den pga. be gren set og til fel dig em ne valg (lav va li di tet) 
og tid kre ven de og sub jek tiv ka rak ter sett ing (lav re lia bi li tet). Ved 
Uni ver si te tet i Oslo og ved and re me di sins ke læ re ste der gjen nom -
føres nå skrift lig eks amen med bruk av PC, så kalt di gi tal eks amen 
(2). Sli ke eks ame ner kre ver mye for be re del ser fra fag læ re re og fa kul-
tet, men har man ge prak tis ke og pe da go gis ke for de ler.

Di gi ta le eks ame ner kan be stå av man ge opp ga ve ty per. De to 
 vik tig ste er uli ke for mer for fler valgs opp ga ver (mul tip le choi ce 
ques tions, MCQ) og fri tekst opp ga ver med kor te svar (3, 4). Fler valgs-
opp ga ver in ne bæ rer at kan di da ten på hver opp ga ve må vel ge ett av 
4�–�5 opp gitt e svar al ter na ti ver (ev. 2�–�3 av 6�–�10 svar al ter na ti ver). Ett er-
som det tar kort tid å be sva re sli ke opp ga ver, kan eks amen in ne -
holde svært man ge opp ga ver og der med rek ke over langt fle re 
 em ner in nen det ak tu el le fa get, m.a.o. gi høy ere va li di tet. Stu di er 
vi ser at fler valgs opp ga ver kan skille ut ster ke, mid dels ster ke og 
sva ke  kan di da ter gan ske godt (4).

Fler valgs opp ga ver er imid ler tid van ske li ge re å lage enn hva 
 man ge tror. Ide elt skal sli ke opp ga ver tes te kan di da te nes for stå el se 
og evne til å an ven de kunn skap, men ofte en der man opp med 
opp ga ver som mer tes ter over fla te kunn skap og kunnskapsrepro-
duksjon. En an nen svak het er at sjan sen for at en kan di dat sva rer 
rett med ren gjett ing, er be ty de lig. I ut gangs punk tet er sjan sen for  
å sva re rett med ren gjett ing 25 %, og hele 33 % og 50 % hvis hen holds-
vis ett og to av fire svar al ter na ti ver er for mu lert slik at selv sva ke 
kan di da ter skjøn ner at de er feil. Noen stu den ter sva rer rik tig først 
når de gjen kjen ner det rik ti ge sva ret blant de opp gitt e svar al ter na -
tive ne, i fag litt e ra tu ren om talt som «cueing eff ect» (4).

Det mest be kym rings ful le med fler valgs opp ga ver er li ke vel at 

stu den te ne for be re der seg på, og ven ner seg til, å løse opp ga ver ved 
å vel ge mel lom opp gitt e svar al ter na ti ver frem for å for mu le re et svar 
på egen hånd. Godt le ge ar beid er ba sert på ev nen til å ob ser ve re, 
re son ne re og be grun ne (5). Le ger skal ikke gjett e. Kli nis ke valg er 
in gen gjett e kon kur ran se. In gen pa si en ter kom mer på le ge kon to ret 
med 4�–�5 ak tu el le dia gno ser skre vet på en lapp som le gen skal vel ge 
mel lom. Eks ame ner med godt for mu ler te fler valgs opp ga ver kan 
nok tes te kunn skap og diff e ren sie re stu den te ne på en god måte, 
men de gjør noe med stu den te nes tan ke gang og evne til å møte 
van ske li ge pro blem stil lin ger og ut ford rin ger. Da blir va li di te ten  
og re le van sen kan skje ikke så høy li ke vel.

Fri tekst opp ga ver ved di gi tal eks amen skal be sva res med kor te og 
po eng ter te svar – til for skjell fra de lan ge, es say pre ge de sva re ne ved 
tid li ge re ti ders skrift li ge eks ame ner. Sva re ne skå res av én el ler fle re 
fag læ re re ba sert på en for hånds de fi nert skå rings mal. For de len med 
den ne type opp ga ver er at kan di da te ne må sva re uten hjelp av opp-
gitt e al ter na ti ver, på sam me må ten som le ger må age re i kli nisk 
virk som het. Også sli ke opp ga ver stil ler sto re krav til pre sis spørs-
måls stil ling. Fri tekst be sva rel ser kan være van ske lig å skå re, bl.a. 
for di det ikke er mu lig å for ut si alle sva re ne. Kon sis tent skå rings-
prak sis kan frem mes med en god skå rings mal og ved at fag læ rer ne 
før eks amen øver seg på pi lot be sva rel ser og ett er eks amen får an led-
ning til å kon fe re re med hver and re. Fri tekst opp ga ver tar noe leng re 
tid å be sva re, slik at an tall opp ga ver ved én og sam me eks amen blir 
la ve re enn hvis man kun har fler valgs opp ga ver.

Dis ku sjo nen om fler valgs opp ga ver og fri tekst opp ga ver frem stil les 
ofte som en ufor son lig kamp mel lom to lei re, MCQ-ere ver sus es say- 
ister. Dett e er en feil ak tig, ut da tert og lite kon struk tiv frem stil ling. 
Både fler valgs opp ga ver og fri tekst opp ga ver med kor te svar har sine 
styr ker og svak he ter. De ut fyl ler hver and re (4). Skrift lig eks amen med 
lan ge, es say pre ge de be sva rel ser er ikke len ger gang bart.

Det er po si tivt at eks amen, eks amens form og ka rak ter sett ing  
i me di sinsk ut dan ning ser ut til å ha fått økt opp merk som het også  
i Norge (6, 7). Like vik tig som eks amens form er at eks amen er godt 
for be redt, har kre di bi li tet blant stu den ter og læ re re og at den kan 
gjen nom fø res med bruk av en ri me lig meng de tid og res sur ser (3, 
4). Di gi ta le, PC-ba ser te eks ame ner er kre ven de, både for fa kul tet og 
stu den ter. Det er som det skal være, for også le ge yr ket er kre ven de.

Til alle som skal opp til eks amen: Lyk ke til!

PET TER GJERS VIK
petter.gjersvik@medisin.uio.no
Tidsskriftet
(f. 1952) er me di sinsk re dak tør i Tids skrif tet. Han er pro fes sor 
og un der vis nings le der i hud- og ve ne ris ke syk dom mer ved 
Det me di sins ke fa kul tet, Uni ver si te tet i Oslo og med lem av  
en eks amens kom mi sjon i me di sin stu di et.
Foto: Ei nar Nilsen

Eng elsk over set tel se på tidsskriftet.no
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Hvor dan inn fø re nye me to der?

LIT TE RA TUR
1 Mam mo gra fi pro gram met. https://www.kreftregisteret.no/no/Fore byg gen de/

Mam mo gra fi pro gram met/ (2.4.2018).
2 Sol bjør M. Stor tings de batt e ne om mam mo gra fi screen ing i 1998. Tidsskr Nor 

Legeforen 2018.� DOI: 10.4045/tidsskr.17.1049. 
3 Re search-based eva lua ti on of the Nor we gi an Breast Can cer Screen ing Pro gram. 

Lys aker: Nor ges forsk nings råd, 2015.
4 Zahl PH, Hol me Ø, Lø berg M. Norsk mam mo gra fi screen ing – man ge selv mot- 

sigelser i eva lue rin gen. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 1616�–�8. 
5 Kal ager M. Breast can cer screen ing. BMJ 2017; 359: j5625. 

6 Quanstrum KH, Hay ward RA. Les sons from the mammography wars. N Engl  
J Med 2010; 363: 1076�–�9. 

7 Godlee F. Mammography wars. BMJ 2011; 343: d7623. 
8 Mør land B, Pie ne H. Etab le ring og ut vik ling av me di sinsk me to de vur de ring  

i Norge – hvor for og hvor dan? Michael 2012; 9: 95�–�108. 
9 Nye me to der. https://nyemetoder.no/ (2.4.2018).
10 Christie W. Po li tikk og fag, på sam me lag? En bok om plan leg ging i kom mu ne-

hel se tje nes ten. Oslo: TANO, 1988.

Be slut nin ger om å inn fø re nye me to der og ny tek no lo gi  
i hel se tje nes ten bør bygge på me to de vur de rin ger,  
der nytt en av til ta ket, til stan dens al vor lig hets grad  
og res surs bru ken vur de res.

I 1998 ved tok Stor tin get en stem mig å inn fø re lands dek ken de  
mam mo gra fi screen ing i Norge, og fra 2004 har alle nors ke kvin ner  
i al de ren 50�–�69 år med to års mel lom rom fått til bud om å få ut ført 
mam mo gra fi (1). Ma rit Sol bjør pre sen te rer i Tids skrif tet re sul ta ter 
fra en stu die av do ku men ter og re fe ra ter fra de batt en om mam mo-
gra fi screen ing i Stor tin get vå ren 1998 (2). Et sam let stor ting var 
po si tivt inn stilt til å inn fø re det lands dek ken de screen ing pro gram-
met. Sol bjør fin ner at re du sert dø de lig het av bryst kreft var et grunn-
leg gen de pre miss i de batt en, sam men med te ma er som pri ori te ring 
av kvin ne hel se, rett fer dig het og at man øns ket å frem me et li ke ver-
dig hel se til bud. Hun kon klu de rer med at pre mis set om re du sert 
dø de lig het gjen nom sy ret de batt en og at pro ble ma tis ke si der ved  
å inn fø re screen ing for bryst kreft i li ten grad ble dis ku tert (2).

De po li tis ke ar gu men te ne for inn fø ring av mammografipro- 
gram met er lite ut fors ket, og Solbjørs ar tik kel bi drar med ny inn sikt 
knytt et til en vik tig po li tisk be slut nings pro sess. Et ho ved funn – som 
kan skje ikke er så over ras ken de – er at forsk nings ba sert kunn skap 
kun var én av man ge fak to rer som inn vir ket på den po li tis ke be slut-
nin gen. Det er like fullt tan ke vek ken de hvor dan det alt i 1998 ble 
etab lert en opp fat ning av at mam mo gra fi var nytt ig, uten at man 
for holdt seg ak tivt til usik ker he ten knytt et til kunn skaps grunn laget 
og kon se kven se ne av over dia gnos tikk. Det ville vært in ter es sant 
med en ak tør-nett verks-ana ly se, slik Sol bjør fore slår å gjen nom fø re, 
for å for stå mer av hvem som la de uli ke pre mis se ne og som bi dro  
til å få stor tings de batt en inn på det spo ret den kom.

I en eva lue ring fra 2015 i regi av Nor ges forsk nings råd ble det 
es ti mert at mam mo gra fi pro gram met had de re du sert bryst kreft- 
dø de lig he ten i Norge med 20�–�30 % (3). Eva lue rin gen er blitt gjen-
stand for kri tis ke merk na der (4). Det er pub li sert stu di er fra Norge 
og and re land som in di ke rer at eff ek ten av mam mo gra fi screen ing 
er noe la ve re (5). Mam mo gra fi screen ing har vært og er fort satt om-
dis ku tert. På le der plass i in ter na sjo na le tids skrif ter har man ka rak te-
ri sert ord skif tet som en «krig» (6, 7). Dis ku sjo ne ne har hand let om 
eff ek ten på dø de lig het, valg av al ders grup per, ut ford rin ger med 
over dia gnos tikk, vur de rin ger av den sam le de nytt en av mam mo gra-
fi screen ing og hvil ken in for ma sjon man skal gi kvin ne ne. De batt en 
il lust re rer en ge ne rell ut ford ring ved be slut nin ger om inn fø ring av 
nye me to der i hel se tje nes ten: Hvor dan bi dra til at ny an ser i kunn-
skaps grunn laget og kon tro ver ser vies til strek ke lig opp merk som het?

Høs ten 1997 ble Senter for me di sinsk me to de vur de ring etab lert  
og gitt i opp drag å sy ste ma ti se re, iden ti fi se re og kri tisk vur de re 
til gjen ge lig do ku men ta sjon for nye og etab ler te me to der i hel se tje-
nes ten (8). Am bi sjo nen var at sen te ret skul le ut vik les til et hel het lig 
sy stem for det som in ter na sjo nalt be teg nes «health technology 
as sess ment». Sen te ret ble etab lert for di myn dig he te ne er kjen te  
at det var be hov for en uav hen gig in stans som kun ne frem skaff e 
på li te lig kunn skap som grunn lag for be slut nin ger i hel se tje nes ten. 
Sen te ret ble i 2004 inn lem met i det ny etab ler te Na sjo nalt kunn-
skaps sen ter for hel se tje nes ten. Mil jø et er si den blitt vi de re ført in nen 
Om rå de for hel se tje nes ter i Folkehelseinstituttet.

I 2007 ble Na sjo nalt råd for kva li tet og pri ori te ring i hel se- og 
om sorgs tje nes ten opp rett et. Rå dets for mål var å bi dra til mer hel-
het lig pri ori te ring – i en arm leng des av stand fra po li tik ken. Det ble 
av vik let i 2018, med hen vis ning til at Stor tin get høs ten 2016 had de 
ved tatt tre nye kri te ri er for pri ori te ring. Sam ti dig had de nok etab le-
rin gen av Be slut nings fo rum i 2013 og frem veks ten av sy ste met Nye 
me to der be tyd ning for rå dets skjeb ne (9).

Må let med Nye me to der er å sør ge for at inn fø ring av nye me to der 
og pri ori te ring i spe sia list hel se tje nes ten er ba sert på best mu lig 
kunn skap (9). Dett e in ne bæ rer at man skal leg ge til grunn en sy ste-
ma tisk og kri tisk vur de ring av do ku men ta sjo nen av eff ekt, sik ker het 
og kost nads eff ek ti vi tet av til tak for fore byg ging, dia gnos ti se ring, 
be hand ling, re ha bi li te ring og or ga ni se ring av hel se tje nes ter. Me to de-
vur de rin ge ne kan ha ulikt om fang og kan også om hand le øko no-
mis ke, etis ke, so si a le, or ga ni sa to ris ke el ler ju ri dis ke kon se kven ser  
av be slut nin ger.

Noen vil hev de at be slut nin ger om inn fø ring av nye me to der  
i hel se tje nes ten bør brin ges til ba ke til po li tik ken, and re vil mene at 
po li ti ker ne pri mært bør be skjef ti ge seg med lo ver og over ord ne de 
ram mer og prin sip per. Det vil nok all tid kun ne opp stå spen nin ger 
mel lom po li tikk og fag på uli ke ni vå er, blant an net for di po li ti ke re 
og fag per so ner kan ha ulikt per spek tiv på sa ke ne og vekt leg ge fag-
kunn ska pen for skjel lig (10). Be slut nin ger om inn fø ring av nye me to-
der skjer i øken de grad med ut gangs punkt i me to de vur de rin ger.  
De po li tis ke ram me ne for be slut nin ger og pri ori te rin ger i hel se tje-
nes ten er sam ti dig mye ty de li ge re i dag enn hva de var for 20 år 
si den. Sy ste met Nye me to der har fun gert i noen år og har bi dratt til 
å brin ge be slut nin ger tett e re på fag mil jø ene og tje nes te ne. Sy ste met 
gir mer for ut sig ba re og ras ke re pro ses ser – det er pa si en te ne tjent 
med.

JAN C. FRICH
jan.frich@medisin.uio.no
(f. 1970) er spe sia list i nev ro lo gi, pro fes sor ved Institutt for hel se og sam funn,  
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Fø de stu er –  
fra ny vin ning til ned leg gel se
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Fø de stu er ble i sin tid opp rett et for å lett e ar beids si tua-
sjo nen for dis trikts jord mød re ne. Nå er de fles te fø de-
stuer ned lagt på grunn av lave fød sels tall.

Trygg he ten ved fø de stue føds ler er et til ba ke ven den de dis ku sjons -
tema. Litt e ra tu ren har vist gode re sul ta ter ved jord mor styr te fø de -
stuer, men da ta grunn laget har vært man gel fullt (1). Ett av pro ble -
mene, som også gjel der sta tis tikk fra Me di sinsk fød sels re gis ter, er at 
over flytt in ger fra fø de stue til sy ke hus un der el ler ett er fød sel ikke er 
blitt re gi strert. I man ge ma te ria ler er det der for fare for se lek sjons-
skjev het.

En bæ ren de idé bak jord mor styr te fø de stu er er å unn gå in ter ven-
sjo ner. Lav fore komst av kei ser snitt og va kuum eks trak sjon er der for 
re le van te kva li tets in di ka to rer for fø de stu er, i til legg til lav fore komst 
av uøns ke de hen del ser som lav ap gar skår, stør re blød nin ger, rif ter 
og sfinkterskader.

Øian og med ar bei de re har kart lagt over flytt in ger fra fø de stu er  
til fø de av de lin ger ved sy ke hus i en pe ri ode på tre år, ved hjelp av et 
skje ma dis tri bu ert av Me di sinsk fød sels re gis ter (2). I un der sø kel sen 
støtt er man funn fra en tid li ge re stu die av nors ke fø de stu er, hvor 
over flytt in ger mel lom fø de stue og sy ke hus også var in klu dert (3). 
Re sul ta te ne fra plan lag te fø de stue føds ler er gode, vi ser Øian og 
med ar bei de re, også når det tas hen syn til over flytt in ger (2). Kun 
0,6 % av bar na født i fø de stue had de ap gar skår un der syv ett er fem 
mi nutt er, og det ble ikke rap por tert om al vor lig ska de el ler døds fall 
hos mor el ler barn som kun ne re la te res til fø de stue fød se len. Høye 
tall for va kuum eks trak sjon (14 %) og akutt kei ser snitt (11,8 %) ty der på 
at in ter ven sjon ofte er nød ven dig hos fø den de som blir over flytt et, 
selv om de ved fød sels start til hør te en se lek tert lav ri si ko po pu la sjon. 
Dett e vi ser at man ved fød sels start ikke med sik ker het kan for ut si 
hvor dan for løs nin gen til sist vil skje.

Tru en de as fyk si el ler unor malt inn komst-kar dio to ko gra fi (CTG) var 
en van lig år sak til over flytt ing i stu di en (2). Bruk av CTG-re gist re ring 
på fø de stu er er ikke i tråd med god prak sis. Iføl ge ret nings lin je ne bør 
CTG-un der sø kel se ikke bru kes ved lav ri si ko føds ler, som føds ler se lek-
tert til å fore gå på fø de stu er per de fi ni sjon skal være (4). At så man ge 
som 7,7 % av fø de stue føds le ne ikke var plan lagt å fore gå der, rei ser 
spørs må let om se lek sjo nen er god nok. Det er også van ske lig å for stå 
at 1,4 % av føds le ne på fø de stu er var se te føds ler, dett e er nes ten på 
nivå med fore koms ten av se te føds ler ved fø de av de lin ger.

Det ble opp rett et man ge fø de stu er i ett er krigs å re ne for å lett e 
ar beids si tua sjo nen for dis trikts jord mød re ne (5). Hvor man ge fø de-

stu er vi har hatt på det mes te, er ikke kjent. I 1972 fan tes det fort satt 
60 fø de stu er i Norge hvor til sam men 7,4 % av lan dets føds ler fore-
gikk (6). Dis se fø de stu e ne var en del av dis trikts hel se tje nes ten slik at 
jord mor til kal te vakt ha ven de lege i dis trik tet der som hun treng te 
hjelp (6). Man ge dis trikts le ger og tur nus kan di da ter har i sli ke si tua-
sjo ner fått føle på sitt in kom pe tan se nivå.

I dag er or ga ni se rin gen av og an svars for hol de ne ved nors ke fø de-
stu er end ret. De re gio na le hel se fo re ta ke ne har det me di sins ke 
 an sva ret for fø de stu e ne (7), og det fore lig ger kla re kri te ri er for hvem 
som kan føde der. Over flytt ing til nær mes te fø de av de ling fore tas 
der som det opp står pro ble mer som jord mor ikke kan løse. Am bu-
lan se tje nes ten er godt ut rus tet, og over flytt in ger skjer som re gel 
uten dra ma tikk (2, 3). Men selv om de or ga ni sa to ris ke for hol de ne  
er lagt til rett e for fø de stue drift er man ge fø de stu er blitt ned lagt de 
sis te ti åre ne, i ho ved sak på grunn av lave fød sels tall. Nå er det bare 
fire tra di sjo nel le fø de stu er igjen, alle i Hel se Nord (2).

Fø de stu er i lo kal sy ke hus – mo di fi ser te fø de stu er – var en ny vin-
ning som ble ut prøvd i Lo fo ten fra 1997, med gode re sul ta ter (8). 
Sam me år ble også fø de av de lin gen ved Tyn set sy ke hus gjort om til 
fø de stue. I se ne re år har man for søkt å leg ge om fra fø de av de ling til 
fø de stue ved fle re lo kal sy ke hus med lave fød sels tall, slik at lav ri si ko-
fø den de skal kun ne ha et til bud i Dis trikts-Norge. Dis se om leg gin -
gene har ikke lyk tes. I dag er det bare Tyn set sy ke hus og Lo fo ten 
sy ke hus som fort satt har fø de stu er.

Ar tik ke len til Øian og med ar bei de re (2) in klu de rer re sul ta ter fra 
det som litt eu fe mis tisk er blitt kalt for ster ke de fø de stu er, det vil  
si fø de stu er i lo kal sy ke hus med mu lig het for å ut fø re kei ser snitt  
i nød si tua sjo ner. I pe ri oden 2008�–�10 ble det ved de for ster ke de fø de-
stu e ne i Lær dal, Odda og Lo fo ten ut ført kei ser snitt hos 9,5 % av de 
fø den de og for løs ning med tang el ler va kuum hos 3,6 %. Hos 2,5 % av 
kvin ne ne opp sto det sfinkterskader (2). Si den dett e i ut gangs punk-
tet var lav ri si ko føds ler, er dett e et be mer kel ses ver dig høyt in ter ven-
sjons nivå. En be ty de lig an del av føds le ne var pre term føds ler (1,8 %), 
som ikke skal fore gå på fø de stu er.

Svik ten de fød sels tall, som for en stor del skyl des mang len de opp-
slut ning fra de fø den de, har nok vært ho ved år sa ken til ned leg gel ser 
av fø de stu er de sis te åre ne. Kan skje det til bu det mo der ne ob ste trikk 
kan gi, in klu si ve eff ek tiv smer te lind ring, for man ge er vik ti ge re enn 
å få føde litt nær me re hjem met.

BJØRN BA CKE
bjbac@online.no
(f. 1947) er dr.med., spe sia list i fød sels hjelp og kvin ne syk dom mer, pen sjo nert 
pro fes sor ved Nor ges tek nisk-na tur vi ten ska pe li ge uni ver si tet og sek sjons over -
lege ved Fø de av de lin gen, Kvin ne kli nik ken, St. Olavs hos pi tal.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen in ter es se kon flik ter.
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Xultophy «Novo Nordisk»

Langtidsvirkende insulinanalog + GLP-1-analog.                 ATC-nr.: A10A  E56
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 100 enheter/ml + 3,6 mg/ml: 1 ml inneh.: Insulin degludec 100 enheter (E), liraglutid 3,6 mg, glyserol, fenol, sinkacetat, saltsyre, natriumhydroksid, vann til 
injeksjonsvæsker.
Indikasjoner: Behandling av voksne med diabetes mellitus type 2 for å forbedre glykemisk kontroll i kombinasjon med orale glukosesenkende legemidler, når disse alene eller kombinert med en GLP-1-reseptoragonist eller 
basalinsulin ikke gir adekvat glykemisk kontroll (se SPC for tilgjengelige data for de ulike kombinasjonene).
Dosering: Administreres 1 gang daglig, når som helst i løpet av dagen, fortrinnsvis til samme tid hver dag. Administreres som dosetrinn. 1 dosetrinn inneholder insulin degludec 1 enhet og liraglutid 0,036 mg. Maks. 
daglig dose er 50 dosetrinn (insulin degludec 50 enheter og liraglutid 1,8 mg). Doseres iht. pasientens individuelle behov. Optimalisering av glykemisk kontroll anbefales vha. dosejustering basert på fastende plasmaglukose. 
Dosejustering kan være nødvendig ved økt fysisk aktivitet, endret kosthold eller annen samtidig sykdom. Glemt dose: Anbefales tatt så snart den oppdages, og deretter gjenopptas vanlig doseringsregime med 1 daglig 
dose. Det skal alltid gå minst 8 timer mellom injeksjonene. Gjelder også når administrering til samme tid hver dag ikke er mulig. Ved overgang fra GLP-1-reseptoragonist: Behandling med GLP-1-reseptoragonist skal 
seponeres før behandling med Xultophy påbegynnes. Anbefalt startdose er 16 dosetrinn (insulin degludec 16 enheter og liraglutid 0,6 mg). Anbefalt startdose skal ikke overskrides. Ved overgang fra langtidsvirkende 
GLP-1-reseptoragonist (f.eks. dosering 1 gang/uke), skal det tas hensyn til forlenget effekt. Behandlingen skal initieres på tidspunktet som neste dose av den langtidsvirkende GLP-1-reseptoragonisten skulle tas. Streng 
glukosekontroll anbefales i overgangsperioden og i påfølgende uker. Overgang fra basalinsulin: Behandling med basalinsulin skal seponeres før behandling med Xultophy påbegynnes. Ved overgang fra behandling 
med basalinsulin er anbefalt startdose 16 dosetrinn (insulin degludec 16 enheter og liraglutid 0,6 mg). Anbefalt startdose skal ikke overskrides. Streng glukosekontroll anbefales i overgangsperioden og i påfølgende uker. 
Som tillegg til orale glukosesenkende legemidler: Kan gis i tillegg til eksisterende oral antidiabetikabehandling. Anbefalt startdose er 10 dosetrinn (insulin degludec 10 enheter og liraglutid 0,36 mg). Som tillegg til 
sulfonylureapreparat bør dosereduksjon av sulfonylurea vurderes. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Kan brukes ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon. Måling av glukose skal intensiveres og dosen 
justeres individuelt. Anbefales ikke ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Ved lett eller moderat nedsatt nyrefunksjon skal måling av glukose intensiveres og dosen justeres individuelt. Anbefales ikke ved 
alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt), inkl. terminal nyresykdom. Barn og ungdom <18 år: Bruk ikke relevant. Eldre ≥65 år: Kan brukes. Glukosemåling må intensiveres og dosen justeres individuelt. Erfaring 
med eldre ≥75 år er begrenset. Tilberedning/Håndtering: For detaljert bruksanvisning, se pakningsvedlegget. Oppløsning som ikke fremstår som klar og fargeløs skal ikke brukes. Preparat som har vært frosset skal ikke 
brukes. Den ferdigfylte pennen skal kun brukes av én person. Den ferdigfylte pennen kan gi fra 1-50 dosetrinn i én injeksjon, i trinn på ett dosetrinn. Dosetelleren viser antall dosetrinn. For å unngå feildosering og potensiell 
overdosering skal det aldri brukes en sprøyte til å trekke legemidlet opp fra sylinderampullen som er i den ferdigfylte pennen. Utformet til bruk sammen med NovoFine injeksjonsnåler med lengde opptil 8 mm. Det skal alltid 
settes på en ny nål før hver bruk. Nåler skal ikke brukes om igjen: Gjenbruk av nåler øker risikoen for tette nåler, noe som kan føre til under- eller overdosering. Pasienten skal kaste nålen etter hver injeksjon. Blandbarhet: Skal 
ikke blandes med andre legemidler eller tilsettes infusjonsvæsker. Administrering: Kun til s.c. injeksjon i lår, overarm eller abdomen. Injeksjonssted skal alltid varieres innen samme område for å redusere risiko for lipodystrofi. 
Skal ikke gis i.v. eller i.m. Kan injisereres uavhengig av måltid. 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene.
Forsiktighetsregler: Skal ikke brukes ved diabetes mellitus type 1 eller til behandling av diabetisk ketoacidose. Hypoglykemi: For høy dose i forhold til behovet, utelatelse av et måltid eller ikke planlagt anstrengende 
fysisk aktivitet, kan gi hypoglykemi. Ved behandling i kombinasjon med sulfonylurea kan risikoen for hypoglykemi reduseres ved å redusere sulfonylureadosen. Samtidig sykdom i nyre, lever eller sykdom som påvirker 
binyre, hypofyse eller thyreoidea, kan kreve doseendring. Pasienter som oppnår betydelig forbedring av blodglukosekontrollen (f.eks. ved intensivert behandling), kan oppleve endring i sine vanlige varselsymptomer på 
hypoglykemi, og må informeres om dette. Vanlige varselsymptomer kan forsvinne hos pasienter som har hatt diabetes lenge. Preparatets forlengede effekt kan forsinke restitusjonen etter hypoglykemi. Hypoglykemi kan 
svekke konsentrasjons- og reaksjonsevnen, og pasienten må rådes til å ta forholdsregler for å unngå hypoglykemi ved bilkjøring. Det bør vurderes om bilkjøring er tilrådelig for pasienter med nedsatt eller manglende 
forvarsler på hypoglykemi eller som opplever hyppige hypoglykemianfall. Hyperglykemi: Utilstrekkelig dosering og/eller avbrytelse av diabetesbehandlingen kan føre til hyperglykemi og potensielt til hyperosmolært koma. 
Ved seponering skal det sikres at retningslinjer for initiering av alternativ diabetesbehandling blir fulgt. Annen samtidig sykdom, især infeksjoner, kan føre til hyperglykemi og dermed føre til økt medisineringsbehov. 
Administrering av hurtigvirkende insulin bør vurderes ved alvorlig hyperglykemi. Ubehandlede hyperglykemiske tilfeller fører etter hvert til hyperosmolært koma/diabetisk ketoacidose, som er potensielt dødelig. Kombinasjon 
med pioglitazon: Hjertesvikt er rapportert ved samtidig bruk av pioglitazon og insulin, spesielt ved risikofaktorer for hjertesvikt. Dette må tas i betraktning hvis kombinasjonen vurderes. Hvis kombinasjonen benyttes skal 
pasienten observeres for tegn/symptomer på hjertesvikt, vektøkning og ødem. Pioglitazon skal seponeres ved forverring av kardiale symptomer. Øyesykdom: Intensivering av insulinbehandlingen med umiddelbar forbedret 
glykemisk kontroll kan være forbundet med forbigående forverring av diabetisk retinopati, mens langvarig forbedret glykemisk kontroll reduserer risikoen for progresjon av diabetisk retinopati. Antistoffer: Bruk av preparatet 
kan forårsake dannelse av antistoffer mot insulin degludec og/eller liraglutid. I sjeldne tilfeller kan forekomsten av slike antistoffer kreve dosejustering for å korrigere tendens til hyper- eller hypoglykemi. Akutt pankreatitt: Bruk 
av GLP-1-reseptoragonister inkl. liraglutid, er forbundet med risiko for å utvikle akutt pankreatitt. Få tilfeller av akutt pankreatitt er rapportert. Pasienten bør informeres om karakteristiske symptomer, og ved mistanke om 
pankreatitt bør preparatet seponeres. Bekreftes akutt pankreatitt, bør behandling ikke gjennopptas. Forsiktighet bør utvises ved tidligere pankreatitt. Thyreoidea: Thyreoideabivirkninger, inkl. økt kalsitonin i blodet, struma og 
thyreoideaneoplasme, er rapportert, spesielt ved allerede eksisterende thyreoideasykdom, og preparatet bør derfor brukes med forsiktighet til disse pasientene. Inflammatorisk tarmsykdom og diabetisk gastroparese: Ingen 
erfaring, og preparatet anbefales derfor ikke til disse pasientene. Dehydrering: Tegn/symptomer på dehydrering, inkl. nedsatt nyrefunksjon og akutt nyresvikt, er rapportert. Pasienten bør informeres om potensiell risiko for 
dehydrering i forbindelse med GI-bivirkninger og ta forholdsregler for å unngå væskemangel. Feilmedisinering: Pasienten skal informeres om alltid å kontrollere etiketten på pennen før hver injeksjon for å unngå utilsiktet 
forveksling med andre injiserbare diabetespreparater. Antall valgte dosetrinn på pennens doseteller skal kontrolleres visuelt, og det kreves derfor at pasienter som skal injisere selv kan lese av dosetelleren. Blinde/svaksynte skal 
alltid få hjelp/assistanse fra annen person med godt syn, og som har fått opplæring i bruk av pennen. Ikke-undersøkte populasjoner: Overføring til preparatet fra doser av basalinsulin <20 og >50 enheter er ikke undersøkt. 
Preparatet er ikke undersøkt i kombinasjon med DPP-4-hemmere, glinider eller måltidsinsulin. Begrenset erfaring hos pasienter med kongestiv hjertesvikt, NYHA I-II, og preparatet bør derfor brukes med forsiktighet. Ingen 
erfaring hos pasienter med kongestiv hjertesvikt, NYHA III-IV, og preparatet anbefales derfor ikke.
Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse.
Farmakodynamiske interaksjonsstudier er ikke utført. In vitro-data tyder på at potensialet for farmakokinetiske interaksjoner knyttet til CYP og proteinbinding er lav for både liraglutid og insulin degludec. En rekke stoffer 
påvirker glukosemetabolismen og kan kreve dosejustering. Betablokkere kan maskere symptomer på hypoglykemi. Oktreotid/lanreotid kan enten øke eller redusere behovet for Xultophy. Alkohol kan forsterke eller 
redusere den hypoglykemiske effekten av preparatet. Følgende kan redusere behovet for preparatet: Antidiabetika, MAO-hemmere, betablokkere, ACE-hemmere, salisylater, anabole steroider og sulfonamider. Følgende 
kan øke behovet for preparatet: Orale antikonseptiva, tiazider, glukokortikoider, thyreoideahormoner, sympatomimetika, veksthormoner og danazol. Liraglutid kan gi en liten forsinkelse i magetømmingen, som kan påvirke 
absorpsjonen av orale legemidler som tas samtidig. Farmakokinetiske interaksjonsstudier viser ingen klinisk relevant forsinkelse av absorpsjon, men klinisk relevant interaksjon med virkestoff med dårlig oppløselighet eller med 
lav terapeutisk indeks, slik som warfarin, kan ikke utelukkes. Hyppigere monitorering av INR anbefales ved oppstart av Xultophy-behandling hos pasienter på warfarin eller andre kumarinderivater.
Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen klinisk erfaring. Hvis pasienten ønsker å bli gravid eller blir gravid, skal behandlingen seponeres. Dyrestudier med insulin degludec har ikke vist forskjell mellom insulin 
degludec og humant insulin når det gjelder embryotoksisitet og teratogenisitet. Dyrestudier med liraglutid har vist reproduksjonstoksiske effekter. Human risiko er ukjent. Amming: Ingen klinisk erfaring. Ukjent om insulin 
degludec eller liraglutid utskilles i human morsmelk. Bør ikke brukes under amming pga. manglende erfaring. Insulin degludec utskilles i melk hos rotter, men konsentrasjonen i melk var lavere enn i plasma. Dyrestudier har 
vist liten overgang til morsmelk for liraglutid og strukturelt lignende metabolitter. Prekliniske studier med liraglutid har vist behandlingsrelatert reduksjon av neonatal vekst hos diende rotter. Fertilitet: Ingen klinisk erfaring. 
Reproduksjonsstudier på dyr med insulin degludec har ikke indikert negativ effekt på fertilitet. Bortsett fra en svak reduksjon i antall levende embryo etter implantasjon, indikerte dyrestudier med liraglutid ingen skadelige 
effekter mht. fertilitet.
Bivirkninger: Hyppigst rapportert er GI-bivirkninger (kan forekomme hyppigere ved behandlingsstart og avtar vanligvis i løpet av få dager/uker ved fortsatt behandling) og hypoglykemi. Svært vanlige (≥1/10): Stoffskifte/
ernæring: Hypoglykemi1. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme, diaré, oppkast, obstipasjon, dyspepsi, gastritt, magesmerte, gastroøsofageal reflukssykdom, abdominal distensjon. Stoffskifte/ernæring: 
Redusert appetitt. Undersøkelser: Økt amylase, økt lipase. Øvrige: Reaksjoner på injeksjonsstedet2. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Gulping/raping, flatulens. Hud: Hudutslett, kløe, ervervet lipodystrofi3. 
Immunsystemet: Urticaria, overfølsomhet. Lever/galle: Gallesten, kolecystitt. Stoffskifte/ernæring: Dehydrering. Undersøkelser: Økt hjertefrekvens. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Gastrointestinale: Pankreatitt (inkl. 
nekrotiserende pankreatitt). Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon. Øvrige: Perifert ødem.
1 Alvorlig hypoglykemi kan føre til bevisstløshet og/eller krampeanfall, og kan gi forbigående eller permanent hjerneskade eller t.o.m. dødsfall.
2 Inkl. hematom, smerte, blødning, erytem, knuter, hevelse, misfarging, kløe, varmefølelse samt klump på injeksjonsstedet. Vanligvis milde og forbigående, forsvinner normalt ved fortsatt behandling.
3 Inkl. lipohypertrofi, lipoatrofi. Kontinuerlig variasjon av injeksjonssted innenfor det bestemte injeksjonsområdet kan bidra til å redusere risikoen.
Overdosering/Forgiftning: Begrensede data. Hypoglykemi kan utvikles ved høyere dose enn det er behov for. Symptomer: Varierer fra matthet, sult, svette og kramper til bevisstløshet (insulinsjokk). Behandling: Ved mild 
hypoglykemi gis glukose eller sukkerholdige produkter oralt. Det anbefales derfor at pasienten alltid har med seg glukoseholdige produkter. Ved alvorlig hypoglykemi der pasienten er bevisstløs, injiseres glukose i.v. eller 
glukagon (0,5-1 mg) i.m. eller s.c. Glukose skal gis i.v. hvis pasienten ikke reagerer på glukagon innen 10-15 minutter. Når pasienten igjen er ved bevissthet, anbefales perorale karbohydrater for å forhindre tilbakefall. Se 
Giftinformasjonens anbefalinger for insulin og analoger A10A og liraglutid A10B  J02. 
Egenskaper: Klassifisering: Langtidsvirkende insulinanalog (insulin degludec) og glukagonlignende peptid-1 (GLP-1)-analog (liraglutid), begge fremstilt ved rekombinant DNA-teknologi. Liraglutid har 97% homologi for 
inkretinhormonet humant GLP-1. Virkningsmekanisme: Kombinasjonspreparat som består av insulin degludec og liraglutid som har komplementære virkningsmekanismer for å forbedre glykemisk kontroll. Forbedrer 
glykemisk kontroll via varig reduksjon av fastende plasmaglukosenivåer og postprandiale glukosenivåer etter alle måltider. Insulin degludec bindes spesifikt til humaninsulinreseptoren og gir samme farmakologiske effekt som 
humant insulin. Blodglukosesenkende effekt av insulin degludec skyldes at opptaket av glukose lettes ved at insulinet bindes til reseptorer i muskel- og fettceller, samtidig som utskillelse av glukose fra lever hemmes. Etter 
s.c. injeksjon danner insulin degludec oppløselige multiheksamerer som danner et insulindepot hvorfra insulin degludec kontinuerlig og langsomt absorberes over i sirkulasjonen. Dette gir en flat og stabil glukosesenkende 
effekt med lav dag-til-dag-variasjon mht. insulineffekt. Virkningen av liraglutid medieres via en spesifikk interaksjon med GLP-1-reseptorer. Ved høy blodglukose blir insulinutskillelse stimulert og glukagonutskillelse hemmet. 
Omvendt vil liraglutid under hypoglykemi redusere insulinutskillelse og ikke svekke glukagonutskillelsen. Mekanismen med blodglukosesenking involverer også en mindre forsinkelse i magetømming. Liraglutid reduserer 
kroppsvekt og mengde kroppsfett via mekanismer som involverer redusert sult og nedsatt energiinntak. Se SPC for ytterligere informasjon. Absorpsjon: Steady state-konsentrasjon av insulin degludec og liraglutid nås etter 
2-3 dager. Proteinbinding: Insulin degludec: >99%. Liraglutid >98%. Halveringstid: Insulin degludec: Ca. 25 timer. Liraglutid: Ca. 13 timer. Metabolisme: Insulin degludec metaboliseres på lignende måte som humant insulin. 
Alle metabolitter som dannes er inaktive. Liraglutid metaboliseres på lignende måte som store proteiner uten at noe spesifikt organ er identifisert som hovedeliminasjonsvei.
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Holdes borte fra fryseelementet. Skal ikke fryses. La pennehetten sitte på for å beskytte mot lys. Etter anbrudd: Oppbevares ved høyst 30°C eller i kjøleskap 
(2-8°C). La pennehetten sitte på for å beskytte mot lys. Preparatet skal kasseres 21 dager etter anbrudd.
Pakninger og priser: 3 × 3 ml1 (ferdigfylt penn) kr 1474,80. 
Refusjon: 
1A10A  E56_1 Insulin degludec og liraglutid 
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av voksne med diabetes mellitus type 2 i kombinasjon med metformin når metformin kombinert med en GLP-1-reseptoragonist eller basalinsulin ikke gir adekvat glykemisk kontroll.
Refusjonskode: 

ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr

T90 Diabetes type 2 225 E11 Diabetes mellitus type 2 225
 
Vilkår: (225)  Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.
Sist endret: 10.11.2017
Basert på SPC godkjent av SLV: 12.10.2017
Pris per mai 2018
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Type 2-diabetesForhåndsgodkjent refusjon1

Novo Nordisk Scandinavia AS
Nydalsveien 28
Postboks 4814 Nydalen
0484 Oslo

Xultophy® er et kombinasjonspreparat som består av den langtidsvirkende insulinanalogen insulin degludec og GLP-1-analogen liraglutid som har komplementære virknings-
mekanismer for å forbedre glykemisk kontroll2

Utvalgt sikkerhetsinformasjon6

• Xultophy® inneholder en kombinasjon av insulin degludec og liraglutid. Xultophy® administreres i 
dosetrinn. Ett dosetrinn inneholder 1 enhet insulin degludec og 0,036 mg liraglutid.

• Kun til s.c. injeksjon i lår, overarm eller abdominalvegg. Injeksjonsstedene skal alltid varieres innen 
samme område for å redusere risikoen for lipodystrofi.

• Kan tas når som helst på dagen, uavhengig av måltider. Pasienter som glemmer en dose, anbefales å 
ta den når de oppdager det, og deretter gjenoppta det vanlige doseregimet med en daglig dose. Det 
skal alltid være minst 8 timer mellom injeksjonene også når administrasjon på samme tidspunkt hver 
dag ikke er mulig. 

• Gastrointestinale bivirkninger, inkludert kvalme, oppkast og diare er vanlige (≥1/100 til <1/10 brukere). 
Disse forekommer oftest i begynnelsen av behandlingen og reduseres vanligvis i løpet av få dager eller 
uker med fortsatt behandling. Ta forhåndsregler for å unngå væskemangel.

• Hypoglykemi er en hyppig rapportert bivirkning (≥1/10 brukere). For høy dose i forhold til behovet, 
utelatelse av et måltid eller ikke planlagt anstrengende fysisk aktivitet kan gi hypoglykemi. Vurdér 
dosereduksjon av sulfonylurea ved samtidig bruk. 

• Hos eldre ≥ 65 år: kan brukes. Måling av glukose intensiveres, og dosen justeres individuelt. Erfaring 
med behandling hos pasienter ≥75 år er begrenset.

• Ved lett eller moderat nedsatt nyrefunksjon, skal måling av glukose intensiveres og dosen justeres 
individuelt.

• Bruk av Xultophy® anbefales ikke ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (CrCl <30ml/min), alvorlig nedsatt 
leverfunksjon eller hjertesvikt NYHA-klasse III-IV

• Overføring til Xultophy® fra doser av basalinsulin < 20 og > 50 enheter er ikke undersøkt.
• Kardiovaskulære sikkerhetsstudier er gjennomført for liraglutid og for insulin degludec7,8.

Skal ikke brukes hos pasienter med diabetes mellitus type 1 eller til behandling av diabetisk 
ketoacidose.
Unngå feilmedisinering. Pasienter skal gis beskjed om alltid å kontrollere etiketten på 
pennen før hver injeksjon for å unngå utilsiktet forveksling mellom Xultophy® og andre 
injiserbare diabetespreparater.
Det er viktig at alle bivirkninger og uønskede medisinske hendelser som oppstår under 
behandling rapporteres til Statens Legemiddelverk eller Novo Nordisk.
Les preparatomtalen før forskrivning av Xultophy®.

Indikasjon3

Xultophy® er indisert for behandling av voksne med diabetes mellitus type 2 for å forbedre glykemisk 
kontroll i kombinasjon med orale glukosesenkende legemidler når disse alene eller kombinert med en 
GLP-1-reseptoragonist eller basalinsulin ikke gir adekvat glykemisk kontroll (se SPC for tilgjengelige 
data for de ulike kombinasjonene).

Kontraindikasjon5

Overfølsomhet overfor ett av eller begge virkestoffene eller overfor noen av hjelpestoffene glyserol, 
fenol, sinkacetat, saltsyre (for justering av pH), natriumhydroksid (for justering av pH), vann til 
injeksjonsvæsker.

Refusjonsberettiget bruk1

Behandling av voksne med diabetes mellitus type 2 i kombinasjon med metformin når metformin 
kombinert med en GLP-1-reseptoragonist eller basalinsulin ikke gir adekvat glykemisk kontroll.

Refusjonskode:

ICPC Vilkår nr

T90 Diabetes type 2 225

ICD Vilkår nr

E11 Diabetes mellitus type 2 225

Vilkår:

225 Refusjon ytes kun til pasienter 
som ikke oppnår tilstrekkelig 
sykdomskontroll på høyeste 
tolererte dose metformin.
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Xultophy® – Basalinsulin- og GLP-1-analog 
i én penn på blå resept1

www.novonordisk.no
E-post: Kundeservice-norge@novonordisk.com

*

Insulatard®

(NPH-insulin)
Xultophy®

(Insulin degludec 
+ liraglutid)

Har du pasienter som 
ikke kommer i mål 
med Insulatard® eller 
andre basalinsuliner?
Overgang til Xultophy® 
fra 20-50 enheter basal- 
insulin/døgn er under-
søkt i klinisk studie2

Xultophy®:
1 injeksjon daglig4

Kan tas uavhengig av måltid2

1 blodglukosemåling daglig
Juster Xultophy®-dosen som 
vanlig basalinsulin basert på 
måling av fastende plasma- 
glukose før frokost2

Se under for  
refusjonsbetingelser1

Avslutt nåværende  
behandling med basalinsulin  
og start opp med:

16 dosetrinn4

Xultophy®

i kombinasjon med metformin
Anbefalt startdose skal ikke overskrides  
og det anbefales streng glukosekontroll  
i overgangsperioden og i de påfølgende  
ukene.

For bedre 
glykemisk kontroll3
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Lite nytt i kri tikk  
av ret nings lin je ne for 
svan ger skaps dia be tes

Bjørn Ba cke me ner nye ret nings lin jer for 
svan ger skaps dia be tes vil føre til mas siv 
sy ke lig gjø ring av gra vi de, men ar gu men -
tene han pre sen te rer er al le re de dis ku tert 
og veid i bak grunns ma te ria let for de nye 
ret nings lin je ne og i ett er føl gen de de batt er 
(1, 2). Ba cke unn går å ta stand punkt til to 
sen tra le spørs mål. For det før s te er det 
uklart om han me ner det fin nes (bør de fi-
neres) en slik til stand. For det and re, hva er 
even tu elt hans al ter na ti ve ret nings lin jer for 
dia gno se og be hand ling, og i så fall, hva er 
evi dens grunn laget?

De nye ret nings lin je ne er ba sert på 
 GRA DE-me to dik ken (2). De gam le nors ke 
ret nings lin je ne var en kopi av de tid li ge re 
WHO-an be fa lin ge ne som ikke in klu der te 
svan ger skaps ut fall for bar na. Ved høy ri si ko-
ba sert screen ing mis ter en 30�–�50 % av til fel-
le ne. Ar gu men te ne for å tes te man ge for  
å finne anslagvis 80 % av de som har svan ger-
skaps dia be tes, er ytt er li ge re styr ket i se ne re 
tid (3). Fore koms ten av svan ger skaps dia -
betes er både med de gam le WHO-kri te ri e ne 
og de nye nors ke kri te ri e ne ca. 10 % hos 
et nisk nors ke kvin ner. Det er et tall en må 
for hol de seg til.

Hel se di rek to ra tet leg ger WHO sine prin-
sip per til grunn, men har li ke vel valgt ikke  
å føl ge WHO sine nye dia gnos tis ke kri te ri er 
for di det ville med fø re uri me lig høy fore-
komst av svan ger skaps dia be tes. De nye 
nors ke kri te ri e ne vil finne en grup pe med 

høy ere ri si ko enn hva WHO sine kri te ri er 
ville gjø re. Ba cke vi ser til en ar tik kel om  
«Too much Medicine» (4). Her kri ti se res 
WHO sine kri te ri er, men det gis støtt e til  
de kri te ri er Norge ha valgt (4, 5).

Det er in gen uenig het om fed me som 
ri si ko fak tor. Glu ko se in to le ran se (re flek tert  
i svan ger skaps dia be tes) er et ve sent lig 
 as pekt ved de me ta bolsk end rin ger fed men 
med fø rer. For må let med svan ger skaps -
omsorg er å fo re byg ge al vor li ge kom pli ka-
sjo ner og syk dom, for mor og barn, på kort 
og lang sikt. Hel se di rek to ra tet har, i tråd 
med WHO, tatt ut gangs punkt i da gens vir ke-
lig het. Men fore koms ten av svan ger skaps-
dia be tes i Norge bør føl ges og eff ek ten av 
ret nings lin je ne eva lu e res.
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B. BACKE SVARER
Mitt hovedbudskap, som Henriksen og 
medarbeidere unnlater å kommentere,  
er at svangerskapsdiabetes faktisk ikke er  
en viktig risikofaktor i svangerskapet. 
 Screening og behandling av svangerskaps- 
dia betes vil ikke føre til nevneverdig reduk-
sjon i forekomst av nyfødte med høy fødsels-
vekt. Det vil heller ikke føre til bedre helse, 
hverken for den gravide eller hennes barn. 
Kostnadene ved screening og behandling  
er betydelige og langt større enn nyttever-
dien (1).

Insulinresistens er fysiologisk i siste tri-
mester. En ting er å definere hva som er  
«for høyt»; her har man valgt i hvilken grad 
fosterveksten blir påvirket. En helt annen 
ting er å iverksette screening og behandling 
av denne tilstanden som påvirker fosterets 
vekst. Lærdommen fra de randomiserte, 
kontrollerte studiene er at den gevinsten 
man kan håpe på er en beskjeden reduksjon 
i fødselsvekt.

Socialstyrelsen i Sverige har også innført 
nye kriterier for svangerskapsdiabetes (som 
er forskjellige fra de norske), men foreløpig 
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både in-vitro og hos gris at også luftembo-
lier ak ti ve rer kom ple ment og koa gu la sjon 
di rek te samt gir in flam ma to risk lun ge ska de 
(3). Da vir ker det for nuf tig å angi em bo li-
type, si den eks em pel vis trykkam mer be hand-
ling kan være eff ek tiv ved luftembolier.

Dahl og med ar bei de re ar gu men te rer for 
at trombingenerering og in flam ma sjons -
akti ve ring er nød ven dig for at fett cel ler skal 
kun ne feste seg (1). Men mil li ar der av små 
embolier vil kun ne blok ke re små kar og 
ka pil læ rer i kraft av å være van ske lig løs bart 
fett – dett e kan tro lig ikke unn gås selv om 
koa gu la sjon el ler in flam ma sjon hem mes.  
At fettembolisyndrom i til legg er på vist ett er 
ikke-trau ma tis ke til stan der me ner vi gjør 
det hen sikts mes sig å angi em bo li ty pen. 
Vi de re in di ke rer dett e at fettembolisyndrom 
kan være as so siert med, men er dis tinkt fra, 
in flam ma to risk ak ti ve ring ett er trau me. I en 
ar tik kel som vi nå har pub li sert i Tids skrif-
tet, be skri ver vi fettembolisyndrom, hvor  
vi ved his to pa to lo gisk far ging av hjer ne  
og lun ger fant fettembolier og tegn til fett-
em bo li se ring ved MR cerebrum (4).

Dahl og med ar bei de re ar gu men te rer for 
at det er vik ti ge re å hem me koa gu la sjon 
enn å iverk sett e feil be hand ling, som for 
eks em pel kor ti kos te roi der. In gen av de le ne 
er vist å være eff ek tivt ved fettembolisyn-
drom. Det er li ke vel vik tig å er kjen ne at 
ce re bra le fettembolier kan gi økt in trak ra -
nielt trykk, og fle re ar tik ler vi ser at trykk -
redu se ren de be hand ling vir ker. Det at 
 koagulasjonshemmende be hand ling som 
ge ne relt er eff ek tivt ett er trau mer og or to-
pedisk kir ur gi nett opp ikke er eff ek tiv ved 
fettembolisyndrom, er kan skje et ar gu ment 
for at fettembolisyndrom er en se pa rat 
dia gnos tisk en ti tet.
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Fett em bo li  
og koa gu la sjon

Slik vi for står Dahl og med ar bei de re me ner 
de at det er ak ti ve rin gen av koa gu la sjons -
syste met som i så stor grad er ho ved pro -
blemet ved fettemboliene at em bo li ty pen  
er uve sent lig (1). Uli ke em bo li ty per kan  
føre til koa gu la sjon. De kan også ak ti ve re 
 im mun for sva ret slik at både kom ple ment- 
og koa gu la sjons kas ka der ak ti ve res.

Im mun ak ti ve ring skjer også ved trau mer 
og kir ur gi, og koa gu la sjo nen spil ler en 
vik tig rol le ved å av gren se in flam ma sjo nen. 
Koa gu la sjo nen ak ti ve res i sam spill med de 
and re kas ka de sy ste me ne (2). Den kan sky te 
over mål føre til disseminert intravaskulær 
koa gu la sjon. Det er tro lig ikke unikt for 
fettemboliene. Vi har sett i egne for søk,  

ingen anbefaling om screening. Først vil de 
avvente en studie for å se effekten av de nye 
kriteriene (2). Dette står i skarp kontrast til 
den norske tilnærmingen hvor man gir nye 
retningslinjer med den oppsiktsvekkende 
begrunnelsen «å få mer ensartet praksis  
i landet» (3), hva nå det skal være godt for.

Dagens kunnskapsstatus er – som for 20 år 
siden (3) – at glukoseintoleranse som utvik-
les i svangerskapet, ikke er en sykdom som 
krever diagnostikk og behandling, men en 
av flere risikofaktorer for stort barn (4). Det 
er påfallende i hvilken grad dette fagfeltet 
alltid har vært dominert av sterke interesse-
organisasjoner, konsensusgrupper og ret-
ningslinjemakere (3, 4).

Henriksen og medarbeidere påberoper 
seg å ha vurdert litteraturen med Grade-
metodikken (5). Men til tross for at det fag-
lige grunnlaget gjennomgående har lav/
svært lav kvalitet har de – uten forbehold – 
kommet med særdeles omfattende, sykelig-
gjørende og kostbare retningslinjer. På 
denne måten forblir begrepet kunnskaps-
basert medisin en floskel til festbruk. En 
mer nøktern tilnærming hadde vært ade-
kvat. Her er det ikke er snakk om å redde 
nyfødtes liv men – gjennom stor innsats –  
å oppnå en liten reduksjon i fødselsvekt hos 
noen få barn. Hvorfor det skulle være viktig 
er det vanskelig å finne svar på i retnings-
linjene (5).

BJØRN BACKE
bjbac@online.no
er professor og dr.med.
Ingen oppgitte interessekonflikter.

«Kostnadene ved screening  
og behandling er betydelige 
og langt større enn nytte- 
verdien»
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Dett e er et vik tig skifte fra ti den der man 
frem for alt rett et fin ge ren mot hel se per so-
nel let. Le der nes an svar for å leg ge til rett e 
for for svar lig hel se hjelp har blitt ty de lig-
gjort i egen for skrift (2). I svært man ge sa ker 
er sy stem svik ten det vik tig ste, som i seg  
selv kan føre til økt ri si ko for in di vi du el le 
feil trinn. Media har ofte et ubarm hjer tig 
fo kus og har for lengst skjønt at over skrif ten 
«le ge tab be» sel ger så det hol der. Frem stil lin-
gen blir lett en si dig og feil vink let. Sy stem-
fei le ne får ikke like mye opp merk som het, og 
man ge hel se ar bei de re me ner at in di vi du el le 
plikt brudd ram mer mye har de re enn på pek-
nin gen av sy stem svikt.

Fyl kes le gen er av hen gig av til lit både blant 
be folk nin gen og i hel se ve se net og tren ger et 
godt sam ar beid med beg ge par ter. Vi job ber 
også med å rea li tets ori en te re både me dia  
og de av våre kla ge re som har uri me li ge 
krav til hel se ve se net og hel se ar bei der ne. 
Der som vi som til syns myn dig het vur de rer 
hel se per so nell el ler tje nes te ne på feil grunn-
lag vil vi både leg ge tun ge stein til byr den 
for en kelt per so ne ne som er in vol vert og  
i til legg un der mi ne re vår egen tro ver dig het 
som til syns or gan. I vårt ar beid må vi gjø re 
vårt bes te for å være for ut sig ba re, re le van te 
og ikke uri me li ge. Til syns myn dig he tens mål 
er å bi dra til for bed ring, ikke å ska pe frykt 
for å ut fø re lege vir ket med alt det in ne -
bærer. De bes te be slut nin ge ne tas av le ger 
som in klu de rer en kal ku lert ri si ko, ikke  
av de som kun stre ber mot feil fri het. Sam-
fun net er av hen gig av at le ger og hel se tje-
nes ten tar ri si ko i be hand ling av al vor lig 
syke pa si en ter. Me di sinsk un der sø kel se og 
be hand ling er all tid for bun det med usik ker-
het, og alle av gjø rel ser er tatt med ulik grad 
av in for ma sjon og tids press. Nett opp der for 
kan hel se tje nes ten ald ri bli feil fri.
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O.E. DAHL  
OG MEDARBEIDERE SVARER
Takk for kommentar til vår artikkel. Vi har 
lest kommentaren med interesse og mener 
den er et viktig supplement til forståelsen  
av fettembolisyndrom og hvordan vi skal 
forholde oss til dette. Diagnosen maskerer 
underliggende patofysiologiske prosesser 
som må kartlegges og diagnostiseres for  
å kunne iverksette målrettet kausal behand-
ling supplert med symptomatiske tiltak. 
Forfatterne fremhever at et stort antall små-
embolier kan blokkere små kar. Dette forut-
setter at cellekonjuganter og endotel (sub-
endotel) er aktiverte slik at andre sirkule-
rende celler, for eksempel fettceller, kan 
fanges opp. Vi mener derfor at diagnosen 
fettembolisyndrom bør utgå.
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Må let må være  
for bed ring, ikke frykt

Le ger gjør feil og vi må tør re å snakke om 
det, skri ver Kath rine F. Vand raas i Tids skrif-
tet (1). Vand raas trek ker frem vinkristin- 
saken på Hau ke land som et eks em pel der 
le gen blir eks po nert og pekt på i me dia, og 
vi ser til be last nin gen det er for hel se per so-
nell å bli ut hengt slik. Jeg de ler Vand raas sitt 
øns ke om mer åpen het rundt at ting kan gå 
galt.

Jeg job ber nå som as si ste ren de fyl kes le ge, 
men med fle re år i ar beid på sy ke hus før 
dett e, i et fag fullt av ras ke be slut nin ger  
og kort vei fra liv til død, har jeg langt ifra 
glemt mine egne feil. Blod prø ven jeg over så, 
do se rin gen jeg reg net feil, feil vur de rin ger  
av hvil ke pa si en ter jeg skul le pri ori te re. Det 
at man selv har na vi gert i sli ke far vann, og 
gått på skjær iblant, er en vik tig er fa ring for  
å kun ne vur de re and re som har vært uhel -
dige. Både fyl kes le ge ne og Hel se til sy net har 
til sam men både mye og bred kli nisk kom-
pe tan se hos sine med ar bei de re. Den ne kom-
pe tan sen, som vi kan og må bru ke på tvers, 
er en for ut set ning for å best mu lig kun ne 
nor me re og vur de re me di sinsk prak sis.

Når Hel se til sy net har lagt fø rin ger for 
vur de rin ger i kla ge- og til syns sa ker har de  
i de sis te åre ne sær skilt vekt lagt at det skal 
vur de res om det er gjort feil på sy stem ni vå. 

«De bes te be slut nin ge ne tas  
av le ger som in klu de rer  
en kal ku lert ri si ko, ikke av  
de som kun stre ber mot  
feil fri het»
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sjon til å predikere det ene tallet fra det 
andre er for upresist. Man kan lage «predi-
kerte x-verdier» fra y-verdiene, men ikke y fra 
x. Hva slike predikerte verdier kan brukes til 
er for meg uklart. Hvis det ikke er en lineær 
assosiasjon er ikke R nødvendigvis 0. En 
kurvet sammenheng kan gi en høy R.

Pripp viser at p-verdien henger sammen 
med antall observasjoner, men om en kor-
relasjon/assosiasjon er (medisinsk faglig) 
relevant kan uansett ikke vurderes basert  
på p-verdier.

Jeg utfordrer Pripp til å diskutere betyd-
ningen av at den uavhengige variabel (y) 
aldri er 100 % presis, noe korrelasjon og 
regresjonsanalysen forutsetter. Flere forhold 
nevnt over er forøvrig beskrevet i Legefor-
eningens tidsskrift i 1990 (2).
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Are Hugo Pripps tilsvar kan du lese på  
www.tidsskriftet.no

Forskjellen i de to plottene (1) er neppe 
forskjell i stigning på regresjonslinjen, men 
kun forskjell i x-verdienes enheter. Man kan 
aldri sammenligne regresjonslinjens stig-
ning hvis man ikke har benyttet samme 
enheter og skala, eventuelt må en utføre 
standardisert regresjon.

R-verdien viser ikke avstanden mellom 
punktene og regresjonslinjen; slike avstan-
der er en måte å vurdere overensstemmelse 
på. R-verdien benyttes ofte, helt feilaktig, til 
å gi uttrykk for god eller dårlig overensstem-
melse. For å beregne R-verdien trenger vi 
også summen av kvadratene av forskjellene 
mellom x-verdiene og gjennomsnittet av 
x-verdiene, benevnelsen «kvadrert total» kan 
benyttes (KT). R-verdien er proporsjonal til 
KR/KT. Jo større «kvadrert total» (KT), desto 
bedre R-verdi og tilsynelatende bedre over-
ensstemmelse. «Kvadrert total» (KT) øker 
alltid med økt bredde (range) på y-verdiene 
og følgelig vil R-verdien alltid øke med økt 
bredde på utvalget av objekter. Å sørge for 
stor bredde på utvalget av objekter er et 
vekjent knep for å få en god R og tilsynela-
tende god overensstemmelse. Overensstem-
melse er upåvirket av utvalgsbredden.

Ved R=0,09 forklarer variasjon i y så lite 
som 0,0081 prosent av variasjonen i x. For  
å bergene forklaringsprosenten benyttes 
ikke R, men r2, altså: r2 = 0,092 = 0,0081.

Påstanden om at man kan benytte regre-

Korrelasjon  
og regresjon

Are Hugo Pripp har sannsynligvis ønsket  
å gi en lettforståelig fremstilling av korrela-
sjonsanalyser (1). Men, «det er ingen konge-
lig vei til geometri». Snarveier og tilnærmet 
korrekte fremstillinger kan bidra til å under-
bygge misforståelser, feilaktigheter og mani-
pulering av forskningsbudskap.

Korrelasjon (R) og regresjon henger 
sammen og kan ikke skilles. Det er for upre-
sist å si at de røde linjene i figur 1 (1) er til-
passede linjer; det er regresjonslinjer hvor 
summen av de vertikale avstander mellom 
x-verdiene og linjen, benevnt residualer,  
er minst. Beregning av R begynner med  
å summere kvadrerte residualer, (KR).

«Korrelasjon og regresjon 
henger sammen og kan  
ikke skilles»

ANNONSER
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Ret nings lin jer fo re byg ger ikke selv mord

Vi må ten ke nytt om fore byg ging 
av selv mord i psy kisk hel se vern.

Ti år ett er lan se rin gen av Na sjo na le ret nings-
lin jer for fore byg ging av selv mord i psy kisk 
hel se vern (1) kom mer det frem at ca. 250 
per so ner hvert år har tatt sitt liv i spe sia list-
hel se tje nes ten (2). Dett e ut gjør 43 % av det 
to ta le an tal let selv mord i Norge. Det høye 
an tal let gir grunn til å spør re om eff ek ten  
av ret nings lin je ne.

Ret nings lin je ne, sær lig an be fa lin gen om 
hyp pi ge selvmordsrisikovurderinger, har 
fått om fatt en de kri tikk (3, 4). Al li ke vel pub li-
ser te Hel se di rek to ra tet ny lig et læ rings -
notat, der det un der stre kes at «pa si ent sik-
ker he ten kan økes ved bed re gjen nom fø ring 
og opp føl ging av be skytt el ses til tak og selv-
mords ri si ko vur de ring» og at «å im ple men-
te re na sjo na le ret nings lin jer i lo ka le ru ti ner 
er en del av virk som he tens plikt til in tern-
kon troll» (5).

Mang len de kunn skaps grunn lag  
og sne vert kunn skaps syn
Ret nings lin je ne sies å bygge på to kunn-
skaps opp sum me rin ger (1). Dis se ga imid ler-
tid svært lite re le vant kunn skap. Dett e går 
da også eks pli sitt frem i ret nings lin je ne, der 
til ta ke ne er gra dert i hen hold til det un der-
lig gen de kunn skaps grunn laget. Gra de rin-
gen vi ser at 31 av 34 an be fa lin ger (91 %) er 
ba sert på «mang len de do ku men ta sjon». 
Der med er ikke ret nings lin je ne kunn skaps-

ba ser te (ut ifra den de fi ni sjo nen som leg ges 
til grunn).

Ret nings lin je ne byg ger dess uten på et 
en si dig bio me di sinsk kunn skaps syn (6), der 
selv mords at ferd ut ifra en li ne ær år sak-virk-
ning-tenk ning for kla res som en kon se kvens 
av ri si ko fak to rer (7). Psy kis ke li del ser, sær lig 
de pre sjon løf tes frem som en av de al ler 
vik tig ste ri si ko-/år saks fak to re ne for selv-
mord (7). Dia gnos ti se ring og be hand ling  
av psy kis ke li del ser inn går da også som et 
sen tralt til tak. Det er imid ler tid langt fra 

sik kert at sui ci da li te ten hand ler om psy kis ke 
li del ser i alle til fel ler (7). I en me ta ana ly se av 
50 års forsk ning på ri si ko fak to rer for selv-
mord slås det dess uten ett er tryk ke lig fast at: 
«…there is no ev i dence that any known risk 
fac tors – broad or spe cifi c – ap proach what 
many might de fine as clin i cal sig nifi  cance» 
(8, s. 215).

Ret nings lin je ne skal «bi dra til at det gis et 
stan dar di sert og kva li tets sik ret be hand lings-
til bud» (1, s. 8). Sui ci da li tet er imid ler tid et 
kom plekst fe no men som ikke kan for stås 
uav hen gig av det livs løp og den kon tekst 
den ut vik les og ved li ke hol des i (7). En «one-
size fits all»-til nær ming med sterkt fo kus på 
psy kis ke li del ser og selvmordsrisikovurde-

ringer, kan opp le ves de hu ma ni se ren de  
og bi dra til å dis tan se re og mar gi na li se re 
pa si en ter (9). Dett e kan bi dra til å øke hel ler 
enn å re du se re selv mords fa ren.

Akutt be hov for ny ten king
Det er på høy tid å løf te blik ket opp fra en 
en si dig bio me di sinsk for stå el se av sui ci da li-
tet. Både Hel se di rek to ra tet (5) og Na sjo nalt 
sen ter for selv mords forsk ning og -fore byg-
ging (NSSF) ser imid ler tid ut til bare å ville 
ha mer av det sam me. Sen te rets tals per son, 
Fred rik Wal by, sa i Dags nytt 18 (18.4.2018)  
at det må fo ku se res på dia gnos ti se ring og 
be hand ling av psy kis ke li del ser og at det må 
byg ges ut sik ker hets til tak på grup pe ni vå, 
ett er sam me prin sip per som i tra fikk sik ker-
hets ar beid.

Kan skje bør vi hel ler lytt e til fag folk som 
på bak grunn av om fatt en de forsk ning sier 
at kli ni ke re bør slutt e å ka te go ri se re pa si en-
ter i hen hold til selvmordsrisikonivå og at 
hel se myn dig he ter bør trek ke til ba ke ret-
nings lin jer som kre ver sli ke (10). Vi opp ford-
rer Hel se di rek to ra tet til å in vi te re til en åpen 
dis ku sjon med fag mil jø ene, på bak grunn av 
er fa rin ge ne man nå har.

Folk øns ker å bli sett, hørt og for stått, ikke 
nød ven dig vis vur dert og sik ret ut ifra stan-
dar di ser te pro se dy rer. Fag folk må få rom, tid 
og til lit til å ut ø ve sin fag lig het over for den 
en kel te pa si ent (4). Sam ti dig bør de til fø res 
suicidologifaglig kom pe tan se som går langt 
ut over en bio me di sinsk for stå el se av sui ci-
da li tet.

Mott att 23.4.2018, før s te re vi sjon inn sendt 1.5.2018,  
god kjent 2.5.2018.
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«Det høye antallet selvmord 
gir grunn til å spørre om 
retningslinjene har noen 
effekt»
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Søk midler til hjerte- og karforskning
Nasjonalforeningen for folkehelsen har støttet 
norsk hjerte- og karforskning siden 1960. For 
2019 vil vårt bidrag være 19,5 millioner  
kroner.

Nasjonalforeningen for folkehelsens hjerte-  
og karforskning skal bidra til økt kunnskap om: 

 Årsakssammenhenger og sykdoms- 
 mekanismer

 Risikofaktorer
 Primærforebyggende tiltak 
 Diagnostiske metoder
 Sekundærforebyggende tiltak
 Behandling og rehabilitering  

 (ikke helsetjenesteforskning)

Det lyses ut midler til: 

 Doktorgradsstipender
 Postdoktorstipender
 Driftsstøtte til prosjekter 

Postdoktor- og doktorgradsstipendene  
utlyses for tre år, driftsstøtte for ett år. 

Prosjektene vurderes av et internasjonalt  
fagpanel og tildeles etter innstilling fra  
Nasjonalforeningen for folkehelsens hjerte- 
og karråd.

Kontakt Øivind Kristensen for mer  
informasjon på telefon 40 44 57 93 eller  
e-post: oikr@nasjonalforeningen.no

Søknadsskjema og retningslinjer finnes på: 

www.nasjonalforeningen.no/forskningsmidler

Søknaden leveres elektronisk innen  
01.09.2018, kl. 23:30.

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon med 
helselag og demensforeninger over hele landet. Vårt mål er å bekjempe hjerte- og 
karsykdommer og demens. Dette gjør vi med forskning, informasjon, forebyggende 
tiltak og helsepolitisk arbeid. Vi er interesseorganisasjon for personer med demens 
og deres pårørende.

ANNONSE
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Pak ke for lø pe ne i psy kisk hel se vern  
er feil me di sin

Frem ti dens psy kis ke hel se vern 
for voks ne bør sat se på be hand-
ling for ut vik lings trau mer.

Fryk ten for dans ke dia gno se ba ser te pak ke-
for løp i psy kisk hel se vern er blitt er statt et 
med lett el se. Det blir ikke stan dar di sert 
be hand ling og maks 15 ti mer for angst  
og fobi, 29 ti mer for postt rau ma tisk stress -
lidel se el ler 18 ti mer for de pre sjon.

Iste den for in ne bæ rer for slage ne til pak ke-
for løp på norsk, som nå har vært på hø ring 
og skal inn fø res fra høs ten, kart leg gin ger, 
må le punk ter, feed back verk tøy og ko or di ne-
rings an svar li ge som skal sik re sam men hen-
gen de be hand lings løp (1). Løs nin gen på 
hel se fag li ge og -po li tis ke ut ford rin ger er 
nok en gang mer by rå kra ti og fle re ad mi-
nist ra ti ve opp ga ver – og fle re stan dar di ser te 
spør re skje ma er.

Noen av til ta ke ne i pak ke for lø pe ne vil 
kun ne ska pe stør re be visst het hos hel se fo re-
tak og hel se per so nell om be ho vet for kart-
leg ging av pa si en tens psy kis ke pla ger, livs-
his to rie og nytt e av be hand ling. Spør re skje-
ma om trau mer kan tro lig fan ge opp fle re 
pa si en ter med trau me his to rikk, da det er 
van lig at pa si en ter med trau me er fa rin ger 
ikke for tel ler med mind re de blir spurt 
di rek te. Men man ge for tel ler hel ler ikke da.

Feil be hand ling  
kan få fa ta le kon se kven ser
Det kre ves psy ko lo gisk fag kom pe tan se for  
å av dek ke ut vik lings trau mer, som er føl ge ne 
av kom plek se, ved va ren de trau ma tis ke 
be last nin ger i barn dom men (2). Dett e skyl-
des blant an net at per so ner med ut vik lings-
trau mer ofte un der tryk ker symp to mer og 
stre ver med fø lel ser som skyld, skam, angst 
og man gel på til lit – ofte uten å være klar 
over det selv.

I hvert fall halv par ten som får psy ko te ra-
peu tisk be hand ling i spe sia list hel se tje nes-

ten har trau me his to rikk som ofte ikke blir 
fan get opp (3). Kunn skap om ut vik lings -
traumer mang ler på alle for valt nings ni vå er. 
Mitt inn trykk er at fast le ge ne ofte ver ken 
har tid el ler kom pe tan se til å av dek ke ut vik-
lings trau mer, til tross for at de of test er 
hen vi sen de in stans.

Pak ke for lø pe ne tar ikke høy de for dett e.  
I til legg vil na sjo na le ret nings lin jer og pri o ri-
te rings vei le de ren, med fo kus på av gren se de 
symp tom ba ser te dia gno ser og kort sik ti ge 
kost nads vur de rin ger, fort satt bi dra til at 
utvik lingstraumatiserte per so ner med 
 be hand lings be hov blir nek tet hel se hjelp, blir 
til budt util strek ke lig be hand ling el ler blir 
re trau ma ti sert på grunn av feil be hand ling. 
Pa si en ter blir pa ra dok salt nok der med på ført 
mer uut hol de lig smer te selv om det fin nes 
be hand lings me to der som kan hel bre de.

Den ne tra gis ke og, fra et hel se fag lig og 
vel ferds po li tisk per spek tiv, for hå pent lig vis 
uak sep tab le rea li te ten, ad res se res ikke  
i pak ke for lø pe ne. Iste den for ska per de en 
for vent ning om at ne ga ti ve be hand lings -
resul ta ter kan av ver ges med bruk av feed-
back verk tøy, må le punk ter og ri si ko vur de-
rin ger av pa si en ten.

Det hen ger kan skje sam men med den 
udo ku men ter te på stan den i bak grunn for 
pak ke for lø pe ne om at tje nes te til bu det for 
men nes ker med psy kis ke li del ser er godt 
ut bygd (4). På stan den står i kon trast til 
stu di er som vi ser at 30 % av hen vis nin ger  
til spe sia list hel se tje nes ten blir av vist uten 
un der sø kel se og at 80 % av de som stre ver 
med de pre sjon og angst ikke opp sø ker el ler 
får rik tig hjelp (5, 6).

Må kun ne vel ge virk som be hand ling
10 % av be folk nin gen har blitt ut satt for 
po ten si elt trau ma ti se ren de opp le vel ser  
i barn dom men. Dett e er den vik tig ste en-
kelt år sa ken til man ge psy kis ke li del ser (7).  
Vi bør pri ori te re å ut vik le tje nes te til bud som 
kan løse dett e fol ke hel se pro ble met, frem for 
å bru ke res sur ser på ko or di ne ring mel lom 
tje nes ter som ikke fin nes. Det er ikke nok at 
trau me ne aner kjen nes, de må be ar bei des. 
Hva kan gjø res?

Et til tak som kan ha stør re be visst gjø -
rende eff ekt enn pak ke for løp er en na sjo nal 
in for ma sjons kam pan je med men nes ker 
med ut vik lings trau mer som ho ved mål -
gruppe. I kam pan jen bør år sa ker og opp -
levde symp to mer av ut vik lings trau mer 
be skri ves med et ikke-ob jek ti ve ren de språk. 
Der som kam pan jen også for mid ler for stå el se 
for at man ge kan ha blitt re trau ma ti sert ved 

tid li ge re kon takt med psy kisk hel se vern, 
kan den bi dra til at fle re gjen opp rett er til lit 
til hel se ve se net og sø ker nød ven dig hjelp.

For å for hind re at per so ner med be hand-
lings be hov nek tes rett til hel se hjelp for di de 
ikke pas ser inn i dia gno se ka te go ri ene, bør 
ut vik lings trau mer in klu de res som til stand  
i pri ori te rings vei le de ren. Det bør stil les krav 
til kom pe tan se på ut vik lings trau mer for 
kom mu ne psy ko lo ger, slik at per so ner med 
ut vik lings trau mer er sik ret et kom pe tent 
kon takt punkt i hel se ve se net som kan 
 ut re de, be hand le og even tu elt hen vi se til 
spe sia list hel se tje nes ten. Det bør også vur de-
res kom pe tan se he ven de til tak for fast le ger.

In ter na sjo na le an be fa lin ger frem he ver at 
be ar bei ding av trau mer er av gjø ren de for  
at utviklingstraumatiserte per so ner skal 
opp  leve til frisk ning (8). En grunn leg gen de 
ut ford ring for dis se per so ne ne er dess uten 
van s ker med å re gu le re fø lel ser, sær lig når 
de ut sett es for traumepåminnere (9).

In ten siv dy na misk kortt ids te ra pi (ISTDP) 
er en kost nads eff ek tiv kom pleks fø lel ses -
foku sert te ra pi form som har tek nik ker for  
å iden ti fi se re og be ar bei de re la sjo nel le  
og emo sjo nel le trau mer på en måte som 
for hind rer re trau ma ti se ring. Dett e er ikke 
ope ra sjo na li sert i and re te ra pi for mer. Me to-
den kan også vise til svært gode re sul ta ter 
på tvers av dia gno ser og ko mor bi de symp to-
mer, også for så kal te be hand lings re sist en te 
pa si en ter (10).

For at utviklingstraumatiserte pa si en ter 
skal kun ne vel ge virk som be hand ling, bør 
det ett er min me ning vi de re ut dan nes te ra-
peu ter in nen in ten siv dy na misk kortt ids -
tera pi til alle po li kli nik ker og døgn in sti tu-
sjo ner. Det vil bi dra til å dreie sam funns  opp-
dra get i psy kisk hel se vern fra mis vi sen de 
øko no mis ke re sul tat mål til bæ re kraf ti ge 
be hand lings mål – til bes te for pa si ent, på rø-
ren de, hel se per so nell og sam funn.

Mott att 16.5.2018, god kjent 18.5.2018.

BIR GIT UND EM
undembirgit@hotmail.com
(f. 1976) er pa si ent.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

«I hvert fall halv par ten som får 
psy ko te ra peu tisk be hand ling 
i spe sia list hel se tje nes ten  
har trau me his to rikk som  
ofte ikke blir fan get opp»

«Utviklingstraumer bør 
inkluderes som tilstand  
i prioriteringsveilederen»
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Kol le ga støtt e når pa si en ten tar sitt liv

Selv mord er en sjel den hen del se – med sto re om kost nin ger for de nær mes te 
og sam fun net. I de til fel ler hvor den som be går selv mord har hatt en be hand-
ler i psy kisk hel se vern, blir den ne også be rørt. Vi øns ker å be ly se hvor dan en 
kollegastøttegruppe i sy ke hu set kan være med på å iva re ta fag lig an svar lig 
lege/psy ko log i ett er kant av et selv mord.

En av ho ved opp ga ve ne til det psy kis ke 
hel se ver net er å fo re byg ge selv mord. 
Pre dik sjon av suicidrisiko på in di vid-
ni vå er pro ble ma tisk, men for ven tes 

ofte av på rø ren de or ga ni sa sjo ner og til syns-
myn dig he ter (1–3). Ofte er det mot stri den de 
hen syn å ta når selv mords ri si ko og grad av 
be skytt en de til tak skal vur de res. Pa si en tens 
au to no mi og rett til selv be stem mel se skal 
veies opp mot hans el ler hen nes sik ker het. 
Det nye lov ver ket (4) in ne bæ rer en drei ning 
i ret ning av økt vekt på au to no mi, og ri si ko-
av vei nin gen kan bli mer kom pleks.

Vi kla rer ikke å fo re byg ge alle selv mord. 
En ny lig pub li sert stu die som om hand let 
selv mord i Ag der fyl ke ne i pe ri oden 2004�–�13 
kon klu der te med at to tre de ler av dem som 
tok sitt eget liv had de hatt kon takt med 
psy kisk hel se vern el ler tverr fag lig spe sia li-
sert rus be hand ling i lø pet av li vet, og 7 % var 
inn lagt el ler på per mi sjon da selv mor det 
skjed de (5). Det vil si at ved opp mot 40 
selv mord år lig vil minst én lege el ler psy ko-
log være di rek te be rørt, ofte som an svar lig 
ho ved be hand ler el ler som vakt ha ven de lege.

Når en pa si ent som er un der be hand ling  
i psy kisk hel se vern be går selv mord, ut lø ses 
en rek ke ru ti ner og hand lin ger for å gjen-
nom gå de fak tis ke for hold og de vur de rin-
ger som er gjort. Spe sia list hel se tje nes ten 
har mel de plikt til Sta tens hel se til syn, og det 
kan bli satt i gang til syns sak mot fore ta ket 
el ler be hand le ren, via Fyl kes le gen el ler 
Hel se til sy net selv.

Lo ka le ru ti ner ved Stavanger uni ver si tets-
sju ke hus til si er at ho ved be hand ler og den 
me di sinsk fag lig an svar li ge gir en skrift lig 
re de gjø rel se for pa si ent for lø pet og de vur de-
rin ger som er gjort un der veis. Alt in vol vert 
per so nell, in klu dert lege el ler psy ko log, men 
også mil jø per so nell, har en de bri fing med 
nær mes te le der. På rø ren de til den av dø de 
kon tak tes og blir for søkt iva re tatt og in for-

me res om kla ge ad gang og mu lig het for  
å søke er stat ning hos Norsk pa si ent ska de -
erstat ning. Alle hel se fo re tak har en be drifts-
hel se tje nes te som kan kob les inn der som 
det opp står hel se mes si ge pro ble mer hos 
an satt e som føl ge av selv mord.

På tross av gjel den de ru ti ner har vi i Kli-
nikk psy kisk hel se vern voks ne ved Stavanger 
uni ver si tets sju ke hus sett at be hand le re blir 
gå en de ale ne med van ske li ge fø lel ser ett er 
et selv mord. På sy stem ni vå har det vært lite 
rom for van li ge, men be las ten de re ak sjo ner, 
in klu dert fø lel ser av skyld og skam (6–8). 
År sa ke ne til det kan være sam men satt e.  
Det vil være sto re in di vi du el le for skjel ler 
mel lom be hand ler ne når det gjel der når  
og om hel se- el ler triv sels mes si ge pro ble mer 
som føl ge av selv mord hos en pa si ent opp-
står. Be drifts hel se tje nes ten kob les gjer ne 
inn for sent el ler ald ri, og de bri fin gen fav ner 
kun den akutt e fa sen.

Be hand le re som var in vol vert tid li ge re  
i pa si ent for lø pet, men ikke had de be hand-
lings an svar på døds tids punk tet, in klu de res 
ofte ikke i de bri fing og an nen opp føl ging. 
Like fullt kan de få emo sjo nel le re ak sjo ner 
og van s ker i ett er tid. Til syns myn dig he ter 
har ikke pri mært som opp ga ve og funk sjon 
å gi støtt e til be hand le re og frem he ve der 
det er gjort godt ar beid (9). For be hand le ren 
kan pro ses sen ett er et selv mord opp le ves 
som svært be las ten de og ut lø se sterk tvil  
om man er eg net, om man har gjort noe 
galt og om man er skyld i døds fal let.

Vi opp le ver at de ek si ste ren de ru ti ner og 
struk tu rer ikke all tid dek ker be ho vet for en 
mer sy ste ma tisk emo sjo nell og støtt en de 
iva re ta gel se mel lom jevn byr di ge kol le g er  
i ett er kant av et selv mord. Vi re de gjør her 
for hvor dan en kollegastøttegruppe kan 
fun ge re.

En kollegastøttegruppe  
ved Stavanger uni ver si tets sju ke hus
Ved de åtte luk ke de sen ge pos te ne i Kli nikk 
psy kisk hel se vern voks ne ved Stavanger 
uni ver si tets sju ke hus skjer det til sam men 
rundt fem selv mord per år. Kli nik ken har 
pro se dy rer for sy ste ma tisk opp læ ring i og 

gjen nom fø ring av selvmordsrisikovurde-
ringer og iverk sett ing av be skytt en de til tak, 
som in klu de rer hyp pig het av in ter vall til syn, 
vur de ring av me di ka men ter for symp tom-
lind ring og vur de ring av om pa si en ten kan 
gå ut ale ne el ler med føl ge. Det fore lig ger 
også pro se dy rer for vars lings ru ti ner og 
do ku men ta sjons krav samt iva re ta gel se av 
de på rø ren de og ett er latt e.

Opp føl gin gen av in vol ver te be hand le re  
har tid li ge re ikke vært sy ste ma ti sert. I fel les-
mø ter med le ger og psy ko lo ger ved kli nik-
ken kom det frem at man sav net og treng te 
en opp føl ging der det ble lagt vekt på den 
emo sjo nel le opp le vel sen og be last nin gen 
over tid. Fle re be hand le re som had de  opp  - 
levd at pa si en ter be gikk selv mord, ga utt rykk 
for at de satt igjen med man ge van ske li ge 
fø lel ser som de i stor grad var ale ne om.

Det ble også truk ket frem mu li ge ulik he-
ter i hvor dan be hand le re og mil jø per so nell 
opp lev de selv mord hos pa si en te ne. Be hand-
ler ne kjen te i stør re grad på be last nin gen  
av å stå an svar lig for mu lig man gel full el ler 
feil be hand ling, mens mil jø per so nel let var 
tett e re på pa si en te ne over tid. Ofte var det 
de som fant den døde.

Av de lings over le gen ved kli nik ken tok 
der for i 2014 ini tia tiv til at det ble opp rett et 
en kollegastøttegruppe for å bi stå be hand -
lere ved al vor li ge hen del ser og i ett er kant av 
pa si en ters selv mord. Gruppen trer også inn 
når pa si en ter ut fø rer al vor li ge volds hand lin-
ger mot an satt e el ler and re.

Med lem me ne i grup pen er an satt ved 
uli ke psy kia tris ke sen ge pos ter og sek sjo ner. 
For ti den be står grup pen av to spe sia lis ter  
i psy kia tri og to psy ko log spe sia lis ter, alle 
kvin ner i for skjel lig al der. Del ta gel se i støtt e-
ord nin gen gjø res in nen for van lig stil lings-
for hold, og av løn nes ikke eks tra.

Når et selv mord skjer, blir grup pen vars let 
av kli nikk sje fen el ler ved kom men des sted-
for tre der og får nav net på den el ler de in vol-
ver te. Det kan for eks em pel være le ger i både 
for- og bak vakt sjik tet, be hand len de lege 
el ler psy ko log samt me di sinsk fag lig an svar-
lig over le ge på sen ge pos ten hvor pa si en ten 
var inn lagt.

«Vi klarer ikke å forebygge  
alle selvmord» 

«På tross av gjeldende rutiner 
har vi sett at behandlere blir 
gående alene med vanskelige 
følelser etter et selvmord»
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Med lem me ne i grup pen av ta ler hvem som 
tar kon takt med hvil ken be hand ler, og opp-
føl ging skjer en kelt vis én og én. Det til stre bes 
å opp nå kon takt med be hand le ren i lø pet av 
en el ler to da ger in nen for van lig ar beids tid. 
Kon tak ten kan skje ved per son lig opp mø te, 
via e-post el ler te le fon. I det før s te mø tet får 
be hand le ren kort fatt et in for ma sjon om 
grup pen og til bud om vi de re sam ta ler.

Gruppen har fra den ble etab lert vært 
in vol vert i opp føl gin gen ett er syv selv mord 
og har fulgt opp 16 be hand le re. Et få tall har 
sagt nei til opp føl ging fra grup pen, da med 
be grun nel sen at de had de nok støtt e i egne 
pri va te nett verk. De har dog gitt utt rykk for 
at de er po si ti ve til grup pen og sett er pris på 

til bu det. De som har sagt ja, har hatt uli ke 
be hov.

Va rig he ten av opp føl gin gen har va ri ert  
fra et par uker til fle re må ne der. Det kan 
kom me re ak sjo ner hos be hand le re len ge 
ett er selv mor det, og det til stre bes der for et 
kon takt punkt minst en må ned ett er hen del-
sen. Gruppen har lagt vekt på å ha en lyt -
tende hold ning og har for søkt å være iva re-
ta gen de kol le g er og med men nes ker i en 
van ske lig tid. Den emo sjo nel le iva re ta gel sen 
av be hand le ren er vik tig, og man er ty de lig 
på at den ikke har en for mell de bri fings-
funk sjon. Støtt e grup pens ar beid er hel ler 
ikke en er stat ning for be drifts hel se tje nes ten 
og an nen opp føl ging.

Gruppen har fått til ba ke mel din ger om  
at den opp le ves som en res surs inn ad  
i kli nik ken, og del ta ger ne opp le ver det  
som me nings fylt å bi dra. Der det av dek kes 
for bed rings mu lig he ter, har grup pen gitt 
til ba ke mel ding til kli nikk le del sen.

I Stavanger har grup pen kon kret vært 
med på å få til en sy stem end ring i vaktt ur-
nu sen, slik at en lege som er di rek te in vol-
vert i et selv mord på vakt, blir fri tatt for 
res ten av vak ten. Kli nikk sje fen fin ner en 
er statt er, og le gen som er di rek te in vol vert  
i selv mor det, gis rom til å kom me seg, får tid 
til de bri fing og slip per å fore ta nye akutt e 
selvmordsrisikovurderinger og stå i and re 
til sva ren de van ske li ge vur de rin ger. Leng den 

Il lust ra sjon: Es pen Fri berg

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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på vakt fri ta ket av ta les mel lom le gen og 
kli nikk sje fen, men har van lig vis vært inn til 
en uke.

Gruppen er ikke kjent med at be hand le re 
har opp gitt pa si en ters selv mord som år sak 
til at de har slutt et, ver ken før el ler ett er 
opp rett el sen av grup pen. Gruppen har ikke 
grunn lag for å utt a le seg om syk mel din ger 
som føl ge av pa si en ters selv mord.

And re fag grup per har stilt spørs mål ved 
hvor for grup pen har be stått av kun le ger  
og psy ko lo ger. Både ka pa si tet og res sur ser 
hos grup pe med lem me ne har spilt inn, men 
også det at be hand le re står i en sær stil ling 
ved selv mord, da de er an svar lig for be hand-
lin gen på en an nen måte enn mil jø per so-
nell. Grup pens styr ke, me ner vi, lig ger nett-
opp i at vi kjen ner oss igjen i si tua sjo nen  
og an sva ret som føl ger med.

Inn spill ved opp rett el se  
av til va ren de støtt e grup per
I Kli nikk psy kisk hel se vern voks ne ved Sta-
vanger uni ver si tets sju ke hus har vi hatt 
po si ti ve er fa rin ger med den ne for men for 
kol le ga støtt e. Vi vil an be fa le and re in sti tu-
sjo ner i psy kisk hel se vern der til sva ren de 
ord nin ger ikke al le re de ek si ste rer å opp rett e 
sli ke grup per. For å unn gå over lap pen de 
funk sjo ner bør le del sen gi grup pen et ty de-
lig man dat, med klar an svars for de ling inn 
mot and re tje nes ter. Dett e er vik tig for  

å hind re at be hand le re som for eks em pel 
skul le hatt opp føl ging av be drifts hel se tje-
nes ten ikke blir hen vist dit, i den tro at 
kollegastøttegruppen iva re tar sli ke as pek ter.

Det bør være kla re ru ti ner for å vars le 
grup pen når et selv mord skjer, det trengs 
for eks em pel reg ler for hvem som skal vars le 
og på hvil ken måte. Kollegastøttegrupper 
bør fri kob les helt fra både in ter ne og eks -
terne til syns funk sjo ner. Dett e kan være en 
for ut set ning for at be hand le ren det gjel der 
tør være åpen om sin egen rol le i for kant  
av selv mor det, in klu dert mu lig tvil og skyld-
fø lel se, uten å være redd for ne ga ti ve kon se-
kven ser for sin ar beids si tua sjon.

Grup pe med lem me ne bør ha noe kli nisk 
er fa ring, det vil si være psy kia ter/psy ko log-
spe sia list el ler nes ten fer dig spe sia list. Del ta-
gel se må være fri vil lig, for å sik re en ga sje-
ment og in ter es se for te ma et. Grup pe med-
lem me ne bør være lyd hø re for hva den 
en kel te be hand ler øns ker og har be hov for, 
både når det gjel der kon takt form og va rig-
het av kon takt. Ut fra litt e ra tu ren vet man  
at vik ti ge te ma er kan in klu de re akutt e 
stressymp to mer, for eks em pel angst og 
søvn vans ker, og emo sjo ner som sinne, 
skam, skyld og sorg. En gjen nom gang av 
sa ken, med en lytt en de hold ning, kan også 
være ak tu elt.

Ar beids meng den for kollegastøttegrup-
pen må være over kom me lig og gjen nom -

førbar in nen for ram me ne av en van lig kli-
nisk stil ling. I til legg til mø ter ved be hov når 
det skjer nye hen del ser kan grup pen for 
eks em pel treff es en time an nen hver må ned 
for å gå gjen nom sa ker den har vært in vol-
vert i samt re flek te re og dis ku te re and re 
van ske li ge si tua sjo ner og vur de rin ger 
 be hand le re står i når det gjel der selv mord.

Det bør være mu lig å gi til ba ke mel ding 
inn ad i or ga ni sa sjo nen der som det av dek kes 
for bed rings mu lig he ter når det gjel der selv-
mords fore byg ging el ler iva re ta gel se av 
an satt e ett er et selv mord.

Av slut ning
Pre dik sjon av suicidrisiko på in di vid ni vå  
er pro ble ma tisk, i mot set ning til hva på rø-
ren de or ga ni sa sjo ner og til syns myn dig he ter 
ofte tror. Le ger og psy ko lo ger er i en ut satt 
po si sjon ett er et sui cid og sitt er ofte igjen 
med en fø lel se av util strek ke lig het, skam  
og skyld.

Vår er fa ring er at en kol le ga støtt e ord ning 
lar seg drifte på en lite res surs kre ven de 
måte si den man kun skal bi dra ved sjeld ne 
og al vor li ge hen del ser. Sli ke støtt e grup per 
kan være vik tig for å fo re byg ge ut brent het 
og syk mel din ger samt hind re at folk slutt er 
i job ben når en pa si ent be går selv mord.

Mott att 20.10.2017, før s te re vi sjon inn sendt 14.1.2018,  
god kjent 12.3.2018.
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Hva vet vi om pa si en te nes til freds het  
med fast le ge ord nin gen?

«Pa si en tens hel se tje nes te» er et po li tisk mål. Imid ler tid mang ler vi kunn-
skap om pa si en te nes pre fe ran ser i møte med hel se tje nes ten – fast le ge tje nes-
ten spe si elt – og det er uklart hvor dan slik in for ma sjon skal skaff es til veie.

Pri mær hel se mel din gen om ta ler pa -
sien te ne som hel se tje nes te nes vik -
tigste end rings agen ter (1). Må let er at 
pa si en ter og på rø ren de skal del ta på 

lik lin je med fag folk og po li ti ke re i det end-
rings ar bei det som er nød ven dig for å bygge 
pa si en te nes hel se- og om sorgs tje nes te.

Man kan se på all menn me di si nen som 
me di si nens gren se fla te mot sam fun net, 
men sam men lig net med spe sia list hel se tje-
nes ten er ikke forsk ning og fag ut vik ling på 
om rå det blitt til sva ren de pri ori tert. I pri-
mær hel se tje nes ten fin nes det lite kunn skap 
om pa si en te nes til freds het, om sam men-
hen gen mel lom bru ker opp le vel se og kva li-
tet på fast le ge tje nes ten, og jour nal data 
bru kes i li ten grad til kva li tets for bed ring (2). 
Sy ste ma tis ke bru ker un der sø kel ser gjen-
nom fø res ikke, og det er in gen kon kre te 
pla ner for inn sam ling av slik in for ma sjon 
gjen nom det ny opp rett e de kom mu na le 
pa si ent re gis te ret (KPR) (3).

Hel ler ikke hel se per so nel lets er fa rin ger 
blir sy ste ma tisk sam let inn og brukt i kva li-
tets ut vik lin gen. Dett e er ty de lig nå som 
uro en om kring fast le ge ord nin gen er så stor 
at fle re spår at den vil bry te sam men om 
kort tid der som det ikke blir iverk satt til tak 
umid del bart (4, 5). En slik si tua sjon kun ne 
tro lig vært unn gått der som pre miss le ve ran-
dø re ne for fast le ge tje nes te ne had de vært 
tett e re på, stilt fle re spørs mål og fort lø pen de 
eva lu ert ord nin gen.

Ut gangs punk tet for å ska pe pa si en tens 
hel se tje nes te er der med man gel fullt – det 
trengs kunn skap om bru ker nes og hel se per-
so nel lets er fa rin ger og be hov (6). Gjen nom 
Commonwealth Fund-un der sø kel se ne, som 
vi har del tatt i si den 2009, blir til freds he ten 
med hen holds vis all menn hel se tje nes te ne, 
tje nes te ne for eld re voks ne og tje nes te ne  
for den ge ne rel le, voks ne po pu la sjo nen 
grans ket år lig i en tre årig syk lus. I 2009 ble 
all menn le gers ru ti ner for kva li tets må ling 

og kva li tets vur de ring, ko or di ne ring av 
tje nes ter, til gjen ge lig het og di gi ta le tje nes-
ter vur dert, og i Norge skå ret vi dår li ge re 
enn de and re del ta ger lan de ne (7). I 2016 
vis te un der sø kel sen at nors ke pa si en ter 
had de dår li ge re er fa rin ger med sin fast le ge 
på om rå de ne kom mu ni ka sjon, bru ker in vol-
ve ring og kon sul ta sjons tid enn pa si en te ne  
i ti and re del ta ger land (8).

I un der sø kel sen pub li sert i 2016 fant man 
at i pe ri oden 2002�–�15 var sta tis tisk sig ni fi-
kant fær re helt enig på spørs må let om le gen 
tar «meg og mine pro ble mer på al vor» og 
fle re var litt el ler helt uenig (9). Un der sø kel-
sen vi ser også at i 2012 var det fær re som 
had de full til lit til be hand lin gen som ble  
gitt enn i 2002.

Re sul ta te ne for tel ler der imot ikke hvil ke 
for bed rin ger pa si en te ne øns ker seg el ler 
hvor dan dett e kan skje, og de kan tol kes på 
ulikt vis. Kan hen de er nors ke pa si en ter mer 
krav sto re enn pa si en ter i and re land? Det 
kan også hen de at pri mær hel se tje nes ten  
i Norge, og sær lig fast le ge ord nin gen, ikke  
er til pas set sam funns mes si ge end rin ger  
og de nye be ho ve ne dis se in ne bæ rer. Vi kan 
uan sett ikke slå oss til ro med re sul ta te ne 
der som vi øns ker at norsk pri mær hel se -
tjenes te skal være blant de bes te i ver den.

I lys av man ge len på pasientrapporterte 
be hov blir et vik tig spørs mål hvor dan bru-
ker un der sø kel ser skal gjen nom fø res og 
hvor dan re sul ta te ne skal bi dra til ut vik ling 
av tje nes te ne. På be stil ling fra All menn me di-
sinsk forsk nings en het har Kunn skaps sen te-
ret ut vik let en stan dar di sert me to de for  
å måle pa si en te nes er fa rin ger med fast le ge-
tje nes ten på lo kalt nivå og på stor ska la nivå 
(kalt PasOpp), og den ne er et for nuf tig 
 ut gangs punkt for en slik da ta inn sam ling 
(10).

Sam ti dig vil ikke bruk av for hånds de fi -
nerte spør re skje ma er kun ne be sva re spørs-
mål av ty pen «Hva er vik tig for deg?», en 
kam pan je lan sert i 2014 av hel se mi nis te ren 
og Kom mu ne nes Sen tral for bund (KS) som 
ledd i å ska pe pa si en tens hel se tje nes te og 
for å øke pa si en te nes del ta gel se i be hand lin-
gen. Å eva lu e re sva re ne på dett e spørs må let 
vil stil le helt and re krav til res sur ser når det 

gjel der inn sam ling og ana ly se av data. Kan 
det være en idé å opp rett e en por tal på kom-
mu ne ni vå hvor pa si en ter og på rø ren de kan 
spille inn sine syns punk ter på kom mu nens 
fast le ge til bud og øv ri ge hel se- og om sorgs-
tje nes ter?

Pri ori te rin ger i pri mær hel se tje nes ten
En slik por tal kan gi in for ma sjon om nød-
ven dig tje nes te in no va sjon, be hov for kul tur-
end ring og nye fi nan sie rings ord nin ger og 
slik føre til at må let med å ska pe pa si en tens 
hel se tje nes te er i sik te. Kra vet om sam ar beid 
på tvers av ni vå er og pro fe sjo ner og med 
pa si en te ne har ald ri vært stør re.

Som en kon se kvens av dett e er hjem me -
siden Samvalg.no opp rett et. På si den står 
det at «Samvalg skjer der pa si ent og be hand-
ler sam men blir eni ge om hvil ken be hand-
ling som skal vel ges». Det an be fa les at en 
av kla ren de sam ta le som støtt er pa si en tens 
re flek sjo ner og be visst het om egne be hov 
gjen nom fø res i til fel ler der livs- og hel se -
forand rin ger har opp stått. Det som der imot 
ikke frem går klart, er at bru ker med virk ning 
er noe an net enn pa si ent opp læ ring – at det 
in ne bæ rer en li ke ver dig dia log.

Det er også uklart hva som er god og hva 
som er dår lig prak sis når det gjel der pa si ent-
in vol ve ring, hva som er rik tig vekt leg ging  
av in di vi du el le pre fe ran ser og hvor dan dett e 
skal for stås opp mot prin sip pet om at «like 
til fel ler skal be hand les likt». Samvalgsverk-
tøyene er stort sett ut vik let for bruk i spe sia-
list hel se tje nes ten. Har vi for lite kunn skap 
om be slut nin ge ne som tas i pri mær hel se tje-
nes ten, el ler er pro ble me ne for kom plek se 
til at ikke sli ke hjel pe mid ler kan ut vik les  
her også?

God me di sin for e ner hu ma nis me med 
na tur vi ten skap. Gra den av pa si ent in vol ve-
ring, be ho vet for vei led ning og valg av 
 mål sett in ger er av vei nin ger som med fø rer 
spørs mål om pri ori te ring. Dett e kan gi både 
ver di mes si ge og tids mes si ge ut ford rin ger, 
sam ti dig som fa ren for va ria sjon i tje nes te-
til bu det øker. Tas kra vet om pa si ent med virk-
ning på al vor, er det en kre ven de opp ga ve  
å vur de re be tyd nin gen av kunn skaps ba sert 
prak sis sam men med pa si en ten, lytt e, vei -

«Brukermedvirkning er noe 
annet enn pasientopplæring»

«God medisin forener 
humanisme med 
naturvitenskap»
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lede og inn fri in di vi du el le pre fe ran ser. Skil-
let mel lom livs pro ble mer og me di sins ke 
pro ble mer kan bli mind re klart – og kan  
føre til mer hjel pe løs het og stør re per son lig 
sli ta sje hos le gen (11).

Til nå er pri ori te rings kri te ri e ne i hel se tje-
nes ten blitt drøf tet i fem off ent li ge ut red-
nin ger. Alle har vært orien tert mot spe sia-
list hel se tje nes te ne. Det er and re vur de rin ger 
som bør lig ge til grunn for av gjø rel ser som 
tas i pri mær hel se tje nes ten, og det før s te 
ut val get som skal fore ta en hel het lig gjen-
nom gang av pri ori te rings ut ford rin ge ne  
i den kom mu na le hel se- og om sorgs tje -
nesten for ven tes å le ve re sitt for slag in nen 
ut gan gen av 2018 (12).

Det må være lov å håpe på at det ny ut-
nevn te pri ori te rings ut val get vå ger å drøf te 
hvor dan prak sis vil se ut når må let om  
å ska pe pa si en tens hel se tje nes te er nådd, 
hvil ke spe si fik ke til tak som må iverk sett es 
for å nå må let, kost nad-nytt e-eff ek ten og 
hvor dan tje nes te ne bør eva lu e res. En av 
ho ved ut ford rin ge ne med pri ori te ring  
i pri mær hel se tje nes ten er tro lig at kon se-
kven se ne av be slut nin ge ne skal hånd te res 
uten for le ge kon to ret – av pa si en ten selv –  
til for skjell fra spe sia list hel se tje nes ten, der 
sy ke hu sets an svar opp hø rer når punk tum 
sett es i epi kri sen.

Alt star ter med et spørs mål
Hvor vidt det blir mu lig å bru ke sva ret på 
spørs må let «Hva er vik tig for deg?» til noe 
for nuf tig i be hand lings øye med, på vir kes 
blant an net av be hand le rens em pa tis ke 
ev ner, opp ar bei det til lit og pa si en tens 
 er fa ring med å snakke om sine fø lel ser  
og be hov (13). Det kre ver jus te ring av le ge -
rollen og gode kom mu ni ka sjons fer dig he ter 

hos beg ge par ter. Le gen, som tra di sjo nelt  
har vært ut dan net til å være au to nom, 
 selv gå en de og uav hen gig, må i stør re grad 
vekt leg ge sam ar beids ev ne, yd myk het og 
evne til å lytt e. Pa si en ten må venne seg til  
å bli stilt fle re spørs mål og ta fle re av gjø rel-
ser.

Det er også ak tu elt å dis ku te re om ikke 
for vent nin ge ne til pa si en ten om å ta stør re 
an svar for sin egen be hand ling og opp føl-

ging av be hand lings mål bør he ves når 
 mu lig he ten til med virk ning og kunn skap 
øker. Opp føl ging av kro nis ke syk dom mer er 
et godt eks em pel der ved li ke hold, fore byg-
ging og be hand ling skjer mel lom – og ikke 
un der – le ge be søke ne. Det er et sam funns-
mes sig uut nytt et po ten si al at pa si en ter i dag 
ikke i stør re grad gjø res i stand til å føl ge 
opp sin egen syk dom og der med kan gjø res 
mer an svar lig for å fo re byg ge el ler ut sett e 
syk doms for ver ring (14). For å bli bed re  
på dett e må vi vite hvil ken in for ma sjon 
pa si en te ne tren ger og i hvil ken form den 
bør for mid les for å øke mest rings ev nen 
mest mu lig hos den en kel te.

Å ska pe pa si en tens hel se tje nes te uten å ha 
til strek ke lig kunn skap om le gers og pa si en-
ters svar på spørs må let «Hva er vik tig for 
deg?» er en ut ford ring. Hvem tar an sva ret 
for å spør re?

Mott att 6.10.2017, før s te re vi sjon inn sendt 26.12.2017,  
god kjent 13.3.2018.

MO NI CA SØ REN SEN
monica.sorensen@helsedir.no
(f. 1982) er sti pen diat ved Fa kul tet for hel se fag ved 
Os lo met – stor by uni ver si te tet.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no

LIT TE RA TUR
1 Meld. St. 26 (2014�–�2015). Frem ti dens pri mær - 

hel se tje nes te – nær het og hel het. https://www. 
regjeringen.no/no/do ku men ter/meld.-st.-26- 
2014-2015/id2409890/ (13.3.2018).

2 Jam tvedt G, Young JM, Kris toff er sen DT et al. Au dit 
and feed back: eff ects on professional prac ti ce and 
health care outcomes. Coch ra ne Da ta ba se Syst Rev 
2006;  2: CD000259. 

3 For skrift om kom mu nalt pa si ent- og bru ker -
regis ter (KPR). https://lovdata.no/do ku ment/LTI/
for skrift/2017-08-25-1292 (13.3.2017).

4 Moe M. Fryk ter fast le ge-kol laps in nen fem år. 
Da gens Medisin 9.9.2016.

5 Sæther AS, Nærø AF. Kam pen om fast le ge ne. VG 
2017. https://www.vg.no/spe si al/2017/fast le ger/ 
(13.3.2018).

6 OECD. Reviews of Health Care Qual i ty: Norway 
2014. Raising Stan dards. Pa ris: OECD, 2014.

7 Holm boe O, Iversen HH, Sjet ne IS et al. Common-

wealth Fund’s International Health Po li cy sur vey. 
Results from a com par a tive pop u la tion sur vey  
in 11 coun tries. Re port No.: 1890-1298. Oslo: Folke-
helseinstituttet, 2011.

8 Sku dal KE, Sjet ne IS, Bjertnæs ØA et al. Common-
wealth Fund’s pop u la tion sur vey in 11 coun tries: 
Nor we gi an results in 2016 and chan ges over time. 
Re port No.: 978-82-8082-784-5. Oslo: Folkehelse-
instituttet, 2016.

9 Go da ger G, Iversen T. Bru ker nes er fa rin ger med 
fast le ge ord nin gen 2001 – 2015. Tren der i bruk, 
til gjen ge lig het og for nøyd het. Oslo: Health 
Eco nomics Re search Net work at the Uni ver si ty  
of Oslo, 2016.

10 Holm boe O, Da niel sen K, Iversen HKH. Ut vik ling  
av me to de for må ling av pa si en ters er fa rin ger  
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mennlegane pasientanes livs pro blem? Tidsskr Nor 
Legeforen 2009; 129: 1323�–�5. 

12 Utvalg skal se på pri ori te ring i den kom mu na le  
hel se- og om sorgs tje nes ten. Pres se mel ding 
5.4.2017. https://www.regjeringen.no/no/ak tu elt/
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«Det er et samfunnsmessig 
uutnyttet potensial at 
pasienter i dag ikke i større 
grad gjøres i stand til å følge 
opp sin egen sykdom»



I 2017 mottok Legemiddelverket 3724 bivirkningsmeldinger fra helsepersonell, pasienter 
og legemiddelprodusenter. 46% av meldingene ble klassifisert som alvorlige.  

Færre meldinger fra leger
I 2017 kom det 891 bivirkningsmeldinger direkte fra leger, det laveste tallet på 10 år. Noe av 
årsaken kan være at det ikke er mulig å melde elektronisk. Med et økende antall  
nye legemidler på markedet, er bivirkningsmeldinger fra leger særlig viktige. Legemiddel- 
verket arbeider med løsninger som vil gjøre det enklere  for helsepersonell å melde. 
 
Meldinger med dødelig utgang
I 2017 mottok Legemiddelverket 148 meldinger om bivirkninger med dødelig utfall. Tre 
legemiddelgrupper bidro til 94 % av dødsfallene.
 

Antitrombotiske og antikoagulerende 
legemidler (ATC-gruppe B)

43 % av meldte dødsfall

 Kreftlegemidler og midler som virker på 
immunsystemet (ATC-gruppe L)

35 % av meldte dødsfall

Legemidler som virker på nervesystemet  
(ATC-gruppe N) 

16 % av meldte dødsfall

 
Blodfortynnende legemidler
Tall fra Reseptregisteret viser at antallet brukere av blodfortynnende legemidler  
fortsetter å øke, fra om lag 95 000 i 2012 til om lag 150 000 i 2017. Bruken av warfarin 
reduseres, mens nye antikoagulasjonsmidler (DOAK) overtar. Til tross for flere brukere var 
det færre bivirkningsmeldinger i 2017 (158) sammenlignet med 2016 (202).  Det ble meldt 
46 dødsfall i 2017 (47 i 2016). 

Hva kan vi lære? 
Det er gledelig at økende bruk av blodfortynnende legemidler ikke fører til flere  
bivirkningsmeldinger. Brukt riktig kan DOAK gi færre blødningsbivirkninger enn warfarin. 
Det er viktig at DOAK-dosen justeres etter alder, kroppsvekt og nyrefunksjon. Pasienter 
med mekanisk hjerteventil skal alltid bruke warfarin. Legemidler som gir fare for blød-
ninger (særlig NSAID) bør unngås. Hypertensjon, magesår, leversykdom eller alkoholbruk 
gir økt risiko for blødninger. I forbindelse med elektive kirurgiske inngrep er det viktig å 
følge retningslinjene for midlertidig opphold i bruken. For langt opphold kan gi risiko for 
blodpropp, for kort kan gi risiko for blødninger under operasjonen.  

Hepatitt C-legemidler 
Alle pasienter med kronisk hepatitt C kan nå få behandling med nye legemidler som gir 
bedre effekt, har kortere behandlingstid og færre bivirkninger enn behandling med  
interferon. Se Nytt om legemidler i T. nr. 4/18. 

Hva kan vi lære? 
Når vi tar i bruk nye legemidler på store pasientgrupper, dukker det nesten alltid opp  
bivirkninger og interaksjoner som ikke er avdekket i de kliniske studiene. Det er derfor 
viktig at leger og annet helsepersonell følger opp pasientene og melder ved mistanke om 
nye eller alvorlige bivirkninger. Dette bidrar til å gjøre behandlingen bedre og tryggere. 

Hormonell prevensjon
For å redusere risikoen for blodpropp anbefaler Legemiddelverket at kvinner som skal 
begynne med hormonell prevensjon velger ett av disse alternativene: 1. Langtidsvirkende 
prevensjon (p-stav eller hormonspiral) 2. P-pille uten østrogen 3. P-piller med østrogen og 
levonorgestrel.
 
Hva kan vi lære? 
Etter at Legemiddelverket i 2011 ga klare anbefalinger om valg av prevensjon, viser tall fra 
Reseptregisteret en markert økning i bruken av de foretrukne midlene på bekostning av de 
med høyere risiko for blodpropp. Tall fra Norsk pasientregister viser at det i perioden  
2011 – 2016 har vært en markert reduksjon i antall innleggelser for dyp venetrombose 
blant unge kvinner. De siste syv årene har Legemiddelverket ikke mottatt meldinger om 
dødsfall som følge av lungeemboli hos p-pille-brukere.

NYTT OM LEGEMIDLER

T. nr. 10/18

legemiddelverket.no/nyttomlegemidler
NYHETER FRA STATENS LEGEMIDDELVERK

Bivirkningsrapport for 2017 – hva kan vi lære?

Legemiddelgjennomgang  
forebygger bivirkninger

Legemiddelgjennomgang (LMG) er en 
systematisk vurdering av pasientens  
legemiddelbruk for å sikre god  
behandling og forebygge pasientskader. 

Før en LMG må legen sammen med 
pasienten gjøre en legemiddel- 
samstemming (LMS) for å få oversikt over 
de legemidlene pasienten faktisk bruker. 
Kjernejournal, som inneholder komplett 
legemiddelhistorikk med utleveringer 
fra norske apotek og aktive e-resepter, 
er godt egnet som kilde ved LMS. Listen 
med oversikt over legemidler kalles 
Legemidler i bruk (LIB).

Sørg for at pasienten får utskrift av 
LIB (medisinlisten). Forklar hvorfor og 
hvordan hvert legemiddel skal brukes. 

Det er innført takst i Normaltariffen (2ld) 
for arbeidet. Taksten kan benyttes inntil 
tre ganger per kalenderår per pasient.

Les bivirkningsrapporten: 
legemiddelverket.no/aarsrapport 
-bivirkninger 

Statens legemiddelverk   Tlf: 47 22 89 77 00   redaksjonen@legemiddelverket.no                                            

Meld bivirkninger til Legemiddelverket 
via bivirkningssentrene (RELIS) fremfor 
å melde til legemiddelprodusentene. 

Husk at mistanke er nok for å melde. 
Meld heller en gang for mye enn for 
lite!

For å gjøre legemiddelgjennomgang 
enklere, har Legemiddelverket laget en 
kort sjekkliste i tosidig A4-format. 

Last ned sjekklisten på:
legemiddelverket.no/sjekkliste
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Øker varm te ri si ko for spi se rørs kreft?

Inn tak av varm te sam men med al ko hol 
og/el ler røy king øker ri si ko en for spi se-
rørs kreft, vi ser ki ne sisk stu die.

Stu di en, som ny lig er pub li sert i tids skrif tet 
An nals of In ter nal Medicine, om fatt et nes ten 
500 000 per so ner i al de ren 30�–�79 år bo satt 
i Kina (1). De ble bedt om å opp gi sine al ko-
hol- og røy ke va ner og de tal jert in for ma sjon 
om dag li ge ri tu a ler i for bin del se med inn-
tak av te. Opp lys nin ge ne om te drik king 
gjaldt blant an net tem pe ra tur, meng de  
te ver sus meng de vann, om te bla de ne ble 
gjen brukt og om teen var svart, grønn el ler 
av ty pen oo long.

Ett er me di an opp føl gings tid 9,2 år had de 
to talt 1 731 per so ner fått spi se rørs kreft. De 
som drakk teen sin svært varm, og som også 

rap por ter te to bakks bruk el ler al ko hol bruk, 
had de høy ere ri si ko for spi se rørs kreft enn 
dem som kun drakk teen sin svært varm. 
Per so ner som drakk te sjeld ne re enn ukent-
lig og som ikke drakk al ko hol, ble sam men-
lig net med dem som drakk svært varm te  
og som i til legg rap por ter te al ko hol bruk på 
over 15 g dag lig. Sist nevn te grup pe had de 
fem gan ger høy ere ri si ko for spi se rørs kreft 
(ha sard ra tio 5,00; 95 % KI 3,64�–�6,88). Det var 
in gen for skjell i kreft ri si ko for hvil ken type 
te som ble druk ket.

– Det er im po ne ren de å se hvor dan dis se 
fors ker ne har klart å sam le pros pek ti ve data 
på nes ten en halv mil li on men nes ker, sier 
Ce ci lie Del phin Am dal, som er over le ge ved 
Av de ling for kreft be hand ling ved Oslo uni-
ver si tets sy ke hus.

– Fun ne ne har nok li ke vel be gren set over-
fø rings ver di til nors ke for hold, ett er som 

spi se rørs kreft er svært sjel den i Norge og 
ut gjør mind re enn 1 % av alle nye til fel ler av 
kreft per år. De fles te som ram mes i Norge 
har dess uten ade no kar si nom og ikke plate-
epitelkarsinom, som er mer van lig i Kina. 
Dess uten er te drik king mye mer ut bredt 
i Kina enn i Norge. Hel se råd til nord menn 
for å unn gå blant an net spi se rørs kreft bør 
der for fort satt være å ikke røy ke, be gren se 
inn tak av al ko hol og å unn gå over vekt, sier 
Am dal.

ØY VIND STOP LE SIVERTSEN TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Yu C, Tang H, Guo Y et al. Hot tea con sump tion and 

its interactions with al co hol and to bac co use on 
the risk for esophageal can cer: a pop u la tion-based 
cohort study. Ann In tern Med 2018; 168: 489�–�97. 

Spi se rørs kreft. Even tu ell spred ning skjer van lig vis til luft rø ret, bron ki er, hjer te po se, le ver, lun ge og til lym fe knu ter i bryst kas se og øvre del av ma gen. Il lust ra sjons fo to: leonello/iStock
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In se mi na sjon i liv mor ga fle re le vende -
fød te enn for søk på be frukt ning på 
«gam le må ten».

En ny stu die, pub li sert i The Lan cet (1), sam-
men lig net eff ek ten av in se mi na sjon av sper-
mi er di rek te i liv mor hu len ett er for ut gå en de 
sti mu le ring av ova ri e ne hos ufri vil lig barn lø-
se kvin ner med eff ek ten av å opp ford re til 
sam leie rundt den sann syn li ge da to en for 
ovu la sjon. Det var rundt 100 kvin ner i beg ge 
stu die grup pe ne. Av na tur  lige år sa ker var det 
umu lig med blin ding av stu die del ta ger ne.

De som mott ok in trau te rin in se mi na sjon, 
fød te fle re barn enn de i kon troll grup pen. 
Det var 31 le ven de fød te i den ne grup pen, mot 
ni le ven de fød te i kon troll grup pen. Be hand-
lin gen ga in gen ve sent li ge bi virk nin ger.

– Den ne stu di en vi ser, rik tig nok i en nok så 
li ten stu die po pu la sjon, at in se mi na sjon 
kom mer for del ak tig ut for godt ut valg te 
per so ner når man sam men lig ner med den 
al ler minst in va si ve for men for fer ti li tets -
behand ling, nem lig vei led ning om tids rik -
tige sam leier, sier Hans Ivar Ha ne vik, som  
er over le ge ved Fer ti li tets av de lin gen Sør  
på Sy ke hu set Telemark og le der i Norsk 
for  ening for as si stert be frukt ning.

– And re ny ere stu di er av fer ti li tets be hand-
ling med in se mi na sjon har gjer ne fo ku sert 
på for de le ne ved slik be frukt ning inni krop-
pen sam men lig net med be frukt ning uten-
for krop pen, sier han.

– Den ne stu di en bør på vir ke re vi sjo nen av 
bio tek no lo gi lo ven som nå skjer, der man ge 
øns ker at lo ven skal til rett e leg ge for økt 
bruk av in se mi na sjon som be hand lings -
måte for ufri vil lig barn lø se par, sier Ha ne vik.

ØY VIND STOP LE SIVERTSEN TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Farquhar CM, Liu E, Arm strong S et al. In trau te ri-

ne in sem i na tion with ovarian stim u la tion ver sus 
ex pec tant ma na ge ment for un explained inferti-
lity (TUI): a prag mat ic, open-la bel, ran dom ised, 
con trolled, two-centre tri al. Lan cet 2018; 391: 441�–�50. 

In trau te rin  
in se mi na sjon er  
trygt og eff ek tivt

Nye stu di er vi ser at T-dre per cel ler kan 
om dan nes til hu kom mel ses cel ler. Dett e 
kan få be tyd ning for ut vik lin gen av 
vak si ner.

T-lym fo cytt er som re spon de rer på en in fek-
sjon, sti mu le res til cel le de lin ger og dan ner 
eff ek tor cel ler som kan be kjem pe mik ro ben, 
og som dør når in fek sjo nen er over. I til legg 
dan nes det hu kom mel ses cel ler som kan 
re age re raskt mot re in fek sjon og gi nye 
eff ek tor cel ler. Det er uklart om eff ek tor cel ler 
og hu kom mel ses cel ler opp står fra nai ve 
T-cel ler uav hen gig av hver and re, el ler om  
en mind re del av eff ek tor cel le ne ikke dør, 
men blir hu kom mel ses cel ler.

To nye stu di er som ny lig er pub li sert i tids-
skrif tet Nature, støtt er den sis te for kla rin gen. 
I den før s te stu di en ble vak si na sjon med 
le ven de vi rus vak si ne mot gul fe ber, noe som 
gir lang va rig im mu ni tet, stu dert ved at 
re ak ti ve CD8-cel ler ble mer ket med hyd ro-
gen iso to pen deu te ri um og fulgt over tid (1).  
I de to før s te uke ne del te både eff ek tor- og 
hu kom mel ses cel ler seg raskt. Ett er at vi ru set 
var bor te, del te hu kom mel ses cel le ne seg 
sjeld ne re enn én gang i året, men be holdt 
de ler av sin epi ge ne tis ke sig na tur som var 
fel les med eff ek tor cel le nes tiår ett er vak si na-
sjo nen. De res tran skrip sjons pro gram var 

Hvor dan opp står  
im mu no lo gisk hu kom mel se?

imid ler tid mer som hos nai ve T-cel ler. Dett e 
in di ke rer rask im mun re ak sjon ved re in fek-
sjon (1). Den and re stu di en vis te at hu kom-
mel ses cel ler stam mer fra en grup pe eff ek-
tor cel ler som end rer sin epi ge ne tis ke sig na-
tur fra å ha lik het med de nai ve cel le nes til 
eff ek tor cel le nes og til ba ke til de nai ves 
møns ter (2).

– Kunn skap om hvor dan hu kom mel ses cel-
ler opp står, kan hjelpe ut vik lin gen av mer 
eff ek ti ve vak si ner, ett er som må let for alle 
vak si ner er å gi lang va rig be skytt el se mot 
in fek sjon, sier Even Foss um, som er fors ker 
ved Av de ling for im mu no lo gi og trans fu-
sjons me di sin ved Oslo uni ver si tets sy ke hus, 
og som job ber med ut vik ling av vak si ner. 
Dett e gjel der sær lig in ak ti ver te vak si ner  
og subenhetsvaksiner, der dan nin gen av 
 hu kom mel ses cel ler er mind re eff ek tiv, 
 me ner Foss um.

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

LIT TE RA TUR
1 Akondy RS, Fitch M, Edupuganti S et al. Or i gin and 

diff er en ti a tion of hu man mem o ry CD8 T cells af ter 
vac ci na tion. Nature 2017; 552: 362�–�7. 

2 Youngblood B, Hale JS, Kissick HT et al. Effector 
CD8 T cells dedifferentiate into long-lived mem o ry 
cells. Nature 2017; 552: 404�–�9. 

Hvi len de T-lym fo cytt er. Il lust ra sjons fo to: Scien ce Pho to Li brary/NTB Scan pix
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Te le me di sinsk vi deo kon sul ta sjon for ho de pi ne

KAI IVAR MÜLLER
kai.ivar.muller@unn.no
Foto: pri vat

DIS PU TAS
Kai Ivar Müller dis pu ter te for ph.d.-gra den ved Uni ver-
si te tet i Tromsø 12.12.2017. Titt e len på av hand lin gen er 
Telemedicine in the treat ment of headache.

For ny hen vis te elek ti ve pa si en ter med 
ho de pi ne er en te le me di sinsk vi deo -
konsul ta sjon hos nev ro log li ke ver dig 
med en kon tor kon sul ta sjon.

Ho de pi ne er en av de van lig ste år sa ke ne  
til sy ke lig het i be folk nin gen. Dår lig vær  
og geo gra fis ke for hold gjør det ofte tung-
vint å få til gang til spe sia list. Dett e kan bi dra 
til un der- og feil dia gnos ti se ring av ho de -
pine til stan der.

Mitt dok tor grads pro sjekt tok ut gangs-
punkt i en ran do mi sert egnethetsstudie av 
om lag 400 ho de pi ne pa si en ter hen vist til 
spe sia list fra pri mær hel se tje nes ten. Stu di en 
sam men lig net te le me di sins ke kon sul ta -
sjoner via syn kron lyd- og vi deo over fø ring 
med tra di sjo nel le kon tor kon sul ta sjo ner hos 
nev ro log. Del ta ger ne ble fulgt med spør re-
skje ma 3 og 12 må ne der ett er kon sul ta sjo-
nen. I til legg ble pa si ent jour na le ne gjen-
nom gått.

Ett er 3 og 12 må ne ders opp føl ging fant vi 
in gen for skjell mel lom vi deo kon sul ta sjon 
og kon tor kon sul ta sjon i ver ken ho de pi ne-
byr de (målt med HIT-6), ho de pi ne in ten si tet 
(målt med vi su ell ana log ska la) el ler and re 
kli nis ke pa ra me te re. Av de 200 vi deo kon sul-
ta sjo ne ne had de 21 (10,5 %) mind re tek nis ke 
feil med lyd el ler bil de som en kelt ble rett et 
opp. Vi deo kon sul ta sjo ner var i gjen nom snitt 
5 mi nutt er kor te re enn kon tor kon sul ta sjo-
ner. De fles te pa si en te ne med ho de pi ne 
ak sep ter te vi deo kon sul ta sjon, og 9 av 10 var 
til fred se med kon sul ta sjons for men.

Im ple men te ring av vi deo kon sul ta sjo ner 
vil kun ne bi dra til et mer til gjen ge lig og li ke-
ver dig til bud for pa si en ter med ho de pi ne 
uav hen gig av hvor i lan det de bor. Vi deo -
konsul ta sjon er ikke un der le gen kon tor kon-
sul ta sjon i eg net het, dia gnos tikk, be hand-
ling, pa si entt il freds het og -sik ker het. Øko no-
mis ke ana ly ser an ty der dess uten at me to-
den er kost nads eff ek tiv.

Kan war fa rin hem me kreft ut vik ling?

GRY SAND VIK HAA LAND
gry.haaland@gmail.com
Foto: Anne Sid sel Herd le vær,  
Uni ver si te tet i Bergen

DIS PU TAS
Gry Sand vik Haa land dis pu ter te for ph.d.-gra den ved 
Uni ver si te tet i Bergen 17.11.2017. Titt e len på av hand-
lin gen er Investigations of the can cer ther a peu tic and 
pro tec tive eff ects of war fa rin-mediated in hi bi ti on of the 
receptor tyrosine kinase AXL.

War fa rin kan hem me kreft ut vik ling  
i mus. Også hos men nes ker er det en  
mu lig sam men heng mel lom warfarin- 
bruk og la ve re kreft fore komst.

Reseptortyrosinkinasen AXL er overuttrykt  
i man ge kreft for mer og er kor re lert med 
dår lig pro gno se. AXL ak ti ve res av GAS6, et 
vi ta min-K-av hen gig pro tein. AXL-ak ti ve ring 
vil der for hem mes av vi ta min K-an ta go nis-
ten war fa rin.

Dett e dok tor grads ar bei det er en del av  
en stu die der vi un der søk te war fa rins evne 
til å hem me ut vik lin gen av pancreaskreft  
i dy re mo del ler. Vi ob ser ver te re du sert 
 ut vik ling av kreft syk dom men hos warfarin-
behandlede mus sam men lig net med kon-
troll mus be hand let med gemcitabin. Vi så 
både re du sert vekst av pri mær tu mor og en 
re duk sjon i me ta sta ser.

Fun ne ne fra dy re for søke ne reis te spørs-
må let om bru ken av war fa rin kun ne på vir ke 
kreft fore koms ten hos men nes ker. Fol ke -
regis ter data fra 1,2 mil li o ner nord menn ble 
kob let sam men med data fra Kreft re gis te ret 
og Re sept re gis te ret. Vi sam men lig net kreft-
fore koms ten hos warfarinbrukere med 
ikke-bru ke re. Fun ne ne i re gis ter stu di en 
an ty det en po ten si ell sam men heng mel lom 
warfarinbruk og re du sert kreft fore komst. 
Dett e gjel der alle kreft for mer sam let, og 
også man ge enkeltkreftformer, in klu dert 
lun ge-, bryst- og pro sta ta kreft.

Fun ne ne fra dett e ar bei det rei ser spørs  må-
let om et vel etab lert blod for tyn nen de me di-
ka ment kan ha en mu lig kreft be skytt en de 
eff ekt. Dett e er sær lig re le vant i en tid der 
man i øken de grad går bort fra war fa rin -
behand ling til for del for ny ere antikoagu-
lantia.
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Er næ ring, hjer ne mod ning og ftalateksponering hos pre ma tu re

KEN NETH STRØM MEN
kestromm@gmail.com
Foto: Chris ti ne Sachs-Olsen

DIS PU TAS
Ken neth Strøm men dis pu ter te for ph.d.-gra den ved 
Uni ver si te tet i Oslo 4.12. 2017. Titt e len på av hand-
lin gen er En hanced nu tri ent sup ply to very low-birth-
weight infants. Ami no acid lev els, brain mat u ra tion and 
phthalate ex po sure.

Op ti ma li sert er næ ring er vik tig for  
å sik re vekst og hjer ne mod ning blant 
pre ma tu re barn. Bru ken av ftalatholdig 
me di sinsk ut styr bør be gren ses.

Mitt dok tor grads pro sjekt byg ger på en 
ran do mi sert kon trol lert er næ rings stu die 
ut ført på tre sy ke hus i Oslo-om rå det i 2010. 
Vi in klu der te 50 barn med fød sels vekt un der 
1 500 g. In ter ven sjons grup pen fikk til ført 
mer ener gi, ami no sy rer, fett, fett sy rer 
 (ome ga-3 og ome ga-6) og vi ta min A. Kon-
troll grup pen fikk til ført er næ ring ett er de 
ret nings lin je ne som var gjel den de i 2010. 
Eff ek ten av in ter ven sjo nen på ami no sy re -
nivå er i blod, vekt ut vik ling, hode til vekst  
og hjer ne mod ning ble vur dert. I til legg ble 
ni vå et av fta la ter, som er plastmykgjørere 
mye brukt i me di sinsk ut styr, målt i uri nen 
til de in klu der te bar na.

Sam men lig net med bar na i kon troll grup-
pen had de in ter ven sjons grup pen høy ere 
ami no sy re ni vå er i blo det, opp nåd de en 
bed re vekst has tig het og hodeomkretsutvik-
ling, og MR-un der sø kel se vis te en mer 
 mo den hjer ne. Del ta ger ne som var nor mal-
vek ti ge ved fød sel, og de uten sep sis, så ut  
til å  ha best ut bytt e av er næ rings in ter ven-
sjo nen. De med la ve re fød sels vekt, sep sis  
og kro nisk lun ge syk dom had de økte ni vå er 
av fta la ter i uri nen. Dett e ble satt i sam men-
heng med lang va rig be hov for puste støtt e 
med ftalatholdig me di sinsk ut styr.

Be tyd nin gen av vekst for barns ato pi

KRIS TINE KJER BY BERG
kristine.kjer.byberg@sus.no
Foto: Svein Lunde

DIS PU TAS
Kris tine Kjer By berg dis pu ter te for ph.d.-gra den ved 
Uni ver si te tet i Bergen 13.10.2017. Titt e len på av hand-
lin gen er An epidemiological study on the associations 
be tween preeclampsia ex po sure, growth and phys i cal 
ac tiv i ty in pre school age and sub se quent al ler gy, asth ma 
and lung func tion in late child hood.

Dår li ge in trau te ri ne for hold og over vekt 
hos barn kan være ri si ko fak to rer for at 
bar na se ne re ut vik ler al ler gi, ek sem, 
ast ma og dår li ge re lun ge funk sjon.

Al ler gi hos barn har økt de sis te 50 åre ne. 
Mye ty der på at grunn laget for al ler gi leg ges 
tid lig i li vet. En dår lig start i fos ter li vet er 
as so siert med se ne re ri si ko for over vekt – noe 
som igjen kan være as so siert med al ler gi.

Alle barn født 1993�–�95 ved Stavanger 
 uni ver si tets sju ke hus ble in vi tert inn i en 
kom bi nert pa si ent-kon troll- og ko hort stu die 
(nested case con trol study). I mitt dok tor-
grads pro sjekt un der søk te vi vekt, leng de  
og høy de på bar na ved fød sel og da de var 
3 må ne der, 6 må ne der, 1 år, 4 år, 11 år og 13 år. 
Al ler gis ke syk dom mer og fy sisk ak ti vi tet ble 
eva lu ert med spør re skje ma ved 11 års al der. 
Spi ro me tri og al ler gi tes ting ble ut ført ved  
13 års al der.

Al vor lig pre ek lamp si var as so siert med 
mer al ler gi og med al ler gisk rhinokonjunk-
tivitt hos bar net. I jus ter te ana ly ser var in 
ute ro-eks po ne ring for pre ek lamp si as so siert 
med hem met høy de vekst og økt vekt og 
kropps mas se in deks gjen nom barn dom men. 
Høy kropps mas se in deks var as so siert med 
mer ato pisk sen si bi li se ring og ato pisk 
 ek sem. Det var en sam men heng mel lom  
lav fy sisk ak ti vi tet i 3�–�10 års al der og mer 
ato pisk sen si bi li se ring og ast ma. Høy 
kropps mas se in deks var as so siert med 
 øk ning av både luft veis stør rel se og lun ge -
volum.

Fos ter li vet er en spe si elt vik tig pe ri ode for 
se ne re vekst og ut vik ling av al ler gi er. Vekt og 
fy sisk ak ti vi tet i tid lig barn dom kan på vir ke 
ut vik ling av al ler gisk syk dom og lun ge funk-
sjon i se ne re barn dom. Gjen nom fore byg-
ging av al ler gisk syk dom kan vi til rett e leg ge 
for ut vik ling av god lun ge funk sjon og sunn 
vekst.
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Stor tings de batt e ne  
om mam mo gra fi screen ing  
i 1998

BAK GRUNN
I 1998 ved tok Stor tin get en stem mig å inn fø re lands  dek-
ken de mam mo gra fi screen ing i Norge. Mam mo gra fi-
screen ing har vært gjen stand for vi ten ska pe lig de batt, 
men po li tis ke ar gu men ter for et off ent lig screen ing pro-
gram er lite ut fors ket. I den ne ar tik ke len ana ly se rer jeg 
da ti dens ar gu men ter for lands dek ken de mam mo gra fi-
screen ing.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
Det er ut ført do ku ment ana ly se av for slag til Stor tin get 
og inn stil lin ger og re fe ra ter fra de batt er i Stor tin get  
som om hand let lands dek ken de mam mo gra fi screen ing. 
Do ku men te ne er fra pe ri oden feb ruar–juni 1998.

RE SUL TA TER
Stor tin get var en ty dig po si tivt til å inn fø re et lands dek-
ken de screen ing pro gram for bryst kreft. Stor tings de bat-
ten in ne holdt fire ho ved lin jer: «bryst kreft dø de lig het  
og eff ek ten av mam mo gra fi screen ing», «kvin ne hel se», 
«rett fer dig het og li ke ver di ge hel se til bud» samt at 
«pri va te tje nes te til by de re er løs nin gen på manglede 
ut styr og per so nell». Eff ek ten av mam mo gra fi screen ing 
på dø de lig het av bryst kreft gjen nom sy ret de batt en. 
Pro ble ma tis ke si der ved screen ing ble ikke dis ku tert.

FOR TOLK NING
At tid li ge funn på vir ker bryst kreft dø de lig he ten, var et 
un der lig gen de pre miss i de batt en om lands dek ken de 
mam mo gra fi screen ing i Stor tin get i 1998. Si den inn fø-
rin gen har det vært vi ten ska pe lig de batt om mam mo-
gra fi screen ing. Dett e har ikke rok ket ved den po li tis ke 
vil jen til å opp rett hol de mam mo gra fi pro gram met, og  
et nytt screen ing pro gram for tarm kreft er nå ved tatt 
inn ført.

MA RIT SOL BJØR
Marit.Solbjor@ntnu.no
Institutt for sam funns me di sin og sy ke pleie
Nor ges tek nisk-na tur vi ten ska pe li ge uni ver si tet
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HO VED BUD SKAP
Sam men heng mel lom bryst kreft-
screen ing, tid lig dia gno se og høy ere 
over le vel se var et pre miss i de batt en 
i 1998 og ble ikke pro ble ma ti sert  
i Stor tin get

Stor tings de batt en hand let om fire 
spørs mål: bryst kreft dø de lig het og 
eff ek ten av mam mo gra fi screen ing; 
kvin ne hel se; rett fer dig het og li ke - 
ver di ge hel se til bud; pri va te tje nes te-
til by de re

I 1998 ved tok Stor tin get å inn fø re et lands-
dek ken de til bud om bryst kreft screen ing 
med mam mo gra fi for kvin ner i al de ren 
50�–�69 år. Si den 2004 har alle kvin ner i mål-
grup pen blitt in vi tert til mam mo gra fi -
under sø kel se an net hvert år, og rundt 75 % 

av de in vi ter te kvin ne ne mø ter til screen ing 
(1). Må let med pro gram met har vært å re du-
se re dø de lig he ten av bryst kreft. En eva lue ring 
fra 2015 kon klu der te med at mam mo gra fi pro-
gram met har opp nådd en re duk sjon i dø de-
lig he ten på 22 %, men at dis se re sul ta te ne er 
usik re (2). Vi ten ska pe lig de batt rundt eff ek ter 
av mam mo gra fi screen ing har på gått gjen-
nom hele bryst kreft screen in gens his to rie, 
men det te har ikke hind ret inn fø ring av 
screen ing pro gram i de fles te in du stri ali ser te 
land. Po li tis ke pro ses ser ba se rer seg sjel den 
kun på me di sinsk fag li ge ar gu men ter. Stu di er 
av po li tis ke de batt er kan der for gi inn blikk i 
hvor dan ny tek no lo gi im ple men te res i hel se-
tje nes te ne.

Mam mo gra fi screen ing var ikke ukjent i 
Norge i 1998. Fle re in ter na sjo na le stu di er 
 had de vist eff ekt på dø de lig het av bryst kreft 
(3, 4), mens man i en ka na disk stu die ikke fant 
sam me eff ekt (5). Sve ri ge had de hatt mam mo-
gra fi screen ing fra 1986, med in klu sjon av hele 
lan det fra 1997 (6). I Norge var det 26 rønt gen-
ap pa ra ter for mam mo gra fi alt i 1986 (7), og 
pri va te rønt gen in sti tutt til bød mam mo gra fi-
un der sø kel se til symp tom frie kvin ner. Nors ke 
Kvin ners Sanitetsforening ar ran ger te buss -
turer til mam mo gra fi screen ing for kvin ner fra 
dis trik te ne og øns ket å sam ar bei de med myn-
dig he te ne om screen ing (7). Gjen nom 1980- og 
90-åre ne var Kreft for en in gen en på dri ver for 
å etab le re can cer screen ing, og for en in gen bi-
dro med 10 mil li o ner kro ner for å ini tie re 
screen ing for liv mor hals- og bryst kreft (8).

Ul tra lyd screen ing rundt uke 17 av svan ger-

ska pet var blitt en ru ti ne i svan ger skaps  omsor-
gen på slutt en av 1980-åre ne, til tross for vi ten-
ska pe lig de batt (9). Tu ber ku lo se screen ing 
had de len ge vært et off ent lig an svar og kan ha 
be redt grun nen for at det off ent li ge hel se -
vesenet tok an sva ret for mam mo gra fi scree-
ning. Tu ber ku lo se skil ler seg li ke vel fra screen-
ing pro gram me ne for kreft for di dett e var en 
smitt som syk dom. Inn fø rin gen av screen ing 
for ikke-smitt som me syk dom mer an ty der 
hvor dan «over våk nings me di sin» (10) gjor de 
sitt inn tog også i det nors ke sam fun net.

Den før s te off ent li ge ut red nin gen om mam-
mo gra fi screen ing i 1987 an be fal te å inn fø re 
screen ing (7). I 1989 kon klu der te der imot en 
kon sen sus kon fe ran se ar ran gert av Norsk 
 in sti tutt for sy ke hus forsk ning og Nor ges all-
menn vi ten ska pe li ge forsk nings råd at det ikke 
bur de inn fø res mam mo gra fi screen ing (11). 
Pa ne let, som be sto av fag folk med uli ke me di-
sins ke spe sia li te ter, an be fal te å av ven te re sul-
ta ter fra fle re svenske stu di er som på gikk i 
1980�–�90-åre ne (4), samt å pri ori te re det kli -
niske mam mo gra fi til bu det i Norge.

For å un der sø ke eff ek ten av mam mo gra fi-
screen ing på dø de lig het av bryst kreft ble det 
i 1995 igang satt et prø ve pro sjekt i fire fyl ker 
(12). NOU 1997:20 kon klu der te med at mam-
mo gra fi screen ing had de eff ekt på dø de lig -
heten (8). 4. feb ruar 1998 re de gjor de so si al -
minis ter Mel tveit Kleppa i Stor tin get for pla-
ner om å ut vi de mammografiprøveprosjektet 
med fire nye fyl ker. Grunn laget var de fore -
løpi ge re sul ta te ne fra prø ve pro sjek tet og Stor-
tingets tid li ge re dis ku sjo ner om å ut vi de prø-
ve pro sjek tet. Dett e ble start punk tet for de bat-
ten om et lands dek ken de pro gram for mam-
mo gra fi screen ing.

Den ne ar tik ke len ana ly se rer hvil ke ar gu-
men ter som ble be nytt et i den po li tis ke be-
slut nings pro ses sen rundt lands dek ken de 
mam mo gra fi screen ing i Norge. Ana ly sen gir 
ikke bare et his to risk inn blikk i en frem de les 
ak tu ell de batt om mam mo gra fi screen ing, 
men er også vik tig i lys av at det i dis se da ger 
inn fø res et na sjo nalt screen ing pro gram for 
tarm kreft i Norge. Den ne stu di en kan be ly se 
hvor dan fag li ge og po li tis ke ar gu men ter 
 ve ves sam men ved inn fø rin gen av nye hel se-
til bud.

Me to de

Stu di en be står av do ku ment ana ly ser av stor-
tings do ku men ter fra vå ren 1998. Do ku men -
tene ble iden ti fi sert gjen nom søk i Stortingets 

ho ved re gis ter og tale re gis ter på www.stortin-
get.no og Na sjo nal bib lio te kets søke base (www.
nb.no/stats mak te ne) med sø ke ord «mam mo -
grafi». De som inn går i ana ly se ne, fin nes i 
ram me 1. Ana ly ser av do ku men ter gir oss 
kunn skap om en sak slik den er ned teg net på 
et be stemt tids punkt (13), og teks te ne i do ku-
men te ne blir der med em pi ri en som un der sø-
kes. Hvert do ku ment ble gjen stand for te ma-
tisk inn holds ana ly se (14). Det ble be nytt et 
 in duk tiv ko ding, som in ne bæ rer at hver tekst-
bit ble ka te go ri sert ett er det te ma et den om-
hand let, her vil det si ar gu men te ne i de batt en. 
In duk tiv ko ding er ikke teo ri styrt og gir der-
med mu lig het for uven te de funn. Ko din gen 
ble gjort ma nu elt av for fatt er. Ett er den før s te 
ko din gen ble tekst ut dra ge ne sor tert og ka te-
go ri sert i fire ho ved ka te go ri er. Dis se pre sen-
te res i ar tik ke lens re sul tat del.

Re sul ta ter

Stor tings de batt en vå ren 1998 end te i et en-
stem mig ved tak om et lands dek ken de pro-
gram for mam mo gra fi screen ing for kvin ner i 
al de ren 50�–�69 år. Stor tin get be vil get sam ti dig 
2 mil li ar der kro ner til en fem årig na sjo nal 
hand lings plan mot kreft. De en stem mi ge inn-
stil lin ge ne og ved ta ket vi ser en po li tisk enig-
het som i stor grad bygde på NOU 1997:20. Må-
let med en na sjo nal kreft plan var høy ere kva-
li tet i kreft be hand lin gen ved nors ke sy ke hus 
samt å fo re byg ge kreft, blant an net gjen nom 
mas se un der sø kel ser. Rap por ten kon klu der te 
med at det var fag lig grunn lag for å inn fø re 
mam mo gra fi screen ing i Norge (10). Po li ti -
kerne ar gu men ter te for hvor for og hvor dan et 
slikt pro gram skul le gjen nom fø res. Ana ly se ne 
av stor tings de batt e ne har iden ti fi sert fire ho-
ved te ma i de batt en: «Bryst kreft dø de lig het og 
eff ek ten av mam mo gra fi screen ing», «kvin ne-
hel se», «rett fer dig het og li ke ver di ge hel se til-
bud» og «pri va te tje nes te til by de re».

Bryst kreft dø de lig het og eff ek ten  
av mam mo gra fi screen ing
Ho ved ar gu men tet for å gjø re mam mo gra fi-
screen ing til gjen stand for po li tis ke vur de-
rin ger var at man ge nors ke kvin ner døde av 
bryst kreft. Sam men hen gen mel lom tid lig 
dia gno se og høy ere over le vel se var et pre-
miss i de batt en og ble ikke pro ble ma ti sert i 
Stor tin get. Som et be vis på mam mo gra fi-
screen in gens eff ekt ble det frem he vet at prø-
ve pro sjek tet had de av dek ket tid li ge sta di er 
av bryst kreft. For stå el sen av at tid lig opp da-

Se lederartikkel side 890
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gel se av kreft var as so siert med høy ere over-
le vel se, gjor de det unød ven dig å av ven te 
lang tids  resul ta ter fra prø ve pro sjek tet for å 
ta en be slut ning om å ut vi de bryst kreft-
screen in gen.

Eff ek ten av mam mo gra fi screen ing på dø de-
lig het for kvin ner 50�–�69 år ble i de batt e ne un-
der bygd ved å nev ne «na sjo na le og in ter na sjo-
na le stu di er», uten re fe ran se til be stem te stu-
di er. NOU 1997:20, som kon klu der te med at 
«De in ter na sjo na le og na sjo na le er fa rin ge ne 
er nå så en ty di ge at un der sø kel sen bør bli 
lands dek ken de» (s. 209), nev nes hyp pig som 
be vis på eff ek ten av mam mo gra fi screen ing. 
Slik ble ef fek ten et ob jek tivt fak tum uten 
 be hov for ytt er li ge re dis ku sjon i Stor tin get. 
Kan s kje opp sum mer te Ar bei der par ti ets re pre-
sen tant Ei nar Olav Skog holt Stortingets for stå-
el se av eff ek ten av mam mo gra fi:

«For noen år til ba ke var man ge usik re på eff ek ten 
av mas se un der sø kel ser for bryst kreft med mam-
mo gra fi for kvin ner mel lom 50 og 69 år. Både 
 in ter na sjo na le og na sjo na le er fa rin ger har nå 
eli mi nert den ne usik ker he ten.»

(Skog holt (A), For hand lin ger i Stor tin get nr. 176, 
28.4.1998).

Kun én gang ble det nevnt det at ikke alle stu-
di er var like en ty di ge. Hel se mi nis ter Høybrå-

ten om tal te mang len de eff ekt i en sen tral 
stu die som et eks em pel på dår lig or ga ni se-
ring av screen ing (28.4.1998). Slik ble mam mo-
gra fi screen ing de fi nert som et pro blem som 
må lø ses po li tisk. Hel se mi nis te ren utt ryk te 
sam ti dig:

«Det er li ten tvil om at en vel or ga ni sert mam mo-
gra fi screen ing red der kvin ner i al ders grup pen 
50�–�69 år fra død av bryst kreft»

(Høybråten (KrF), For hand lin ger i Stor tin get 
nr. 176, 28.4.1998).

Kvin ne hel se
Kvin ne hel se og kvin ners øns ke om mam mo-
gra fi screen ing var et an net tema i de batt en. 
Iføl ge fle re av inn leg ge ne had de kvin ne hel se 
tid li ge re hatt lav sta tus både po li tisk og i 
forsk ning. Stortingets ved tak om lands dek-
ken de mam mo gra fi screen ing gjor de også 
kvin ne hel se til et pro blem som krev de po li tis-
ke løs nin ger.

«Og det er for fer de lig vik tig at kvin ne syk dom mer 
blir satt på den po li tis ke dags or de nen. Det har 
ikke all tid vært til fel let, det har ikke hatt den helt 
sto re po li tis ke sta tu sen å snakke om kvin ne-
bryst.»

(Olsen (A), For hand lin ger i Stor tin get nr.176, 
28.4.1998)

Iføl ge fle re av de batt an te ne vis te un der sø kel-
ser at kvin ner alt be nytt et seg av til bud om 
mam mo gra fi screen ing der det var til gjen ge-
lig, en ten gjen nom prø ve pro sjek tet el ler ved 
pri va te rønt gen in sti tutt. Kvin ne ne ble der-
med ikke bare mott age re av en tje nes te, men 
de res del ta gel se ble et be vis på at de ak tivt 
ett er spur te mam mo gra fi screen ing. Dett e ble 
et vik tig ar gu ment for å inn fø re et na sjo nalt 
screen ing pro gram.

«In ter es sen for dett e [prø ve pro sjek tet] vis te seg å 
bli på hele 70�–�90 pst. i alle de fire fyl ke ne.»

(Nes vik (FrP), For hand lin ger i Stor tin get nr.176, 
28.4.1998)

Rett fer dig het og li ke ver di ge hel se til bud
For slag om å ut vi de prø ve pro sjek tet med fire 
nye fyl ker ga en de batt om li ke ver di ge hel se-
til bud. At bo sted kun ne ha be tyd ning for kvin-
ners hel se til bud, ak tua li ser te ar gu men ter om 
rett fer dig het. I den ne de batt en ble rett fer dig-
het de fi nert som geo gra fisk li ke ver di ge hel se-
tje nes ter som også in klu der te screen ing. For-
stå el sen av mam mo gra fi screen ing som et 
liv red den de til bud gjor de det nød ven dig at 
alle kvin ner i al ders grup pen fikk til bu det.

«Det er van ske lig å ak sep te re at en kel te fyl ker 
skal hol des uten for og at kvin ner i dis se fyl ke ne 

I den før s te off ent li ge ut red nin gen, NOU 1987: 7, ble det an be falt å inn fø re mam mo gra fi screen ing. Sta tens hel se un der sø kel ser kom se ne re sam me år med en hø rings utt a lel se hvor de 
på pe ker ut red nin gens mang ler ett er er fa ring fra Tromsø-pro sjek tet. De res inn ven din ger om fatt er ho ved sa ke lig an slag over ut gif ter ved screen ing, opp fat nin ger om mu lig he te ne for 
se lek tiv screen ing og man gel på al ter na ti ve for slag til or ga ni sa sjon av et lands om fatt en de screen ing pro gram. Fak si mi ler: Na sjo nal bib lio te ket
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Ram me 1 Do ku men ter som inn går i ana ly se ne

1. Dokument nr. 8:76 (1997–98). Forslag 
fra stortingsrepresentantene Harald 
Tom Nesvik, John I. Alvheim, Øystein 
Hedstrøm og Lodve Solholm om  
å legge til rette for en utvidelse av 
tilbudet med mammografiscreening  
til å gjelde alle fylker.

2. Innst. S. nr.146 (1997–98). Innstilling  
fra sosialkomiteen om forslag fra 
 stortingsrepresentantene Harald Tom 
Nesvik, John I. Alvheim, Øystein Hed-
strøm og Lodve Solholm om å legge til 
rette for en utvidelse av tilbudet med 
mammografiscreening til å gjelde alle 
fylker. 2.4.1998.

3. Forhandlinger i Stortinget nr. 176 
(1998). Møte tirsdag 28.4.1998. Sak nr. 2. 
Forslag fra repr. Nesvik, Alvheim, Hed-
strøm og Solholm om å legge til rette 
for en utvidelse av tilbudet med mam-
mografiscreening til å gjelde alle fylker 
(Innst. S. nr. 146 (1997–98), jf. Doku-
ment nr. 8:76 (1997–98).

4. Forhandlinger i Stortinget 17.6.1998. 
Innst. S nr. 226 (1997–98). Innstilling  
fra sosialkomiteen om Nasjonal kreft-
plan og plan for utstyrsinvesteringer 
ved norske sjukehus (Innst. S. nr. 226 
(1997–98), jr. St.prp. nr.61 (1997–98).  
Sak nr. 4.

Dis ku sjon

Jeg har sett på hvor dan uli ke ty per ar gu men-
ter trek kes inn i den po li tis ke sty rin gen av pri-
ori te rin ger i hel se ve se net. Do ku ment ana ly ser 
av stor tings do ku men ter gir ikke rom for å vise 
alle po li tis ke, by rå kra tis ke og fag li ge pro ses ser 
som lig ger til grunn for inn fø rin gen av et nytt 
off ent lig hel se til bud. Ut red nin ge ne fra 1987 og 
1996 vi ser beg ge hvor dan uli ke fag mil jø er og 
fri vil li ge or ga ni sa sjo ner på vir ket inn fø rin gen 
av mam mo gra fi screen ing i Norge, men sli ke 
pro ses ser be ly ses ikke i den ne ar tik ke len.

I Stortingets dis ku sjo ner var ef fek ten av 
mam mo gra fi screen ing på dø de lig het grunn-
stei nen i ar gu men ta sjo nen. For det før s te kon-
klu der te NOU 1997:20 med at eff ek ten var be-
vist gjen nom vi ten ska pe li ge stu di er. I både 
da væ ren de og frem ti di ge vi ten ska pe li ge de-
batt er har det blitt stilt spørs mål ved den ne 
eff ek ten (15, 16). I Stor bri tan nia ble myn dig -
hete nes frem stil ling av eff ek ten av mam mo-
gra fi screen ing kri ti sert al le re de i 1988, for di de 
ikke nevn te de batt er rundt to tal dø de lig he ten 
i de svenske stu di e ne om mam mo gra fi (17). 
For det and re knytt et man funn av tid li ge sta-
di er av bryst kreft di rek te til bed re over le vel se, 
selv om prø ve pro sjek tet ikke var fer dig eva-
luert. Den ne lo gik ken så man også i USA, der 

ikke skal få den ne mu lig he ten til å fo re byg ge en 
dø de lig kreft syk dom.» (Do ku ment nr.8, 18.2.1998).

Ord bru ken rundt geo gra fisk li ke ver di ge til bud 
luk ket de batt en. Kvin ner som fikk til bud om 
mam mo gra fi screen ing ble om talt som «hel -
dige», mens kvin ner i de res te ren de fyl  kene ble 
«dis kri mi nert». Der med ble det truk ket inn en 
po li tisk ideo lo gi som står sterkt i den nors ke 
vel ferds sta ten, nem lig at sta ten skal gi li ke ver-
di ge tje nes ter. Mam mo gra fi screen ing var blitt 
et pro blem som mått e lø ses gjen nom stat li ge 
re gu le rin ger og pri ori te rin ger.

«Kvin ner som ikke er så hel di ge å bo i et av de 
åtte fyl ke ne hvor det igang sett es mam mo gra fi-
screen ing, vil med rett e føle seg dis kri mi nert.»

(Innst. S. nr. 146 (1997�–�98))

Et an net ele ment som kom til syne i dis ku sjo-
nen om li ke ver di ge hel se til bud, var pri ori te-
rin ger av screen ing for an and re hel se tje nes-
ter. Fle re av stor tings re pre sen tan te ne yt ret 
be kym ring for om pri ori te ring av mam mo-
gra fi screen ing ville gå på be kost ning av ut-
byg ging av strå le be hand ling for per so ner 
som har fått en can cer dia gno se (Høegh (H), 
for hand lin ger i Stor tin get nr. 176, 28.4.1998), 
el ler av be hand ling av and re syk dom mer 
(Gløt vold (Sp), for hand lin ger i Stor tin get 
nr. 176, 28.4.1998; Vikhovde (V), for hand lin ger 
i Stor tin get 17.6.1998). Men pri ori te rings de bat-
ten nåd de ikke opp i den ne sam men hen gen. 
Et geo gra fisk li ke ver dig til bud om mam mo-
gra fi screen ing var her vik ti ge re enn en stør re 
de batt om pri ori te rin ger på tvers av hel se tje-
nes ten.

Pri va te tje nes te til by de re
Ut ford rin ge ne ved å inn fø re lands dek ken de 
mam mo gra fi screen ing var kjent i Stor tin get. 
Det ek si ster te ver ken til strek ke lig ut styr el ler 
kva li fi sert per so nell til å kun ne gjen nom fø re 
mam mo gra fi screen ing for alle kvin ner i 
 al ders grup pen 50�–�69 år i det off ent li ge hel se-
ve se net. Også i løs nin gen på dett e pro ble met 
kom spørs må let om rett fer dig het inn. And re 
løs nin ger som ble skis sert, var å ut sett e inn fø-
rin gen av lands dek ken de mam mo gra fi scree-
n ing el ler å på leg ge fyl ke ne å inn fø re pro-
gram met til tross for mang len de per so nell. 
Men den løs nin gen som skap te mest de batt, 
var å in vol ve re pri va te tje nes te til by de re i gjen-
nom fø rin gen av lands dek ken de mam mo gra-
fi screen ing.

Det var her de po li tis ke skil le lin je ne kom 
til syne: Skul le man ta i bruk pri va te tje nes-

te  ytere for å få til en hur tig inn fø ring av 
mam mo gra fi screen ing i hele lan det, el ler 
skul le det være en grad vis ut byg ging av 
 off ent li ge tje nes ter? In for ma sjon om ka pa si-
te ten hos de pri va te tje nes te til by der ne ble 
grunn laget for et po li tisk gjen nom slag for at 
dett e var den ras kes te må ten å få gjen nom-
ført lands dek ken de mam mo gra fi screen ing. 
Både Høy re og Frem skritts par ti et ar gu men-
ter te for at kvin ne ne ville bli ta per ne der som 
screen in gen skul le kom me se ne re i gang 
 for di man in sis ter te på et full sten dig off ent-
lig be man net og dre vet mam mo gra fi pro-
gram. Nes vik bruk te sterk re to rikk i sitt inn-
legg i de batt en:

«La det ikke bli slik at våre po li tis ke ideo lo gi er blir 
skyld i at en rek ke per so ner vil mått e lide el ler dø, 
for di vi bare hev der våre pri mæ re po li tisk hold-
nin ger med hen syn til hvem som skal ut fø re hel se-
tje nes te ne i dett e lan det.»

(Nes vik (FrP), For hand lin ger i Stor tin get 
17.6.1998)

Å be nytt e pri va te tje nes te til by de re hand let 
li ke vel om å inn fø re et of fent lig re gu lert 
screen ing pro gram. Et off ent lig or ga ni sert 
screen ing pro gram var et svar på det som ble 
om talt som «villscreening», alt så uor ga ni sert 
screen ing. For di eff ek ten av screen ing av hen-
ger av at screen ing in ter val le ne føl ger en fag-
lig be grun net plan, kan in di vi du el le ini tia tiv 
føre til screen ing med mang len de el ler ne ga-
ti ve eff ek ter.

«Hvis ord nin gen ikke blir gjort gjel den de for hele 
lan det, kan re sul ta tet bli at man ge sø ker til pri-
va te til bud, uten at dis se er en del av en hel het lig 
plan.»

(Skog holt (A), For hand lin ger i Stor tin get nr.176, 
28.4.98)

Fore koms ten av «villscreening» ble et ar gu-
ment for hvor for pro gram met bur de være 
of fent lig fi nan si ert og or ga ni sert. Det var 
tverr po li tisk enig het om at sam ar beid med 
pri va te tje nes te til by de re mått e inn gå i en av-
ta le med det off ent li ge hel se ve se net for å  sik re 
en hel het lig, off ent lig plan for na sjo nal mam-
mo gra fi screen ing. Si den tek no lo gi en al le re de 
var til gjen ge lig, ble det sta tens opp ga ve å re-
gu le re bru ken av den på en for svar lig måte. 
Til tross for de uli ke par ti enes syn på pri va te 
hel se tje nes ter, ble Stor tin get enig om å be -
nytte sam ar beid med pri va te tje nes te til by -
dere for å få im ple men tert et til bud om bryst-
kreft screen ing over hele lan det.

65
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20-års ju bi le um ett er at pro gram met ble grad-
vis rul let ut over hele lan det fra 1998 til 2004. 
Gjen nom hele pe ri oden har mam mo gra fi-
screen ing vært gjen stand for vi ten ska pe li ge 
de batt er om eff ek ter og over dia gnos tikk, psy-
ko so si a le kon se kven ser og in for mert sam -
tykke. Dett e har ikke rok ket ved den po li tis ke 
vil jen til å opp rett hol de mam mo gra fi pro-
gram met.

En nett verks ana ly se av ak tø rer (29) kun ne 
av dek ket hvil ke av dis se som var vik ti ge for å 
få stor tings de batt en inn på det spo ret som 
den tok, og hvil ke ar gu men ter og kunn skap 
som ble over ført mel lom hvem før Stor tin get 
gjor de sitt ved tak. Også ved inn fø rin gen av 
tarm kreft screen ing el ler and re for mer for 
screen ing på vir ker en rek ke ele men ter og ak-
tø rer de batt en. Vi de re forsk ning på dett e fel-
tet kan gi en bre de re for stå el se av hvor dan 
po li tis ke be slut nin ger om hel se tje nes te til bud 
av hen ger av langt mer enn vi ten ska pe lig 
kunn skaps grunn lag fra ran do mi ser te stu di er.

Takk til Na sjo nal bib lio te ket for hjelp med å finne do ku - 
men te ne i full tekst. Takk også til to ano ny me fagfelle- 
vurderere for kon struk ti ve kom men ta rer samt til Sa rah 
Beth Evans-Jordan, Ri ckard J. Skjong, John-Arne Skol bek-
ken og Tri ne Ta fjord for kom men ta rer på et tid li  gere ut kast 
av ar tik ke len.

Mott att 29.11.2017, før s te re vi sjon inn sendt 19.2.2018,  
god kjent 13.3.2018.

MA RIT SOL BJØR
(f. 1974) er so sio log og før s te ama nu en sis. Hun har 
pub li sert en rek ke ar tik ler om kvin ners er fa rin ger 
med del ta gel se i mam mo gra fi screen ing.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir føl gen de 
in ter es se kon flik ter: Hun har mott att ho no rar for re dak-
sjo nelt ar beid i The Breast fra Elsevier og rei se støtt e/
fore drags ho no rar til kon gres ser fra International 
Agency for Re search on Can cer og Eu ro pean Can cer 
Congress.

det økte an tal let tid li ge dia gno ser er blitt 
brukt som be vis på eff ek ten av screen ing (18). 
Tid lig funn av syk dom var en kjer ne idé i det 
20. år hund rets me di sin, og mas se over våk ning 
for å iden ti fi se re syk dom på et tid lig sta di um 
ble mu lig gjort gjen nom mam mo gra fi scree-
ning (19). Vei en var kort fra kam pan jer om å 
re age re tid lig på kreft symp to mer til screen ing 
av symp tom frie in di vi der (19). Mam mo gra fi 
som en rønt gen tek no lo gi som kan se tid li ge 
sta  dier av kreft, er vik tig for kvin ners til lit til 
scree ning pro gram met (20). Der med ska pes en 
kraft full kob ling mel lom «tid lig funn red der 
liv» og en tek no lo gi som ser inn i krop pen. 
 Dett e van ske lig gjør et off ent lig ord skif te om 
screen in gens po ten si elt ne ga ti ve si der.

I and re land har det vært mer po li tisk de-
batt. I det ne der lands ke par la men tet var i 
1990 de batt en pre get av spørs mål om au to -
nomi, me di ka li se ring og over dia gnos tikk (21). 
I Sve ri ge ble det de batt da Älvs borg län i 1996 
fore slo å av vik le mam mo gra fi screen ing ba-
sert på vur de rin ger av kost nad og nytt e (22). 
Sli ke dis ku sjo ner kom ikke frem i den nors ke 
stor tings de batt en. Over be vis nin gen om at 
mam mo gra fi screen ing red der liv, kan for -
klare Stortingets manglede drøf ting av dens 
ne ga ti ve si der og hvor for det var van ske lig å 
ar gu men te re mot bru ken av pri va te tje nes te-
til bud.

En an nen kon se kvens av enig he ten var at 
mam mo gra fi pro gram met ble or ga ni sert som 
et ens ar tet hel se til bud over hele lan det, og 
ikke som et forsk nings pro sjekt for å måle ef-
fekt. Kom bi na sjo nen off ent lig screen ing pro-
gram og forsk ning har vært om dis ku tert for 
tarm kreft screen ing (23, 24), som er ved tatt 
inn ført i lø pet av de kom men de åre ne. De bat-
ten om hand ler ikke hvor vidt alle skal få til-

bud om tarm kreft screen ing, men om hvil ken 
un der sø kel se som skal til bys og hvor vidt ran-
do mi se ring av screen ing del ta ge re til uli ke 
un der sø kel ser vil på vir ke be folk nin gens til lit 
til hel se tje nes te ne. At det igang set tes et 
screen ing pro gram før det er av klart hvil ken 
me to de som er den bes te, kan ska pe usik ker-
het i be folk nin gen, selv om det an ta ge lig vis 
også for tarm kreft screen ing vil gjel de en for-
stå el se av at tid lig funn av kreft er po si tivt for 
høy ere over le vel se (10).

Gjen nom 1980-åre ne var det øken de opp-
merk som het på mang len de forsk ning på 
kvin ners hel se (25). Dett e kan også ha på vir ket 
de batt en rundt mam mo gra fi screen ing, selv 
om NOU 1997:20 kon klu der te med at det ikke 
var en ned pri ori te ring av kvin ner i kreft forsk-
nin gen (8). Kvin ners bruk av til gjen ge lig 
mam mo gra fi screen ing i 1980- og 90-åre ne var 
et av ar gu men te ne i Stor tin get for inn fø ring 
av lands dek ken de mam mo gra fi screen ing. To 
stu di er som ble pre sen tert på kon sen sus kon-
fe ran sen om mam mo gra fi i 1989, vis te at kvin-
ner øns ket til bud om mam mo gra fi screen ing 
(11).

Sam ti dig hand ler ikke nød ven dig vis del ta-
gel se i screen ing om hvil ke be hov del ta ger ne 
har før de blir in vi tert til un der sø kel sen. Å få 
en in vi ta sjon kan være grunn nok for å del ta 
i screen ing (26, 27). I mam mo gra fi pro gram-
met in vi te res kvin ner til en opp satt time, en 
så kalt «opt-out»-løs ning. Dett e as pek tet ble 
ikke dis ku tert i Stor tin get. En slik dis ku sjon 
kan være vik tig å ta ved inn fø rin gen av et pro-
gram for tarm kreft screen ing, si den del ta gel-
ses pro sen ten i det pi lot pro sjek tet er rundt 55 
og der med er langt un der del ta gel sen i mam-
mo gra fi pro gram met (28).

Mam mo gra fi pro gram met fei rer i 2018 sitt 
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Fø de stue føds ler i Norge 2008–10 
– en po pu la sjons ba sert stu die

BAK GRUNN
Fø de stu e ne ut gjør en del av en diff e ren siert og de sen tra-
li sert fød sels om sorg i Norge. Hen sik ten med stu di en var 
å un der sø ke fore komst og ka rak te ris ti ka ved plan lag te 
og ikke-plan lag te fø de stue føds ler og år sa ker til over flyt-
ting samt re sul ta ter for mor og barn.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
I pe ri oden 2008�–�10 ble et til leggs skje ma til ru ti ne mel-
din gen til Me di sinsk fød sels re gis ter fort lø pen de ut fylt 
av jord mor for 2 514 av i alt 2 556 (98,4 %) fø de stue føds ler 
og for 220 føds ler som var plan lagt i fø de stue, men der 
fød se len fore gikk and re ste der. Data fra til leggs skje ma 
ble så kob let med ru ti ne data i Me di sinsk fød sels re gis ter 
og re sul ta ter fra fø de stue føds ler sam men lig net med 
re sul ta ter fra en lavrisikofødepopulasjon i sy ke hus.

RE SUL TA TER
Av de 2 514 fø de stue føds le ne var 2 320 (92,3 %) plan lagt  
å fore gå der, mens 194 (7,7 %) ikke var det. Ved plan lagt 
fø de stue fød sel ble to talt 6,9 % over flytt et til sy ke hus 
un der fød sel, hvor av 19,5 % blant førs te gangs fø den de. 
Det var 0,4 % ope ra ti ve va gi na le føds ler ved van li ge 
fø de stu er, 3,5 % ved for ster ke de fø de stu er og 12,7 % ved 
føds ler over flytt et fra fø de stue til sy ke hus. Blant barn 
født i fø de stue had de 0,6 % ap gar skår < 7 ved 5 mi nutt er, 
mot 1,0 % blant barn født i lavrisikosammenlignings-
gruppen i sy ke hus (p = 0,04).

FOR TOLK NING
Fø de stu er bør rap por te re re sul ta ter for alle som var 
se lek tert for å føde der, uan sett om fød se len end te med  
å fore gå i fø de stu en el ler and re ste der.

OLAUG MAR GRE TE AS KE LAND
Om rå de for hel se da ta og di gi ta li se ring
Folkehelseinstituttet
Bergen

IN GER ELI SE EN GE LUND
Fag sen ter for pasientrapporterte data
FoU-av de lin gen
Hel se Bergen

BRIT RO LAND
Av de ling for sy ke hus tje nes ter
Hel se di rek to ra tet

MAR TA EB BING
Om rå de for hel se da ta og di gi ta li se ring
Folkehelseinstituttet
Bergen
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HO VED BUD SKAP
I pe ri oden 2008�–�10 fore gikk 1,4 %  
av føds le ne i Norge i fø de stu er

To talt 6,9 % av kvin ne ne med plan-
lagt fø de stue fød sel ble over flytt et  
til sy ke hus un der fød se len og 3,8 % 
ble over flytt et ett er fød sel

Det var 0,4 % ope ra ti ve va gi na le 
føds ler i van lig fø de stue og 3,5 %  
i for ster ke de fø de stu er

Blant bar na født i fø de stue had de 
0,6 % ap gar skår < 7 ett er 5 mi nutt er, 
mot 1,0 % blant bar na født i en 
lav ri si ko po pu la sjon i sy ke hus

Fød sels om sor gen i Norge har vært 
gjen stand for dis ku sjon gjen nom 
fle re tiår. In ter na sjo nalt har tren den 
vært en sen tra li se ring av føds ler, 
både av øko no mis ke og fag li ge 
grun ner. Det har vært hev det at øko-

no mis ke og be man nings mes si ge res sur ser 
bru kes bed re ved sen tra li se ring og at re sul ta-
ter for mor og barn er bed re, spe si elt ved ri si-
ko føds ler (1, 2). Det er fun net at svikt i fød sels-
hjel pen med ska de el ler død hos mor el ler 
barn er stør re ved små føde en he ter (1, 3).

Norge har en spredt bo set ning, og Stor tin-
get har be stemt at vi skal ha en diff e ren siert 
og de sen tra li sert fød sels hjelp. En diff e ren-
siert fød sels hjelp be tyr at det skal være fle re 
ty per fø de til bud, slik at fø den de med lav 
 ri si ko kan vel ge å føde i høy tek no lo gis ke in-
sti tu sjo ner, fø de stu er el ler hjem me. I Norge 
har det vært en tre delt inn de ling av føde  in-
sti  tu sjo ner ba sert på fød sels tall, be man-
nings krav og ri si ko sta tus (4–6): fø de stu er 
(minst 40 føds ler per år, vakt be red skap av 
jord mød re), fø de av de lin ger (minst 400�–�500 
føds ler per år, vakt be red skap av fød sels- og 
ane ste si le ge, nød ven dig jord mor- og ope ra-
sjons stue be man ning) og kvin ne kli nik ker 
(minst 1 500 føds ler per år, til ste de vakt av 
fød sels- og ane ste si le ge, vakt be red skap av 
bar ne le ge, nød ven dig jord mor- og ope ra-
sjons stue be man ning, bar ne av de ling med 
in ten siv be hand ling av ny fød te). Så kal te for-
ster ke de fø de stu er (jord mor styrt fø de stue 
med mu lig het til nød kei ser snitt der trans-
port an s es ufor svar lig) har også vært etab lert 
en kel te ste der i lan det (6).

I Me di sinsk fød sels re gis ter re gist re res ru ti-

ne data om alle føds ler der de har fore gått, 
ikke der hvor kvin ne ne had de plan lagt å føde 
ved fød se lens start. Vi har der for ikke hatt god 
over sikt over fore komst av, år sa ker til og re-
sul ta ter ved over flytt ing av fø den de el ler bar-
sel kvin ner fra fø de stu er til sy ke hus.

Hen sik ten med den ne stu di en var å av kla re 
om føds ler som fore gikk i fø de stu e ne var 
plan lagt der el ler ikke og hvor ofte fø den de 
som star tet fød se len i fø de stu e ne mått e over-
flytt es til sy ke hus. Vi ville også kart leg ge år sa-
ke ne til even tu ell over flytt ing, vite når i fød-
sels for lø pet over flytt in gen skjed de, trans port-
må te og re sul ta ter for dis se føds le ne (sfinkter-
skade, blød nings meng de, ap gar skår og over-
le vel se for bar na opp til fem års al der). Dis se 
opp lys nin ge ne er vik tig for å kun ne vur de re 
kva li te ten i se lek sjon til fø de stu er og på fød-
sels for lø pet der.

Ma te ria le og me to de

Ma te ria let be står av de tal jer te data om føds ler 
i fø de stu er fra 1. ja nu ar 2008 til og med 31. de-
sem ber 2010. Ma te ria let in klu de rer også data 
om plan lag te føds ler i fø de stue der kvin nen 
ble over flytt et til an nen føde in sti tu sjon un der 
el ler ett er fød sel. Data er sam let inn ved et til-
leggs skje ma ut ar bei det av So si al- og hel se -
direk to ra tet i sam ar beid med Folkehelseinsti-
tuttet i 2007 (fig 1) som ble sendt til alle lan dets 
føde in sti tu sjo ner (fø de stu er, fø de av de lin ger 
og kvin ne kli nik ker). Alle kom mu ne jord mød re 
og jord mød re in vol vert i hjem me føds ler ble 
også in for mert og fikk til sendt skje ma et. Skje-
ma et skul le også fyl les ut ved plan lag te hjem-
me føds ler med over flytt ing og ved trans port-
føds ler som ikke var re la tert til fø de stue føds-
ler. Data fra de sist nevn te hen del se ne ble ikke 
in klu dert i den ne stu di en.

Da ta inn sam lin gen var hjem let i Me di sinsk 
fødselsregisterforskriften (7), og opp lys nin -
gene ble be hand let ett er ru ti ner fast satt av 
Folkehelseinstituttet, som da ta be hand lings-
an svar lig for re gis te ret. Data ble kva li tets sik-
ret og ana ly sert av per so nell ved Folkehelse-
instituttet. Det kre ves ikke sam tyk ke fra de 
re gist rer te for be hand ling av opp lys nin ger i 
Me di sinsk fød sels re gis ter el ler god kjen ning 
fra re gio nal etisk ko mi té (REK) for ana ly ser av 
data ut ført som ledd i for valt nin gen av re gis-
te ret.

Ved stu die start var det 14 fø de stu er i Norge: 
Føde ri ket (gam le Riks hos pi ta let i Oslo), Hal-
ling dal (Ål), Lykkeliten (Rju kan), Tyn set og 
Vald res (Fa ger nes) i Hel se Sør-Øst; Lær dal og 

Odda i Hel se Vest; og Mo sjø en, Brønn øy sund, 
Lo fo ten, Stei gen, Midt-Troms (Finns nes), Son-
ja tun (Nord rei sa) og Alta i Hel se Nord. Fø de-
stu e ne i Lær dal, Odda og Lo fo ten var for ster-
ke de fø de stu er i stu die pe ri oden. Én fø de stue 
(Lykkeliten) ble ned lagt i pe ri oden.

Til leggs skje ma et ble fylt ut av an svar lig jord-
mor for fød se len i fø de stu en, også der som 
kvin nen ble over flytt et til sy ke hus og fød se len 
fore gikk un der trans port til el ler i sy ke hus. Ut-
fyl te skje ma er ble sendt til Folke helseinstituttet 
hvor de ble skan net og kon trol lert, og data ble 
kob let til or di nær fød sels mel ding i Me di sinsk 
fød sels re gis ter ba sert på opp lys nin ger om 
kvin nens iden ti tet og bar nets fød sels da to. 
Mang len de skje ma ble ett er spurt ved te le fo-
nisk pur ring til ak tu el le fø de stue.

Det var 27 til leggs skje ma er i stu di en som 
ikke lot seg kob le til ru ti ne data i Me di sinsk 
fød sels re gis ter, ho ved sa ke lig på grunn av 
mang len de iden ti tet hos kvin ner med uten-
landsk navn. Vi de re var det ikke full sten dig 
over ens stem mel se mel lom av krys sing på til-
leggs skje ma et og den re gist rer te fødested-
kategorien i Me di sinsk fød sels re gis ter. For 
ana ly se for mål har vi be nytt et opp lys nin ge ne 
i til leggs skje ma et som gull stan dard.

Vi an gir re sul ta ter fra van li ge fø de stu er og 
for ster ke de fø de stu er for tre ka te go ri er føds-
ler:
• føds ler i fø de stue som var plan lagt å fore gå 

der
• føds ler i fø de stue som ikke var plan lagt 

å fore gå der
• føds ler plan lagt i fø de stue som fore gikk 

and re ste der

Vi de re vi ser vi re sul ta ter for en sam men lig-
nings grup pe be stå en de av lav ri si ko føds ler i 
sy ke hus i Hel se Sør-Øst, Hel se Vest og Hel se 
Nord i stu die pe ri oden. Med lav ri si ko føds ler 
har vi de fi nert alle føds ler med svan ger skaps-
va rig het over 36 uker, unn tatt føds ler hos 
kvin ner re gist rert med kro nis ke syk dom mer 
som hy per ten sjon, ny re syk dom, rev ma to id 
ar tritt el ler hjer te syk dom, hos kvin ner som 
had de gra vi di tets kom pli ka sjo ner som svan-
ger skaps dia be tes og hy per ten si ve li del ser 
samt føds ler som var plan lagt med kei ser snitt 
el ler ble star tet ved in duk sjon.

Ana ly se ne ble ut ført med pro gram va re ne 
SPSS ver sjon 22.0 (IBM Corp., Armonk, NY, USA) 
og R ver sjon 3.2.4 (8). For å un der sø ke om 
grup pe for skjel ler var sta tis tisk sig ni fi kan te, 
ble det be nytt et en ikke-pa ra me trisk sig ni fi-
kans test (khi kvad ratt est). P < 0,05 ble be trak-
tet som sta tis tisk sig ni fi kant.

Se lederartikkel side 891 
Figur 1 finnes på tidsskriftet.no 

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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Re sul ta ter
Av to talt 3 546 mott att e til leggs skje ma er var 
det 2 734 som om hand let føds ler i fø de stue og 
inn gikk i stu di en (fig 2). Av dis se var det 2 514 
skje ma er om føds ler i fø de stue og 220 skje -
maer om føds ler som var plan lagt å fore gå i 
fø de stue, men som fore gikk an net sted. I 
 Me di sinsk fød sels re gis ter ble det re gist rert til 
sam men 2 556 føds ler i fø de stue ved or di nær 
mel ding, som ut gjor de 1,4 % av alle føds ler 
re gist rert i Me di sinsk fød sels re gis ter (9). Dett e 
gir en dek nings grad for til leggs skje ma for 
føds ler i fø de stue på 98,4 %.

Ta bell 1 gir over sikt over føds le ne som inn-
gikk i stu di en et ter hel se re gi on, fø de stue, 
hvor føds le ne var plan lagt å fore gå og hvor de 

fak tisk fore gikk. Av de til sam men 2 514 føds-
le ne som fore gikk i fø de stue, var 2 320 (92,3 %) 
plan lagt og 194 (7,7 %) ikke plan lagt å fore gå 
der.

Av 2 540 kvin ner som had de plan lagt fø de-
stue fød sel, var det to talt 174 (6,9 %) som ble 
flytt et til sy ke hus un der fød sel. Av alle de 2 514 
som fød te i fø de stue, ble 95 (3,8 %) flytt et til 
sy ke hus ett er fød sel. Blant førs te gangs fø  dende 
var det 19,5 % som ble over flytt et un der fød se-
len og 3,8 % ett er fød se len, mens blant fler-
gangs fø den de var det 3,4 % som ble over flytt et 
un der fød se len og 3,7 % ett er fød se len (data 
ikke vist).

I fi gur 2 vi ses fø de sted ved de 220 plan lag te 
fø de stue føds le ne der fød se len fore gikk and re 
ste der. Det var to talt 26 trans port føds ler, hvor-

av 16 skjed de mel lom hjem met og fø de stu en; 
fire i pri vat bil og res ten i am bu lan se (bil/fly/
he li kop ter). Ved 18 av trans port føds le ne var 
jord mor til ste de, i åtte sli ke føds ler bi sto am-
bu lan se per so nell og i tre til fel ler bar ne fa ren. 
Det ble ikke opp gitt at lege var til ste de ved 
noen av trans port føds le ne.

År sa ke ne til at føds le ne fore gikk ikke-plan-
lagt hjem me el ler i fø de stu e ne (n = 203) skyld-
tes of test at fød se len var langt kom met og 
trans port an sett som uhen sikts mes sig (139 
til fel ler, 68,5 %), og/el ler at kvin nen had de hyp-
pi ge og ster ke rier (71 til fel ler, 35,0 %). I fire til-
fel ler var dår lig vær/steng te vei er år sa ken og 
i syv til fel ler var eg net trans port mid del ikke 
til gjen ge lig (data ikke vist).

Ta bell 2 vi ser over sikt over de vik tig ste år sa-
ke ne til over flytt ing av kvin ner før el ler un der 
plan lag te fø de stue føds ler. Lang som frem gang 
i åp nings fa sen var med vir ken de el ler enes te 
år sak i 67 av 174 sli ke til fel ler (38,5 %).

De vik tig ste år sa ke ne til over flytt ing ett er 
fød sel var for mo ren stør re perinealrifter, 
blød ning el ler fast sitt en de mor ka ke, mens 
hyp pig ste år sak hos bar net var re spi ra sjons-
pro ble mer (data ikke vist).

Der trans port til sy ke hus var nød ven dig 
 un der fød sel, gikk det i gjen nom snitt 10,1 
 ti mer (me di an 8,5 ti mer, va ria sjons bred de 
0�–�40 ti mer) fra inn komst i fø de stu en til be-
slut ning om over flytt ing ble tatt, og mor mun-
nen var da 5 cm (gjen nom snitt og me di an, 
va ria sjons bred de 0�–�10 cm).

I ta bell 3 vi ses ka rak te ris ti ka ved føde kvin-
ne ne og re sul ta ter fra van li ge fø de stu er og 
for ster ke de fø de stu er for de tre ka te go ri ene 
føds ler i stu di en. I til legg er til sva ren de an gitt 
for en lavrisikofødepopulasjon i sy ke hus 
 (fø de av de ling el ler kvin ne kli nikk). Det var 7 
(0,4 %) ope ra ti ve va gi na le føds ler ved van li ge 
fø de stu er, 28 (3,5 %) i for ster ke de fø de stu er og 
28 (12,7 %) for dem som ble flytt et til sy ke hus 
un der fød sel. I lavrisikofødepopulasjonen i 
sy ke hus var det brukt va kuum el ler tang ved 
10,4 % av føds le ne, som er en be ty de lig høy ere 
an del enn i fø de stu er (p < 0,001). Kei ser snitt-
an de len blant føds ler i for ster ke de fø de stu er 
var 9,5 %, blant føds ler som ble over flytt et fra 
fø de stue til sy ke hus 11,8 %, mens den i sam-
men lig nings grup pen var 6,2 %. I fø de stue -
popu la sjo nen var det 0,9 % av kvin ne ne som 
blød de mer enn 1 500 ml, i sam men lig nings-
grup pen 1,5 % (p = 0,02). Blant bar na født i 
 fø de stue had de 0,6 % ap gar skår < 7 ett er 5 mi-
nutt er, mot 1,0 % av bar na i sam men lig nings-
grup pen født i sy ke hus (p = 0,04).

I hele fø de stue po pu la sjo nen var det tre 

1 En spontanabort (før uke 22) foregikk i en fødestue

Fødsler utenfor sykehus som 
verken var planlagt i fødestue 

eller foregikk i fødestue

(n = 812)

Hjemme (n = 357)

Transport (n = 358)

Sykehus (n = 35)

Annet sted (n = 61)

Spontanabort 1  (n = 1)

Fødsler med utfylt  
tilleggsskjema 2008–2010

(n = 3 546)

Fødsler i studiepopulasjonen

(n = 2 734)

Fødsler i fødestue,  
ikke-planlagt

(n = 194)

Fødsler planlagt i fødestue, 

foregikk andre steder

(n = 220)

Hjemme (n = 17) 

Transport (n = 26)

Sykehus (n = 171)

Annet sted (n = 6)

Fødsler i fødestue,  
planlagt

(n = 2 320)

Fi gur 2  Over sikt over da ta grunn laget og in klu der te føds ler
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de sen tra li sert tje nes te med tre ni vå er føde -
insti tu sjo ner (fø de stue, fø de av de ling, kvin ne-
kli nikk) (4–6). Tid li ge re var den ne inn de lin gen 
ba sert på fød sels tall og be man nings krav, men 
nå er den ba sert på kva li tets krav (12).

For alle ty per føde in sti tu sjo ner er det vik tig 
å kjen ne re sul ta ter ved egen in sti tu sjon. Opp-
lys nin ger som mel des til Me di sinsk fød sels -
regis ter re gist re res der fød se len fak tisk fore-
går. Ru ti ne data i Me di sinsk fød sels re gis ter er 
der ved ikke all tid til strek ke lig for å vur de re 
kva li te ten ved fø de stu er og mind re fø de av de-
lin ger, hvor det fore kom mer over flytt in ger til 
stør re føde in sti tu sjo ner. Re sul ta ter fra de en-
kel te in sti tu sjo ne ne må ana ly se res ett er prin-
sip pet om be hand lings in ten sjon (in ten ti on-
to-treat), det vil si at re sul ta ter må an gis for 
alle føde kvin ner som ble inn lagt for fød sel 
ved fød sels start, også for fø den de som blir 
flytt et un der og ett er fød sel. Hvis man har 
gode re sul ta ter for føds ler som fore går i fø de-
stu en, men dår li ge re sul ta ter for føds ler som 
over flyt tes, vil ikke kva li te ten på virk som -

Ta bell 1  Over sikt over føds ler ett er fø de sted og hvor fød se len var plan lagt, 2008–10.

Fødestue, helseregion

Planlagt fødested: Antall (%)

Fødestue Sykehus Totalt1

Føderiket (Oslo), Sør-Øst 344 (100) 0 (0) 344

Hallingdal (Ål), Sør-Øst 1 (33,3) 2 (66,7) 3

Lykkeliten (Rjukan), Sør-Øst 21 (77,8) 6 (22,2) 27

Tynset, Sør-Øst 230 (93,9) 14 (5,7) 245

Valdres, Sør-Øst 96 (88,1) 13 (11,9) 109

Lærdal, Vest 218 (90,1) 22 (9,1) 242

Odda, Vest 183 (98,4) 3 (1,6) 186

Alta, Nord 249 (87,4) 36 (12,6) 285

Brønnøysund, Nord 114 (96,6) 4 (3,4) 118

Lofoten, Nord 346 (93,8) 18 (4,9) 369

Midt-Troms (Finnsnes), Nord 308 (91,7) 27 (8,0) 336

Mosjøen, Nord 140 (84,3) 26 (15,7) 166

Sonjatun (Nordreisa), Nord 59 (81,9) 13 (18,1) 72

Steigen, Nord 11 (91,7) 1 (8,3) 12

Fødsler i fødestue 2 320 (92,3) 185 (7,4) 2 514

Fødsler andre steder 220 (100) 0 (0,0) 220

Fødsler i studien 2 540 (92,9) 185 (6,8) 2 734

1 For 8 føds ler mang let det in for ma sjon om plan lagt fø de sted; Lær dal: 2, Lo fo ten: 5 og Midt- 
       Troms: 1
       En fød sel ved Tyn set var plan lagt hjem me. Dis se 9 føds le ne er tatt med i to tal an tal let føds ler  
       i fø de stue

Ta bell 2  År sa ker til over flytt ing før el ler un der fød sel ved 
plan lag te fø de stue føds ler, 2008–10

Årsak til overflytting før 
eller under fødsel, n = 174 Antall1

Langvarig vannavgang 26

Blødning 0

Sliten mor/behov for  
smertelindring 35

Mistanke om infeksjon 4

Avvikende leie/presentasjon 16

Truende asfyksi/ 
kardiotokografiforandringer 41

Langsom fremgang  
i åpningsfasen 67

Langsom fremgang  
i utdrivingsfasen 11

Annet 16

1 Ved noen føds ler ble det opp gitt fle re  
       år sa ker

død føds ler, alle fun net in trau te rint døde ved 
inn komst. Det var fem le ven de fød te som døde 
mel lom 29 da ger og ett år ett er fød sel. In gen 
av dis se døds fal le ne kun ne re la te res til kom-
pli ka sjo ner ved fød se len. Det var in gen av 
 bar na i fø de stue po pu la sjo nen som ble re gi-
strert døde i 1�–�5 års al der.

Dis ku sjon

Våre funn ty der på at risikoseleksjon til og re-
sul ta ter for fø de stu e ne var til freds stil len de. 
Det var to talt 6,9 % av kvin ne ne med plan lagt 
fø de stue fød sel som ble over flytt et un der fød-
se len og 3,8 % som ble over flytt et ett er fød se-
len, en ten på grunn av for hold ved mo ren 
el ler ved bar net. Over flytt in ge ne var of test 
udra ma tis ke, og de van lig ste år sa ke ne var 
lang som frem gang i åp nings fa sen, be hov for 
mer smer te lind ring, vann av gang over 24 ti-
mer uten at fød se len var nært fore stå en de, 
mis far get fos ter vann el ler end rin ger i fos ter-
lyd. Blant førs te gangs fø den de som had de 
plan lagt fø de stue fød sel, var det 19,5 % som ble 
over flytt et un der fød se len. Dett e er en be ty de-
lig an del, og førs te gangs fø den de som øns ker 
fø de stue fød sel må in for me res om dett e. An-
de len som ble over flytt et i vår stu die er imid-
ler tid klart la ve re enn ob ser va sjo ner fra fø de-
stue en he ter i Eng land, der 30�–�43 % av førs te-
gangs fø den de i fø de stue ble over flytt et (10, 11).

Ett er fød se len var de van lig ste år sa ke ne til 
over flytt ing fast sitt en de mor ka ke, mis tan ke 
om rif ter som bur de sys av lege el ler re spi ra-
sjons pro ble mer hos den ny fød te. Bruk av 
 va kuum/tang, fore komst av sfinkterskader og 
fore komst av ap gar skår < 7 ett er 5 mi nutt er 
had de til freds stil len de re sul ta ter både for 
føds ler i fø de stue og for dem som mått e over-
flytt es.

År sa ker til at 7,7 % av fø de stue føds le ne ikke 
var plan lagt å fore gå der, kan være at kvin -
nene ven tet for len ge med å dra til sy ke hus, 
el ler at fød se len gikk så raskt at de ikke ville 
rek ke frem til sy ke hus og at enes te mu lig het 
for å unn gå ikke-plan lagt hjem me fød sel el ler 
trans port fød sel var å dra til fø de stue. Dår lig 
vær el ler man gel på eg net trans port mid del 
var en sjel den år sak til ikke-plan lag te føds ler 
i fø de stue. Det er også noe over ras ken de at 
1,4 % av fø de stue føds le ne er se te føds ler.

Fød sels or ga ni se ring og an tall føde in sti tu-
sjo ner i Norge vil være av hen gig av fak to rer 
som til gjen ge lig het for den fø den de, kva li tet i 
tje nes ten, øko no mi og po li tis ke be slut nin ger. 
Det er be stemt at vi skal ha en diff e ren siert og 
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Ta bell 3  Ka rak te ris ti ka, kom pli ka sjo ner og ut fall ved plan lag te og ikke-plan lag te fø de stue føds ler, ved føds ler plan lagt i fø de stue som fore gikk and re ste der og for lav ri si ko føds ler  
i sy ke hus, 2008–10. Data fra til leggs skje ma kob let med data i Me di sinsk fød sels re gis ter (MFR). a) Opplysninger om fødsler og b) opplysninger om forhold hos fødte barn 

a

Fødsler i fødestue, planlagt
Fødsler i fødestue,  

ikke-planlagt

Fødsler planlagt  
i fødestue, foregikk  

andre steder

Fødsler  
i sykehus 
lavrisiko1

Fødsler
2 298 av 2 320 koblet  

med MFR-data
189 av 194 koblet  

med MFR-data
220 av 220 koblet  

med MFR-data
105 358  
fra MFR

Kvinnen  
og svangerskapet

Kategorier
Vanlig  

(n = 1 557)
Forsterket  

(n = 741)
Vanlig  

(n = 141)
Forsterket 

(n = 48)
Vanlig  

(n = 178)
Forsterket  

(n = 42)
N % N % N % N % N % N % N %

Paritet 0 225 14,5 216 29,1 46 32,6 13 27,1 90 50,6 24 57,1 45 700 43,4
1+ 1 332 85,5 525 70,9 95 67,4 35 72,9 88 49,4 18 42,9 59 658 56,6

Svangerskaps- 
lengde < 36 uker 2 0,1 10 1,3 5 3,5 4 8,3 1 0,6 0 0,0 0 0,0

 36 uker 1 552 99,7 728 98,2 136 96,5 44 91,7 174 97,8 41 97,6 104 396 99,1
Mangler 3 0,2 3 0,4 0 0,0 0 0,0 3 1,7 1 2,4 962 0,9

Leie Normalt,  
bakhode 1 470 94,4 710 95,8 130 92,2 46 95,8 150 84,3 39 92,9 98 182 93,2
Seteleie 19 1,2 14 1,9 2 1,4 0 0,0 6 3,4 0 0,0 1 929 1,8
Annet 67 4,3 17 2,3 8 5,7 2 4,2 22 12,4 3 7,1 5 229 5,0
Mangler 1 0,1 0 0,0 1 0,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 18 0,0

Operative  
forløsninger:
Vakuum Ja 7 0,4 24 3,2 0 0,0 2 4,2 25 14,0 0 0,0 9 218 8,7
Tang Ja 0 0,0 2 0,3 0 0,0 0 0,0 1 0,6 2 4,8 1 761 1,7
Keisersnitt Elektivt 0 0,0 44 5,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Akutt 1 0,1 27 3,6 0 0,0 3 6,3 21 11,8 5 11,9 6 564 6,2
Uspesi fisert 1 0,1 1 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 0,0

Komplikasjoner:
Sfinkterskade  
grad 3/4 Ja 13 0,8 18 2,4 2 1,4 0 0,0 2 1,1 0 0,0 2 410 2,3
Blødning  
> 500 ml 500 – 1 500 ml 58 3,7 48 6,5 12 8,5 2 4,2 15 8,4 4 9,5 12 378 11,7

> 1 500 ml,  
transfusjon 10 0,6 9 1,2 3 2,1 1 2,1 5 2,8 0 0,0 1 604 1,5
> 500 ml, ikke 
nærmere angitt 15 1,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 2,8 0 0,0 264 0,3

1 Lavrisiko en kelt føds ler med svan ger skaps va rig het  36 uker re gist rert med ru ti ne data i Me di sinsk fød sels re gis ter (MFR) i Hel se Sør-Øst, Hel se Vest  
       og Hel se Nord for 2008–10. Føds ler hos kvin ner med kro nis ke syk dom mer el ler gra vi di tets kom pli ka sjo ner samt føds ler som ble in du sert el ler var  
       plan lagt med kei ser snitt, ble ekskludert.

 

b

Fødsler i fødestue, planlagt
Fødsler i fødestue,  

ikke-planlagt

Fødsler planlagt  
i fødestue, foregikk  

andre steder

Fødsler  
i sykehus 
lavrisiko

Fødte1
2 298 av 2 320 koblet  

med MFR-data
190 av 195 koblet  

med MFR-data
220 av 220 koblet  

med MFR-data
105 358  
fra MFR

Barnet Kategorier
Vanlig  

(n = 1 557)
Forsterket  

(n = 741)
Vanlig  

(n = 142)
Forsterket 

(n = 48)
Vanlig  

(n = 178)
Forsterket  

(n = 42)
N % N % N % N % N % N % N %

Fødselsvekt < 2 500 g 3 0,2 11 1,5 7 4,9 1 2,1 0 0,0 0 0,0 953 0,9
2 500 – 4 500 g 1 515 97,3 701 94,6 130 91,5 40 83,3 172 96,6 40 95,2 101 569 96,4
> 4 500 g 39 2,5 29 3,9 4 2,8 7 14,6 6 3,4 2 4,8 2 789 2,6
Mangler 0 0,0 0 0,0 1 0,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 47 0,0

Apgarskår  
etter 5 min < 7 1 0,1 10 1,3 1 0,7 2 4,2 2 1,1 1 2,4 1 029 1,0

 7 1 552 99,7 730 98,5 139 97,9 45 93,8 174 97,8 41 97,6 104 289 99,0
Mangler 4 0,3 1 0,1 2 1,4 1 2,1 2 1,1 0 0,0 40 0,0

1 Antall fød te er høy ere enn an tall føds ler, på grunn av en ikke-plan lagt tvil ling fød sel ved en fø de stue
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sup ple res med ru ti ne data i Me di sinsk fød sels-
re gis ter. Til leggs skje ma et ga de tal jert in for-
ma sjon om nes ten samt li ge føds ler i fø de stue 
i stu die pe ri oden, også år sa ker til over flytt ing 
til sy ke hus, når i fød sels for lø pet dis se over flyt-
tin ge ne skjed de, hvil ke type trans port mid del 
som ble brukt, samt opp lys nin ger om trans-
port føds ler. Vi de re ga til leggs skje ma et de tal-
jer te opp lys nin ger om føds ler som var plan-
lagt å fore gå i fø de stue, men som fore gikk 
and re ste der.

En vik tig svak het med stu di en er at an tal let 
føds ler som inn går er lavt og at funn knytt et 
til sjeld ne hen del ser som al vor lig blød ning 
hos mor, død fød sel, svært lav ap gar skår og 
neo na tal død, må tol kes med for sik tig het.

Kon klu sjon

Re sul ta te ne fra den ne stu di en ty der på at risi-
koseleksjon til og re sul ta ter for fø de stu e ne var 
til freds stil len de. Det var få fler gangs fø den de, 
men nær me re en av fem førs te gangs  føden de 
med plan lagt fø de stue fød sel som mått e flytt es 
til sy ke hus un der fød se len. Over flytt in ge ne var 
of test udra ma tis ke. Stu di en ga kunn skap om 
fød sels ut fall som er nød ven dig for å vur de re 
kva li te ten på se lek sjon til og føds ler i fø de -
stuer. Slik kunn skap bør alle lavrisikofødsels-
enheter og mind re fø de av de lin ger kun ne do-
ku men te re.

Mott att 28.9.2017, før s te re vi sjon inn sendt 23.12.2017,  
god kjent 13.3.2018.

heten nød ven dig vis være god. I den ne stu di en 
var det nett opp dett e som ble un der søkt.

Fun ne ne in di ke rer at re sul ta te ne for mor 
og barn ett er fø de stue fød sel var til freds stil -
lende. Det var bare 0,6 % av bar na som had de 
 ap gar skår < 7 ett er 5 mi nutt er, og vi fant ikke 
data om al vor lig ska de el ler døds fall hos mor 
el ler barn som kun ne re la te res til fø de stue-
fød se len i seg selv. Det var 0,4 % ope ra ti ve 
 va gi na le føds ler ved de van li ge fø de stu e ne. 
Re sul ta te ne sam sva rer med tid li ge re stu di er 
fra Norge og in ter na sjo nalt (13–20). Kei ser-
snitt fre kven sen ved plan lag te føds ler ved de 
for ster ke de fø de stu e ne i stu di en var på fal -
lende høy og be gren set seg ikke til nød kei ser-
snitt, slik in ten sjo nen har vært.

I stu di en fikk vi be lyst år sa ker til over flyt-
ting til sy ke hus un der og ett er fød sel, når i 
fød sels for lø pet over flytt ing skjed de og trans-
port må ten. En god am bu lan se tje nes te er 
åpen bart vik tig for fø de stue virk som he ten.

Ved star ten av dett e pro sjek tet i 2008 var det 
55 føde in sti tu sjo ner, hvor av 14 fø de stu er i 
Norge, og i stu die pe ri oden fore gikk 1,4 % av 
alle føds ler i fø de stu er. I dag er det 47 føde -
insti tu sjo ner, hvor av seks fø de stu er. Føl gen de 
åtte fø de stu er er ned lagt: Lykkeliten (2008), 
Føde ri ket, Lær dal og Stei gen (2011), Vald res og 
Odda (2013), samt Hal ling dal og Mo sjø en 
(2016). I 2016 fore gikk 0,7 % av alle føds ler i 
 fø de stu er (9). Nors ke hel se myn dig he ter har 
nå an be falt at for ster ke de fø de stu er av vik les 
(12), og i dag fin nes det bare én for ster ket 
 fø de stue i lan det (Lo fo ten).

Det fin nes fø de stue lig nen de fø de til bud (lav-

ri si ko en he ter) ved Oslo uni ver si tets sy ke hus 
(ABC-kli nik ken, Ul le vål sy ke hus), Stavanger 
uni ver si tets sju ke hus (Føde lof tet) og Hau ke-
land uni ver si tets sy ke hus (Stor ken). Dis se en-
he te ne var ikke in klu dert i stu di en, men også 
for sli ke en he ter vil det være vik tig å kun ne 
do ku men te re re sul ta te ne for de fø den de som 
blir over flytt et fra lav ri si ko en he te ne til van -
lige fø de av de lin ger.

I Dan mark, Sve ri ge og Finland er fød sels-
hjel pen mer sen tra li sert enn i Norge. Det er et 
få tall fø de av de lin ger i dis se lan de ne med 
mind re enn 1 000 føds ler per år, og an tall 
føde in sti tu sjo ner i Norge er mer enn dob belt 
så stort i for hold til fød sels tal let. Geo gra fi og 
bo sett ings møns ter er nok for skjel lig, men for-
kla rer nep pe den sto re for skjel len i an tal let 
føde in sti tu sjo ner.

I Eng land an be fa les nå lav ri si ko fø den de å 
føde i jord mor styr te lav ri si ko en he ter, en ten 
fritt stå en de el ler på sy ke hus (freestanding or 
alongside) frem for i van lig fø de av de ling, for di 
dett e gir fær re in ter ven sjo ner (epi sio to mi, epi-
du ral be dø vel se, ope ra ti ve va gi na le føds ler, 
kei ser snitt) og sam me re sul tat for bar na (19, 
20). Dett e bur de ha re le vans også for or ga ni-
se rin gen av fød sels om sor gen i Norge. I Eng-
land er det etab lert 47 nye jord mor styr te føde-
en he ter si den 2010, og i 2016 skjed de 14 % av 
alle føds ler i Eng land ved 158 sli ke en he ter 
(per son lig med de lel se, as so ci ate pro fes sor 
 De nis Walsh 27.9.2017).

En styr ke ved vår stu die er at den er po pu-
la sjons ba sert, lands om fatt en de og pros pek tiv. 
Opp lys nin ge ne sam let inn i stu di en kun ne 
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Trikotillomani

Trikotillomani, el ler hårnappings-
lidelse, er en psy kisk li del se som 
 ty pisk ram mer i ung doms å re ne og 
har et kro nisk for løp. Til stan den er 
ofte led sa get av be ty de li ge be grens-
nin ger i livs ut fol del sen. Ko mor bi di-
tet med de pre sjon og angst li del ser  
er van lig.

Sam men lig net med at ferds te ra pi 
har me di ka men ter be skje den 
 eff ekt på den ne li del sen. De fles te 
pa si en te ne re spon de rer på at ferds-
te ra pi, hvor over halv par ten opp-
når re mi sjon. Man ge hel se ar bei de-

re er uvi ten de om hårnappingslidelse, både 
når det gjel der fore komst og be hand lings  mu-
lig he ter.

Trikotillomani (gresk for thrix: hår, tillein: 
plukke og ma nia: gal skap/en tu si as me) er be-
skre vet i litt e ra tu ren al le re de før den frans ke 
der ma to lo gen Fran çois Hen ri Hallopeau 
(1842�–�1919) i 1889 ga navn til til stan den. En 
mer mo der ne be teg nel se er hårnappings-
lidelse (hair pul ling dis or der), som be nytt es i 
det ame ri kans ke dia gno se sy ste met Di ag nos tic 

and Sta tis ti cal Ma nu al of Men tal Dis or ders 
(DSM-5) (1). Hårnappingslidelse i DSM-5 sam-
sva rer i stor grad med dia gno sen trikotillo-
mani i den ti en de ut ga ve av International Clas-
si fi ca tion of Dis ease (ICD-10) (2): «Li del se kjen-
ne teg net av merk bart hår tap som føl ge av 
gjen tatt mang len de kon troll over im pul sen 
til å nappe ut hår.»

Hår nap ping som bed re kan for stås som 
ledd i en hud li del se, en an nen al vor lig psy kisk 
li del se el ler med mål sett ing om å for bed re 
ut se en det, gir ikke grunn lag for dia gno sen 
trikotillomani.

Fore komst og kli nisk  
pre sen ta sjon
I den stør ste pre va lens stu di en til dags dato, 
en screen ing av 2 534 stu den ter, fant man en 
livs tids pre va lens for trikotillomani på 0,6 %, 
ett er kri te ri er som om fatt er et krav om spen-
ning som for lø ses ved hår nap ping (3). Det 
vis te seg at fle re som sli ter med hår nap ping, 
ikke kjen ner seg igjen i dett e kri te ri et, som 
der for er fjer net i DSM-5, men frem de les gjel-
der for ICD-10 (4). Ba sert på opp my ke de kri te-
ri er i DSM-5 an ty der en screen ing av 339 me-
di sin stu den ter en livs tids pre va lens for triko-

SHI RIN OLGA ES KE LAND
shirolin@hotmail.com
Sønd re Oslo DPS
Kli nikk psy kisk hel se og av hen gig het
Oslo uni ver si tets sy ke hus
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Kli nikk psy kisk hel se og av hen gig het
Oslo uni ver si tets sy ke hus

tillomani på nær me re 2,4 % og en punkt pre-
va lens på 1,2 % (4).

Trikotillomani sy nes å fore kom me dob belt 
så hyp pig blant kvin ner som hos menn (4, 5). 
Med øken de symp tom byr de og al vor lig hets-
grad øker an de len menn som er ram met (5). 
De but er ty pisk i ung dom men, og trikotillo-
mani har som re gel et kro nisk svin gen de for-
løp (5). Barn ned i to–tre års al der kan også 
ram mes, of te re med av gren se de for løp for-
bun det med ytre be last nin ger og si tua sjon 
(5).

Hå re ne nap pes of test ett og ett med fing -
rene («pin sett gre pet»), ho ved sa ke lig fra ho de-
bun nen. I an nen rek ke nap pes øyevip per, øye-
bryn og kropps hår og noe sjeld ne re kjønns-
hår. Noen pa si en ter kan bru ke fle re ti mer om 
da gen på hår nap ping. Led sa gen de ri tu a ler 
kan om fatt e å stry ke det nap pe de hå ret over 
lep pe ne, nøye in spek sjon og tyg ging av hår-
ro ten og hå ret. Hår nap pin gen kan føre til sår-
dan ning i ho de bun nen og mus kel- og spen-
nings smer ter, mens tyg ging av hår kan gi 
tann ska der. Det er an slått at 5�–�18 % av pa si en-
ter med trikotillomani svel ger hå re ne de nap-
per (5). Det reg nes li ke vel som gan ske sjel den 
at hår an sam lin ger i ma ge sekk/tarm (triko-
besoarer) for år sa ker ob struk sjon med be hov 
for akutt kir ur gi (5).
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Psy ko pa to lo gi og ko mor bi di tet

Hår nap pin gen skjer som re gel i det skjul te, 
selv om nære på rø ren de ofte leg ger mer ke til 
at fer den. Nap pin gen kan anta for skjel li ge for-
mer, av hen gig av år sak og si tua sjon (5). Ved 
au to ma tisk hår nap ping blir hå re ne ty pisk 
nap pet i en til stand av uopp merk som het, 
som ved lavt ak ti vi tets ni vå, f.eks. ved TV-titt ing 
el ler le sing. Fo ku sert hår nap ping skjer mer 
be visst, og med tvangs preg. Den ne ty pen hår-
nap ping er ofte ut løst av ne ga ti ve fø lel ser, en 
in tens tan ke om kring el ler trang til nap ping, 
el ler et for søk på å ska pe sym me tri (6). Høy 
grad av unn gå el se i for hold til uøns ke de tan-
ker el ler fø lel ser er blitt as so siert med høy ere 
symp tom trykk av trikotillomani (6).

Pro ble mer med å re gu le re fø lel ser, svek ket 
im puls kon troll og de struk ti ve stra te gi er for 
selv re gu le ring il lust re rer at trikotillomani har 
fel les trekk med rus- og spil le av hen gig het, 
 spi se for styr rel ser, per son lig hets pro ble ma tikk 
og selv ska ding. De ska de li ge føl ge ne av hår-
nap ping kan være mind re åpen ba re, men til-
stan den er for bun det med be ty de lig psy ko -
sosi al be last ning og funk sjons hem ning (5). 
Man ge unn går van li ge fri tids- og so si a le ak ti-
vi te ter for å hol de hår ta pet skjult. And re går 
så langt at de av står fra in ti me re la sjo ner el ler 
iso le rer seg fra om ver den.

Opp le vel ser av mang len de kon troll, skam og 
ne der lag kan gi gro bunn for angst og de pre-
sjon som igjen for ver rer hår nap pin gen, og det 
ska pes en ond sir kel. Ko mor bi di tet i form av 

av hen gig het, angst li del ser, de pre sjon og hud-
plukkingslidelse er van lig ved trikotillomani. 
I en stu die med 85 pa si en ter had de 39 % ko mor-
bid psy kisk li del se, mens an de len var 79 % når 
man også så på tid li ge re psy kisk sy ke his to rie 
(7).

Etio lo gi og ge ne tikk

I DSM-5 er hårnappingslidelse (trikotillomani) 
plas sert i ka pit let om ob ses siv-kompulsive 
 re la ter te li del ser. Her fi gu re rer også hudpluk-
kingslidelse, som i lik het med trikotillomani 
om fatt er kropps fo ku sert re pe ti tiv at ferd. Tvil-
ling un der sø kel ser ty der på at dis se li del se ne 
ge ne tisk er nært be slek tet, sam ti dig som de 
har noen gen va ri an ter til fel les med ob ses siv-
kompulsiv li del se (5, 8).

I muse mo del ler er trikotillomanilignende 
at ferd frem av let ved de ak ti ve ring av en kel te 
ge ner, blant an net SAPAP3-ge net som ko der 
for pro tei ner som er in vol vert i post sy nap -
tiske transmittersystemer (5). Det er be skre vet 
en over hyp pig het av po ly mor fis mer for bun-
det med et mind re funk sjo nelt SAPAP3-gen 
både hos pa si en ter med trikotillomani og ob-
ses siv-kompulsiv li del se (5). Når det gjel der 
be tyd nin gen av mil jø fak to rer, er både trikotil-
lomani og ob ses siv-kompulsiv li del se blitt satt 
i sam men heng med om sorgs svikt, spe si elt 
man gel på fø lel ses mes sig iva re ta kel se (5).

Det fore lig ger en rek ke bil de dia gnos tis ke 
stu di er av trikotillomani, men på dett e fel tet 
har man ikke kom met langt nok til at re sul-
ta ter gir me ning i en kli nisk sam men heng. I 
en me ta ana ly se av to talt 76 pa si en ter og 41 
kon trol ler an ty det man for tyk ket hjer ne bark 
i høy re fron tal lapp hos pa si en ter med trikotil-
lomani (9). Dett e skil ler seg fra funn av for tyn-
net hjer ne bark ved ob ses siv-kompulsiv li del se 
og kan tyde på at trikotillomani og ob ses siv-
kompulsiv li del se ikke er like be slek tet som 
tid li ge re an tatt.

Me di ka men tell be hand ling

Ko mor bi di tet i form av angst og de pre sjon og 
lik hets trekk med ob ses siv-kompulsiv li del se 
har in spi rert for skriv ning av an ti de pres si ver 
for trikotillomani. Sam men lig net med at ferds-
te ra pi er imid ler tid me di ka men tel le in ter ven-
sjo ner un der leg ne med hen syn til eff ekt (10).

I en me ta ana ly se av syv kon trol ler te ran do-
mi ser te stu di er av at ferds te ra pi og seks av 
 an ti de pres si ver fant man gjen nom snitt lig 
god eff ekt stør rel se for at ferds te ra pi (1,41) og 

lav til mo de rat eff ekt stør rel se for an ti de pres-
si ver (0, 41) (10). I stu die sam men heng er an ti-
de pres si ver gitt over 10�–�12 uker, og det er usik-
kert om eff ek ten ved va rer over tid. I en rek ke 
mind re ikke-kon trol ler te stu di er og enkelt-
pasientrapporter har man be skre vet re duk-
sjon i symp tom trykk i for bin del se med me di-
si ne ring med li ti um, ha lo pe ri dol og dronabi-
nol ved trikotillomani (11). I en ran do mi sert 
pla ce bo kon trol lert stu die med to talt 25 pa -
sien ter fant man sig ni fi kant eff ekt av olanza-
pin (11).

Man har rett et sø ke ly set mot ami no sy ren 
N-ace tyl cys te in, som er en glutamatmodula-
tor, og som har vist kli nisk eff ekt i en ran do-
mi sert pla ce bo kon trol lert stu die med to talt 
50 voks ne pa si en ter (11). Fun ne ne har ikke latt 
seg rep li ke re hos barn og ung dom med triko-
tillomani (11).

At ferds te ra pi

At ferds te ra pi, i form av så kalt va ne end rings-
tre ning med sti mu lus kon troll (her ett er be teg-
net va ne end rings tre ning), ble opp rin ne lig 
ut vik let for å be hand le tics og stam ming (12). 
Ved va ne end rings tre ning læ rer pa si en ter å bli 
mer opp merk som me på hår nap pin gen. Der-
ett er tre ner man på å ut fø re en kon kur re -
rende re spons, for eks em pel å gjø re noe som 
in ne bæ rer at det blir fy sisk van ske lig å gi ett er 
for en im puls til å nappe. Dett e kan for eks em-
pel være å hol de fing re ne rundt tom le ne og 
hol de fast i ett mi nutt. Sti mu lus kon troll er et 
ledd i be hand lin gen og hand ler om å iden ti-
fi se re og end re for hold ved om gi vel se ne som 
fa si li te rer hår nap ping, for eks em pel å fjer ne 
sto ler med arm le ner.

Va ne end rings tre ning er eff ek tivt både for 
barn og voks ne med trikotillomani (10). Pla -
cebo si tua sjo nen i stu di er av at ferds te ra pi 
 va ri e rer fra å gi en an nen type at ferds in ter ven-
sjon til ven te lis te kon troll. Tre nin gen fore går 
ty pisk ukent lig over 6�–�10 uker. Selv om re spon-
sen ofte er me get god, er det imid ler tid få som 
blir helt kvitt sin hår nap ping med  be hand ling. 
Det er rap por tert 64�–�100 %  re spon de re (5). Den 
leng ste opp føl gings stu di en ty der på til ba ke-
fall hos 70 % av dis se, to år ett er be hand lin gen 
er av slutt et (5).

For ster ket  
va ne end rings tre ning
Pro ble met med til ba ke fall har in spi rert for-
sterk nin gen av va ne end rings tre ning med psy-

Hår tap som føl ge av trikotillomani er som of test re ver si-
belt. Den ne kvin nen had de nap pet i over ti år og fikk bare 
del vis hå ret til ba ke i dett e om rå det ett er vel lyk ket te ra pi.  
I sli ke til fel ler hø rer det hjem me med un der sø kel se hos 
hud le ge for å ute luk ke ko mor bid hud li del se og and re 
for mer for alopecia areata. For øv rig er trikotillomani en 
dia gno se som kan stil les hos fast le gen. Foto: Erna Moen



929TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 10,  2018;  138

KLINISK OVERSIKT

ko lo gis ke in ter ven sjo ner. Ran do mi ser te pla-
ce bo kon trol ler te stu di er av va ne end rings -
trening, for ster ket med hen holds vis dia lek-
tisk at ferds te ra pi (13) og ak sept- og for plik tel-
ses te ra pi (ac cep tance and com mit ment 
ther a py) (14), har vist bed re eff ekt og re sul ta-
ter over tid (seks må ne der) enn va ne end rings-
tre ning ale ne (13, 15). Det er fun net sam va ria-
sjon mel lom re duk sjon i hårnappingssym-
ptomer og økt ka pa si tet til å re gu le re fø lel ser 
i for lø pet av be hand lin gen (13).

Dia lek tisk at ferds te ra pi og ak sept- og for-
plik tel ses te ra pi om ta les gjer ne som del av en 
«tred je bøl ge» in nen kog ni tiv at ferds te ra pi. 
Mens man i klas sisk kog ni tiv te ra pi leg ger 
vekt på å for stå, men ikke la seg sty re av, feil-
slut nin ger el ler tan ke inn hold, har man i dia-
lek tisk at ferds te ra pi og ak sept- og for plik tel-
ses te ra pi et stør re sø ke lys på ak sept og to le-
ran se for fø lel ser frem for flukt fra fø lel ser.

Va ne end rings tre ning og for ster ket va ne-
end rings tre ning for trikotillomani er i all 
 ho ved sak stu dert i in di vi du ell be hand ling, 

selv om grup pe te ra pi står sen tralt i mo der ne 
kog ni tiv at ferds te ra pi for and re li del ser. Iden-
tifisering, sam hold og med fø lel se med med-
pa si en ter kan gi grup pe be hand ling te ra peu-
tis ke for de ler, spe si elt knytt et til re duk sjon av 
skam og opp le vel sen av å være an ner le des.

I en åpen norsk na tu ra lis tisk stu die har man 
fun net at va ne end rings tre ning for  sterket med 
ak sept- og for plik tel ses te ra pi i grup pe kan 
være mer eff ek tivt enn in di vi du ell  te ra pi, med 
90 % av 53 pa si en ter i re mi sjon ved av slutt et 
be hand ling, og 60 % av dis se be holdt bed rin-
gen ett er ett år (15).

Kon klu sjon

Til gang til in for ma sjon er ra di kalt end ret med 
in ter nett, og pa si en ter med trikotillomani vet 
der for i øken de grad at de ikke er ale ne. Li ke vel 
kan skam og unn vi kel se gjø re det van ske lig å 
opp sø ke hjelp. Det er der for vik tig at hel se -
arbei de re kan fan ge opp li del sen og ta den på 

al vor. Både for pa si en ten og le gen kan det være 
van ske lig å for stå at van li ge an stren gel ser for 
å stoppe hår nap ping ikke fø rer frem. Det er 
nød ven dig å lære en helt an nen måte å for -
holde seg til hårnappingstrangen, og me to den 
kre ver opp læ ring. Fore komst til si er at be hand-
lin gen bør være til gjen ge lig i den en kel te hel-
se re gi o nen, både i vok sen psy kia tri en og i 
barne- og ung doms psy kia tri en. Det er i dag 
bare Oslo uni ver si tets sy ke hus og St. Olavs hos-
pi tal som til byr spe sia li sert be hand ling for 
trikotillomani.

I frem ti den vil det være nytt ig å av kla re 
 re la sjo nen mel lom trikotillomani og komor-
biditeter, og å un der sø ke hvor vidt led sa gen de 
psy kis ke li del ser sva rer på be hand lin gen for 
hår nap ping. Der som for ster ket va ne end rings-
tre ning vi ser seg å være like eff ek tiv når den 
gis i grup per som in di vi du elt, kan res sur se ne 
ut nytt es bed re, og fle re kan få hjelp.

Mott att 5.7.2017, før s te re vi sjon inn sendt 29.1.2018,  
god kjent 13.3.2018.
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Elek tri ker lær ling ska det  
av strøm gjen nom gang

Strøm gjen nom gang fra lav spen ning 
kan gi for skjel li ge ty per og gra der av 
hel se ut fall, som hjer te ryt me for styr-
rel ser og ind re for bren nin ger. Sann-
syn lig he ten for ska de er nor malt 
av hen gig av strøm styr ke, spen nings-
ni vå, strøm vei gjen nom krop pen og 
eks po ne rings va rig het. Vi be skri ver 
en pa si ent ut satt for strøm gjen nom-
gang, der an tatt lavt ska de po ten si al 
fikk stør re kli nis ke kon se kven ser enn 
for ven tet.

En elek tri ker lær ling i 20-åre ne fikk 
strøm gjen nom gang da han skul le 
mon te re en stikkon takt i en vegg boks 
i ta ket over en him ling. Han ar bei det 
med ar me ne over ho det i top pen av en 
gar din trapp, med føtt e ne ca. 180 cm 

over gul vet. Beg ge tup pe ne på tom mel fing re ne 
kom i kon takt med strøm fø ren de po ler bak 
stikkon tak ten, og han fikk strøm gjen nom gang 
fra hånd til hånd, med sann syn lig strøm vei via 
hjer te re gi o nen. Nett sy ste met på ar beids ste det til-
si er at spen nin gen var 230 V. Han falt ikke ned, 

men ble an ta ge lig fri gjort øye blik ke lig, si den gre-
pet om kon tak ten ikke var luk ket. Han opp lev de 
at strøm gjen nom gan gen kun var te et kort øye-
blikk. Ett er strøm gjen nom gan gen var han om -
tåket og treng te noen mi nutt er å kom me seg på, 
før han meld te fra til en kol le ga, som kjør te ham 
til Le ge vak ten.

An tal let po ten si elt al vor li ge strøm ulyk ker 
blant elek tri ke re i Norge er es ti mert til å være 
ca. 3 000 år lig, ba sert på sub jek tiv vur de ring 
av ska de po ten si a let (1). Til sva ren de nivå er 
fun net i Sve ri ge og Dan mark (2). De fles te av 
dis se med fø rer ikke kon takt med hel se ve se-
net, men elek tro bran sjen selv er opp merk-
som på mu li ge fa rer ved den ne ty pen eks po-
ne ring. Der for er det ut ar bei det an be fa lin ger 
for når og på hvil ken måte per so ner ut satt for 
strøm gjen nom gang bør føl ges opp av hel se-
ve se net i akutt fa sen (3).

Strøm ulyk ker kan po ten si elt med fø re al vor-
li ge akutt eff ek ter, for trinns vis på hjer te, ner-
ve sy stem, hud og mus kel- og skje lett sy stem 
(3–5). Ved strøm gjen nom gang arm til arm fra 
lav spen ning er de vik tig ste mu li ge kom pli ka-
sjo ne ne i en akutt fase på virk ning av hjer tet, 
dype mus kel ska der på grunn av vevs opp var-
ming (ind re for bren ning), ner ve ska der, fall-
ska der el ler hel/del vis overriving av mus kel-

LARS OLE GOF FENG
lars.goffeng@stami.no
Sta tens ar beids mil jø in sti tutt

DAG RUNE STOR MOEN
Dil ling

KAJ BO VEI ER STED
Sta tens ar beids mil jø in sti tutt

fes ter (3, 6). Ved stør re mus kel ska de, rab do-
myo ly se, fri gjø res sto re meng der myo glo bin 
og elek tro lytt er fra ska det mus kel, hvil ket kan 
med fø re ny re svikt. Sann syn lig het for mus kel-
ska der på grunn av vevs opp var ming reg nes 
nor malt som be gren set ved lav spen nings-
gjen nom gang, hvis man ikke hen ger fast til 
strøm kil den på grunn av kram per. De po ten-
si elt mer livs far li ge høy spen nings ulyk ke ne 
kan ha be ty de lig stør re virk nin ger, her un der 
brann ska der og rab do myo ly se.

På Le ge vak ten vis te elek tro kar di o gram (EKG) nor-
mal si nus ryt me uten aryt mi tegn. Pa si en ten føl te 
seg util pass og mått e sitt e litt ned. Han had de 
ube hag i høy re hånd med ut strå ling til hals, men 
det var ikke rap por tert om hud for and rin ger, num-
men het i hånd el ler hjer te bank. Si den han had de 
nor ma le EKG-funn og ikke føl te seg syk, ble det 
vur dert å sen de ham hjem ett er kort tid. Imid ler-
tid kom det frem at pa si en ten fra tid li ge re had de 
vært pla get med hjertebankanfall, der det ett er 
ut red ning var blitt kon klu dert med nodal re-
entrytakykardi. Fire år før ulyk kes tids punk tet 
had de han gjen nom gått en vel lyk ket ab la sjons-
be hand ling.

Grun net tid li ge re sy ke his to rie kon fe rer te le ge-
vakt le gen med bak vakt på me di sinsk av de ling 
ved sy ke hu set, og pa si en ten ble inn lagt til ob ser-
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va sjon på in ten siv av de ling med over vå king 
 un der hele inn leg gel sen.

Blod prø ver tatt 2 t 45 mi nutt er ett er ulyk ken 
vis te for høy et to tal kreatinkinase (CK) i se rum på 
37 669 U/l ( re fe ran se om rå de 50�–�400) og s-ALAT 
på 201 U/l (10�–�70) (tab 1). Øv ri ge prø ver var in nen 
re fe ran se om rå det (7). Det fore lå blod prø ve svar 
tatt hos fast le ge fra før ulyk ken. Dis se vis te bl.a. 
nor mal to tal CK.

Pa si en ten had de inn lagt ka te ter før s te døgn. 
Urinstiks ble tatt tre gan ger sam me dag som 
strøm ulyk ken og var alle gan ger ne ga tiv for glu-
ko se, ke to ner, leu ko cytt er, al bu min og blod. Det 
ble ikke be mer ket mørk urin på noe tids punkt, og 
uri nen ble ikke mik ro sko pert.

For høy et to tal s-CK av spei ler affi  sert mus kel-
vev og kan fore kom me ved en rek ke uli ke for-
hold, der iblant kram pe an fall, fy sis ke trau mer 
el ler ska der på musk ler ett er kraf tig tre ning, 
mus ku lær is ke mi eks em pel vis ett er CO-for-
gift ning og ved pri mæ re mus kel syk dom mer 
som Du chen nes mus kel dyst ro fi. For høy et to-
tal s-CK kan være for år sa ket både av vi rus- og 
bak te ri el le in fek sjo ner og av en del me di si ner, 
som nev ro lep ti ka (ma lignt nev ro lep ti ka syn-
drom), syk lis ke an ti de pres si ver el ler an ti his-
ta mi ner. Det sam me gjel der tok sis ke stoff er 
som eks em pel vis al ko hol, bar bi tu ra ter el ler 
am fe ta min (8). For ven tet CK-øk ning va ri e rer 
av hen gig av år sak (9).

Lett til mo de rat for høy e de ALAT-ver di er kan 
ses ved en rek ke til stan der, spe si elt i le ver, 
men også ved ska der i skje lett mus ku la tur, da 
sam ti dig all tid med høy ere ver di er av s-ASAT 
og også for høy e de ver di er av to tal s-CK (7, 10).

Myoglobinuri kan være en del av det kli -
niske bil det ved rab do myo ly se, men i vis se 
ma te ria ler gjel der det un der 1/5 av til fel le ne 
(11). Dett e er der for et usik kert mål som er 
 av hen gig av svært rask fri gjø ring i ska de de 
musk ler. S-myo glo bin nor ma li se res in nen 24 
ti mer (8), og u-myo glo bin er av hen gig av 
 væs ke gjen nom strøm ning, per so nens vekt og 
ikke minst tid si den ska den samt av at ny re-
nes ka pa si tet over skri des (8, 12).

Prø ve re sul ta te ne kun ne tyde på mus kel ska de 
(rab do myo ly se) til tross for kort va rig het av 
strøm gjen nom gan gen. For å fo re byg ge ny re ska de 
ble han inn lagt og be hand let med væs ke til før sel 
(for sert al ka lisk diu re se). To talt gitt salt vann var 
6 250 ml før s te døgn, med diu re se målt fra kl 18 
inn leg gel ses da gen til kl 6 nes te mor gen på 
3 190 ml. Seks ti mer ett er at be hand ling ble igang-
satt, var to tal s-CK 26 351 U/l. Ett er 24 ti mer var 
den 18 338 U/l. S-ASAT var 420 U/l og fort satt for-
høy et, mens p-ka li um og s-kal si um lå noe lavt ni 
ti mer ett er ulyk ken, dvs. un der be hand lin gen med 
for sert diu re se.

El lers lå øv ri ge ver di er (b-leu ko cytt er, b-he mo-
glo bin, b-trom bo cytt er, s-al bu min, s-krea ti nin, 

s-al ka lisk fos fa ta se, s-nat ri um) in nen for re fe -
ranse om rå det både før og ett er ulyk ken.

Ved ut skriv ning to da ger ett er inn leg gel sen 
frem sto han som kli nisk upå fal len de. Alle sym-
pto mer (ube hag i høy re hånd med ut strå ling til 
hals) var gått helt vekk, men han had de fort satt 
for høy et to tal s-CK på 9 660 U/l ( ref. 50�–�400) og 
fikk be skjed om at ri ke lig væs ke inn tak i noen da-
ger frem over var vik tig. Po li kli nisk kon troll ett er 
ti da ger vis te nor mal ver di av to tal s-CK (tab 1).

Dis ku sjon

I den ne ka sui stik ken be skri ves en strøm eks po-
nert pa si ent der de inn le den de vur de rin ge ne 
av pa si en tens gode all menn til stand, ulyk kes-
for løp og an tatt strøm eks po ne ring lett kun ne 
ha re sul tert i mang len de ut red ning og over-
vå king. Ut vi de de prø ve re sul ta ter vis te  li ke vel 
at det var in di ka sjo ner for fore byg ging av 
 ny re ska de på grunn av mus kel aff ek sjon. Si den 
prø ver fra før ulyk ken vis te nor ma le  re sul ta ter 
og man sto over for en for mo det opp lagt ut -
løsen de år sak, ble det ikke gjort  ytt er li ge re 
diff e ren si al dia gnos tis ke over vei el ser.

Pa si en ten be skri ver ikke kram per som 
 kun ne ha holdt ham til strøm kret sen, ster ke 
mus kel kon trak sjo ner el ler fall fra gar din trap-
pen der han ar bei det. Ved så kort va rig eks po-

Ta bell 1  Ut valg te blod prø ve re sul ta ter før ulyk ken og i akutt fa sen. Øv ri ge prø ver ble tatt og lå in nen for re fe ran se om rå det en ten både før og ett er (b-leu ko cytt er, b-he mo glo bin, b-trom-
bo cytt er, s-al bu min, s-al ka lisk fos fa ta se, s-nat ri um), el ler ett er, men ble ikke tatt før ulyk ken (s-CRP, to tal s-bi li ru bin, s-GT, s-amy la se i pancreas, p-klo rid).

Tidspunkt 12:45 15:30 21:30 08:00 08:00

0 t 2 t 45 m 8 t 45 m 19 t 15 m 43 t 15 m

1 md.  
før ulykken Ulykken 1. dag 2. dag 3. dag 10. dag

Analyser Referanse-
område

Total s-CK (U/l) 50 – 4001, 2 109 37 669* 26 351* 19 217* 9 660* 238

S-troponin T (ng/l) < 14 < 10

S-kreatinin (μmol/l) 60 – 100 99 87 83 80

S-urinstoff (urea) (mmol/l) 3,2 – 8,11, 2 4,8 5,7 2,8*

S-ASAT (U/l) 15 – 451 420*

S-ALAT (U/l) 10 – 701 201* 149*

P-kalium (mmol/l) 3,5 – 4,4 4,0 3,3* 3,9

S-kalsium, albkorr. (mmol/l) 2,17 – 2,47 2,31 2,32 2,07*

* Uten for referanseområdet 
1 Referanseområdet for menn
2 Referanseområdet for al ders grup pen 18–49 år

Se reportasje side 944 
Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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ne ring for lav spen nings strøm som det her 
syn tes å være snakk om, be trak tes ska de som 
føl ge av vevs opp var ming nor malt som mind re 
sann syn lig. Elek tro bran sjen om ta ler ofte sli ke 
eks po ne rin ger som «ka ra mel ler».

Ved vur de ring av strøm ulyk ker bør strøm-
gjen nom gan gen be skri ves slik at opp lys nin-
ge ne er re le van te for se ne re eks po ne rings vur-
de rin ger. Stikk ord er strøm type, spen nings -
nivå, sann syn lig strøm vei gjen nom krop pen 
og opp levd el ler ob ser vert va rig het av hen del-
sen. Funn fra un der sø kel ser i akutt fa sen som 
kan gi hol de punk ter for å sup ple re pa si en tens 
be skri vel se av eks po ne rin gen, som kram per i 
ar mer el ler ben, kon takt punk ters over fla te og 
fuk tig het (som på vir ker mot stand) samt hud-
for and rin ger, bør også in klu de res (2).

Van lig ste type strøm ulyk ke er vekselstrøm-
gjennomgang fra lav spen ning – 230 V el ler 
400 V – med en fre kvens på 50 Hz. Men sær lig 
i ar beids li vet be nytt es også li ke strøm. Li ke-
strøm og vek sel strøm har noe ulik eff ekt på 
men nes ker. Den vik tig ste for skjel len er at vek-
sel strøm mens fre kvens på 50 Hz kan bi dra til 
tetaniske mus kel kon trak sjo ner som, hvis 
man hol der rundt en strøm le der, kan for år -
sake at man blir «hen gen de fast» til strøm -
lede ren. Dett e vil øke va rig he ten av strøm-
gjen nom gan gen og der med ri si ko for vevs ska-
de, her un der mus kel ska der. Sær lig kropps vev 
langs strøm vei en med stor mot stand, som 
f.eks. knok ler og se ner, var mes opp. Dett e gjør 
om rå der nær ledd- og mus kel fes ter sår ba re 
for ska de (13). Likestrømgjennomgang med-
fø rer nor malt ikke kram per av be tyd ning og 
vil der for nor malt få kor te re va rig het enn en 
vekselstrømgjennomgang. Ved lyn ned slag 
 el ler and re høy spen nings ulyk ker be tyr eks po-
ne rings type og va rig het mind re, da over fø res 
uan sett sto re ener gi meng der.

For vur de ring av mu li ge mus kel ska der 
trengs opp føl ging ved av vi ken de to tal s-CK, 
som pri mært fin nes i skje lett mus ku la tur og 
myo kard, men også i hjer ne, tarm, nyre, thy-
re oi dea og pro sta ta. En zy met kreatinkinase 
be står av polypeptidkjeder som kan være av 
to ty per: B og M. To tal CK må ler tre iso en zy-
mer: CK-BB (hjer ne type), CK-MB (hjer te mus-
kel type – mar kør for in farkt) og CK-MM (skje-
lettmuskeltype). Av iso en zy me ne er det bare 
CK-MB som må les ru ti ne mes sig. Nor mal  områ-
det for to tal s-CK hos menn 18�–�49 år lig ger 
om kring 50�–�400 U/l, noe va ri e ren de mel lom 
la bo ra to ri er. Nor mal ver di kor re le rer med 
mus kel mas sen, og mus kel ar beid kan med -
føre be ty de lig stig ning i to tal s-CK, slik at selv 
mo de rat ar beid øker ak ti vi te ten med 50 % (14).

Un der hele det in ne lig gen de for lø pet så vi 

hos den ne pa si en ten sterkt for høy e de ver di er 
av to tal s-CK, som blant an net kan fore kom me 
ved ut bred te ska der på mus kel vev/rab do myo-
ly se og ved sto re myo kard in fark ter. Un der sø-
kel se av to tal s-CK er der for in di sert ved ut red-
ning og mo ni to re ring av mus kel ska der og 
vur de ring av be hand lings in di ka sjon ved rab-
do myo ly se (8, 12). Se rum kon sen tra sjo nen av 
to tal CK av spei ler i høy grad meng den av det 
affi  ser te mus kel ve vet, og fle re mil jø er bru ker 
10 000 U/l som gren se ver di for å iverk sett e for-
sert diu re se (15, 16). Hos kri tisk syke pa si en ter 
med ut bred te ska der på mus kel vev har kon-
troll av p-myo glo bin stør re sen si ti vi tet og spe-
si fi si tet enn kon troll av s-CK for vur de ring av 
ri si ko for akutt ny re svikt (17). P-myo glo bin ble 
ikke kon trol lert hos den ne pa si en ten.

Mest mu lig nøy ak tig tids an gi vel se for eks-
po ne rin gen gjør det lett e re å tolke to tal s-CK, 
si den ni vå et ved en mus kel ska de inn led nings-
vis lig ger i nor mal om rå det før den be gyn ner 
å sti ge et ter 2�–�12 ti mer (18). Et ter rundt 24 
 ti mer når den mak si malt nivå (8, 19), er sta bil 
i opp til tre døgn (8), for der ett er grad vis å 
 re du se res og nor ma li se res ett er 2�–�3 (19) til 4�–�5 
døgn (8). Det er stor va ria sjon i dett e, av hen gig 
av hyd re rings grad og ny re funk sjon. Tids punkt 
for ska de og prø ve ta king er der med vik tig et-
ter som prø ver tatt for kort tid ett er ska den vil 
lig ge i nor mal om rå det, mens ver di ene al le -
rede kan ha be gynt å syn ke ett er om kring to 
døgn. Den ne pa si en ten had de en stig ning i 
to tal s-CK ett er 2 t 45 mi nutt er.  Va ria sjo nen til-
si er at det bør vur de res å ta  fle re prø ver i lø pet 
av det før s te hal ve døg net ett er ska den for sik-
rest mu lig å fan ge opp en stig ning og even -
tuelt iverk sett e be hand ling.

Å få do ku men tert økt to tal s-CK i tide er også 
vik tig der som hel se pro ble mer knyt tet til 
 ar me ne skul le opp stå på et se ne re tids punkt 
og det er grunn til å vur de re om dett e er en 
yr kes ska de i kjøl van net av den tid li ge re ulyk-
ken.

Pa si en tens tid li ge re sy ke his to rie bi dro i 
 dett e til fel let til at det ble gjort vi de re un der-
sø kel ser, som i nes te om gang før te til inn leg-
gel se og be hand ling. Den inn le den de blod-
prø ven var der for av gjø ren de for at pa si en ten 
fikk den be hand lin gen han treng te for å kom-
me best mu lig fra den ne ulyk ken.

Ved mis tan ke om akutt myo kard ska de, spe-
si elt ved sann syn lig strøm vei via bryst re gi o-
nen el ler ved bryst smer ter i kjøl van net av 
ulyk ken, bør må ling av tro po nin T (el ler I) 
be nytt es, even tu elt med til legg av CK-MB. Hos 
den ne pa si en ten lå troponinnivået in nen for 
re fe ran se ver di en på < 14 ng/l (99-pro sen ti len) 
ved må lin gen fire ti mer ett er ulyk ken (< 10 

ng/l). Re sul ta te ne pe ker der med i ret ning av 
at det var mer tverr stri pet mus ku la tur (pga. 
for høy et to tal s-CK) enn hjer te mus ke len som 
var på vir ket ved den ne ulyk ken. Dett e støtt es 
ytt er li ge re av at EKG ikke ga hol de punk ter for 
ryt me for styr rel ser. Ut fra prø ve data har det 
der for mest sann syn lig ikke vært økt ri si ko for 
hjer te kom pli ka sjo ner på bak grunn av den ne 
hen del sen.

Blod prø ve ne ett er ulyk ken pe ker i ret ning 
av sik re tegn på mus kel på virk ning, selv om 
dett e var uven tet ut ifra de kli nis ke fun ne ne. 
Strøm eks po ne rin gen kan der for i rea li te ten 
ha vært mer al vor lig enn den i ut gangs punk-
tet ble be skre vet som. Men det kan også bety 
at ters ke len for mus kel aff ek sjon er la ve re enn 
an tatt, og der for ofte over s es og under be-
handles. Fun net i start fa sen med sam ti dig 
nor mal s-ka li um og høy to tal s-CK var over ras-
ken de. Det har vi pro ble mer med å for kla re. 
Nor malt føl ger de hver and re ved cel le ska de 
(20). Rab do myo ly se er en kjent kom pli ka sjon 
ved høy spen nings ulyk ker (8, 21), men vi har 
ikke kunn skap om at dett e tid li ge re er be skre-
vet ett er strøm gjen nom gang fra lav spen ning.

Det er tid li ge re pub li sert an be fa lin ger for 
un der sø kel ser av strøm ska de de på sy ke hus 
(3). Vi an be fa ler at de akutt me di sins ke av de-
lin ge ne på nors ke sy ke hus ser nær me re på 
dis se ved ut for ming av in ter ne pro se dy rer.

Kon klu sjon

Ka sui stik ken vi ser at mus kel aff ek sjon ett er 
strøm ulyk ker kan finne sted ved strøm ulyk-
ker av mind re al vor lig hets grad enn man hitt il 
har an tatt. Vi de re kan be slut ning om inn leg-
gel se og over vå king i sli ke sa ker ikke gjø res på 
grunn lag av ri si ko for hjer te kom pli ka sjo ner 
ale ne, ett er som vi her ser et eks em pel på skje-
lettmuskelaffeksjon uten tegn på hjer te aff ek-
sjon. To tal CK i se rum er en vik tig mar kør for 
vur de ring av mus kel ska de. Det er av gjø ren de 
å vur de re tids punkt for prø ve ta king i for hold 
til ulyk kes tids punkt, slik at even tu ell ska de 
fan ges opp tid ligst mu lig. Ved nor ma le funn 
in nen for de før s te 5�–�6 ti me ne ett er ska de bør 
prø ve ta king gjen tas ett er kli nisk vur de ring på 
grunn av la tens ti den for stig ning, og uan sett 
ett er 24 ti mer (8, 19). Dett e skal sik re at mak si-
mal ver di en for to tal s-CK blir fan get opp og 
hind re at even tu ell ska de blir over sett.

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

Mott att 14.7.2017, før s te re vi sjon inn sendt 12.1.2018,  
god kjent 13.3.2018.
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En kvin ne med re si di ve ren de  
fe ber, tørr hos te og ascites

Fe ber, hos te og for høy e de in flam-
ma sjons pa ra me te re gir mis tan ke 
om pneu mo ni. Men når det også 
fore lig ger ascites og be mer kel ses-
ver di ge, ra dio lo gis ke funn fra fle re 
or gan sy ste mer, bør fle re diff e ren si al-
dia gno ser vur de res. En bred ut red-
ning kan være nød ven dig for å stil le 
rett dia gno se. I dett e til fel let vis te det 
seg å være en sjel den og lite kjent 
til stand.

En kvin ne i 60-åre ne opp søk te lege med 
symp to mer på dyp vene trom bo se (DVT) 
ett er en venst re si dig an kel frak tur. Hun 
had de glau kom, hy per ten sjon og hy per-
ko le ste ro le mi fra tid li ge re. Dyp vene-
trom bo se ble be kref tet med ul tra lyd -

under sø kel se, og det ble sam ti dig fun net trom bo-
cy te mi med en trom bo cytt ver di på 1026 · 109/l 
(145�–�390). Hun had de i til legg leu ko cy to se med 
leukocyttverdi på 12,3 · 109/l (3,7�–�10,0), mens he mo-
glo bin ni vå et var 13,8 g/100 ml (11,7�–�15,3). Vi de re 
ut red ning på vis te JAK2-V617F-mu ta sjon, og dia-

gno sen es sen si ell trombocytose ble stilt. Det ble 
star tet be hand ling med hydroksyurea og an ti koa-
gu la sjons mid ler ett er gjel den de ret nings lin jer.

Til tross for be hand lin gen had de pa si en ten ved-
va ren de he vel se i venst re un der eks tre mi tet, og 
det ble ut ført CT-ve no gra fi. I til legg til øde mer 
som strak te seg opp til lå ret, vis te un der sø kel sen 
utt alt ødem i in tra ab do mi nalt fett vev, mar ker te 
lym fe knu ter i lys ken og mesenteriet og re ak ti ve 
for and rin ger rundt fle re buk or ga ner, in klu dert 
ny re ne. Den på føl gen de ut red nin gen in klu der te 
fle re ra dio lo gis ke un der sø kel ser, som ikke ga 
noen dia gnos tisk av kla ring, og en bi op si fra 
 in tra ab do mi nalt fett vev, som kun vis te ak ku mu-
le ring av mak ro fa ger. Pa si en ten had de på dett e 
tids punk tet in gen pla ger, og ut red nin gen ble der-
for av slutt et med den ten ta ti ve dia gno sen post-
trom bo tisk syn drom ett er dyp vene trom bo se og 
es sen si ell trombocytose.

Ve nøs trom bo em bo lis me, som om fatt er dyp 
vene trom bo se og lun ge em bo li, er en van lig 
dia gno se både i all menn prak sis og på sy ke-
hus. De van lig ste ri si ko fak to re ne for slik syk-
dom er ar ve lig trom bo fi li, ma lig ni tet, im mo-
bi li se ring, trau me, gra vi di tet, bruk av øst ro-
ge ner, tid li ge re ve nøs trom bo em bo lis me og 
an ti fos fo li pid syn drom (1, 2). Det er også en 
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as so sia sjon mel lom trom bo ser, både ar te  ri elle 
og ve nø se, og es sen si ell trombocytose (3), som 
hos vår pa si ent. Postt rom bo tisk syn drom – 
kjen ne teg net av blant an net smer ter, tung-
hetsfølelse, øde mer, ru bor og va ri cer – opp står 
hos om trent 20�–�50 % av pa si en te ne med ve nøs 
trom bo em bo lis me og er den van lig ste sen-
kom pli ka sjo nen ved dyp vene trom bo se (4). 
Vår pa si ent had de fle re funn som ikke pas set 
med et klas sisk postt rom bo tisk bil de. Kli nis ke 
funn kan imid ler tid være uspe si fik ke og 
 va riab le, og en sik ker dia gnos tisk av kla ring 
kan være ut ford ren de.

Mu ta sjo ner i JAK2-ge net er vik tig i pa to ge-
ne sen ved fle re mye lo pro li fe ra ti ve neo pla si er. 
Mu ta sjo nen gjør at de he ma to poe tis ke cel le ne 
blir mer føl som me for vekst fak to rer som ery-
tro poie tin og trombopoietin, som fø rer til økt 
cel le pro li fe ra sjon og po ten si ell ma lig ni tets -
utvik ling. Mu ta sjo nen er på vist i nær mest alle 
til fel ler av polycythaemia vera, mens den er 
til ste de hos om kring 50�–�60 % av pa si en te ne 
med es sen si ell trombocytose og pri mær mye-
lo fib ro se (5). Kro nisk mye lo gen leu ke mi, den 
fjer de av de mye lo pro li fe ra ti ve neo pla si ene, 
har ikke sam me as so sia sjon med JAK2-mu ta-
sjo nen, men kjen ne teg nes ved det så kal te 
 Phi la del phia-kro mo so met (6).
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Ett år se ne re fikk pa si en ten re si di ve ren de og lang-
va ri ge epi so der med fe ber og tørr hos te. På mis-
tan ke om pneu mo ni ble hun be hand let med gjen-
tatt e ku rer med uli ke an ti bio ti ka, men med in gen 
el ler kort va rig eff ekt. Ett er hvert ble hun øken de 
dys pneisk, det til kom ascites og hun ble inn lagt 
ved lo kal sy ke hu set for vi de re ut red ning. Det ble 
på nytt ut ført CT ab do men, sup plert med MR bek-
ken og CT tho rax, som fort satt vis te re ak ti ve for-
and rin ger som tid li ge re, men nå også for tyk kel se 
av pleu ra og pe ri kard. Blod kul tur, urin dyrk ning 
og nasopharynxprøve var uten funn. Bron ko  skopi 
med bron ko al veo lær lavage var ne ga tiv med 
 tan ke på in fek si ø se agens, mens cy to lo gi av asci-
tesvæsken vis te mak ro fa ger. Det var in gen mis-
tan ke om au to im mun syk dom, og gy ne ko log fant 
in gen hol de punk ter for gy ne ko lo gisk can cer.

CT ab do men-bil de ne ble over sendt til et uni ver-
si tets sy ke hus for ny vur de ring. Ra dio lo gen be mer-
ket på fal len de for and rin ger rundt ny re ne (fig 1) 
– et funn som ty det på så kal te hå re te ny rer (hairy 
kidneys). Pa si en ten ble over ført til uni ver si tets -
syke hu set for vi de re ut red ning.

For tyk kel se av pleu ra og pe ri kard kan på vi ses 
ved ra dio lo gis ke un der sø kel ser el ler ek ko kar-
dio gra fi og kan ses ved for eks em pel in fek sjo-
ner, bin de vevs syk dom mer, mesoteliom, lym-
fom el ler me ta sta ser (7, 8). Aff ek sjon av både 
pleu ra, pe ri kard og pe ri to ne um gjør at sy ste-
misk syk dom må mis ten kes.

Hå re te ny rer er utt rykk for re tro pe ri to ne al 
fib ro se som in filt re rer perirenalt fett vev, med 
for tyk kel se av nyre kaps le ne. Ved funn av re tro-
pe ri to ne al fib ro se er den som re gel lo ka li sert 
rundt abdominalaorta og iliaca com mu nis-
ka re ne, men den kan også være mer ut bredt 
(9). Re tro pe ri to ne al fib ro se er i over 70 % av 
til fel le ne idio pa tisk (10), mens de res te ren de 
kan skyl des for eks em pel me di ka men ter, ma-
lig ni tet, in fek sjo ner, kir ur gi, strå ling, amyloi-
dose og histiocytoser (9). Idio pa tisk re tro  peri-
to ne al fib ro se klas si fi se res ofte som en kro-
nisk periaortitt, en ten iso lert el ler as so siert 
med and re au to im mu ne syk dom mer el ler 
im mun glo bu lin G4 (IgG4)-re la tert syk dom 
(11). Symp to me ne kan være vage og lite spe si-
fik ke. Det ty pis ke er korsryggssmerter, even-
tu elt med ut strå ling til lys ken, led sa get av 
vektt ap, re du sert ap pe titt, ut matt el se, fe ber, 
opp kast og kval me. Ikke rent sjel den – som 
hos vår pa si ent – opp da ges til stan den til fel dig 
når ab do men un der sø kes ra dio lo gisk. Men i 
vårt til fel le var in filt ra sjo nen mer ut bredt enn 
det som er van lig ved re tro pe ri to ne al fib ro se.

Det kli nis ke bil det var nå do mi nert av fe ber, tørr-
hos te, dys pné og ascites. Blod prø ve ne ved inn leg-

gel sen ved uni ver si tets sy ke hu set vis te for høy e de 
in flam ma sjons pa ra me te re med C-re ak tivt pro tein 
(CRP) på 105 mg/l (re fe ran se om rå de ≤ 5), senk-
nings re ak sjon (SR) 98 mm/t (1�–�28) og leu ko cytt er 
12,8 · 109/l (3,7�–�10,0). Differensialtelling av leu ko-
cytt er vis te 89 % (47�–�75) nøytrofile cel ler, 7 % (21�–�43) 
lym fo cytt er, 3 % (4�–�14) monocytter, 1 % (1�–�4) eosi-
no fi le cel ler og 0 % (0�–�2) ba so fi le cel ler. He mo glo-
bin var 9,7  g/100  ml (11,7�–�15,3), trom bo cyt ter 
565 · 109/l (145�–�390), krea ti nin 68 μmol/l (45�–�90) 

med es ti mert glo me ru lær filt ra sjons has tig het 
(eGFR) 80 ml/min/1,73 m2, protrombintid (PT)-INR 
1,2 (0,8�–�1,2) og al bu min 22 g/l (36�–�47). Ka li um var 
lett re du sert til 3,1 mmol/l (3,5�–�4,4), mens både 
nat ri um og kal si um var in nen for re fe ran se om rå-
det med ver di er på hen holds vis 140  mmol/l 
(137�–�145) og 2,29 mmol/l (2,15�–�2,51). Det var sann-
syn lig at dett e drei de seg om en sy stem syk dom 
med aff ek sjon av en rek ke or ga ner og or gan sy ste-
mer. En om fatt en de ut red ning ble der for ini ti ert.

Fi gur 1  Ascites (kor te pi ler) og sym me trisk, ødem lig nen de in filt ra sjon i perirenalt vev (lan ge pi ler) for en lig med hå re te 
ny rer (hairy kidneys) på CT ab do men.

Fi gur 2  CT tho rax som vi ser jevn for tyk kel se av interlobulære spal ter (lang pil) og re ti ku læ re for and rin ger ba salt i høy re 
lun ges un der lapp (kort pil).

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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I til legg til de perinefriske for and rin ge ne var det 
på fal len de funn på CT tho rax (fig 2) og helkropps-
scintigrafi (fig 3). Som et bi funn ble det også fun-
net en li ten lungeembolus. MR hjer te og ek ko kar-
dio gra fi på vis te lo kalt for tyk ket pe ri kard, mens 
MR ca put og orbita vis te nor ma le funn. Ab do mi-
nal pa ra cen te se vis te CD68-po si ti ve og CD1a- nega-
ti ve mak ro fa ger og in gen tegn til mik ro ber. I asci-
tesvæsken, som var gjen nom skin ne lig og gul, var 
al bu min ni vå et 13 g/l og pro tein kon sen tra sjo nen 
24 g/l (un der 30 g/l ty det på transudat). Se rum-
ascites-al bu min-gra di en ten (SAAG) var 9 g/l, for-
en lig med at år sa ken til ascites ikke var por tal 
hy per ten sjon. Leu ko cytt er i ascitesvæsken var 
0,20 · 109/l, noe som ute luk ket spon tan bak te ri ell 
pe ri to nitt. På blod ut stryk var det granulocytose og 
trombocytose, mens benmargsutstryk vis te re ak-
tiv/nor mal ben marg. Ben margs bi op si vis te noen 
svakt re ak ti ve megakaryocytter, og bi op si er fra 
fe mur på vis te kun osteomyelosklerose. Bi op si fra 
perinefrisk vev vis te fib ro se og histiocytter som var 
po si ti ve for CD68 og ne ga ti ve for CD1a, samt en 
uspe si fikk re ak sjon for S100-pro tei ner. Ge ne tisk 
tes ting for BRAF-mu ta sjon var ne ga tiv.

Kort opp sum mert had de pa si en ten all menn-
symp to mer, luft veis symp to mer og ascites. 
In flam ma sjons pa ra met re ne var for høy e de, 

hun had de ane mi og hy po al bu mi ne mi. Ra-
dio lo gisk var det funn perirenalt, i lun ge ne og 
skje lett et, mens mak ro fa ger og histiocytter 
ble på vist hen holds vis i ascitesvæsken og i 
perirenalt vev. Sam ti dig mått e hen nes ko mor-
bi di tet med es sen si ell trombocytose tas i be-
trakt ning. Mu lig he ten for at den ak tu el le til-
stan den kun ne være re la tert til en JAK2-V617F-
po si tiv mye lo pro li fe ra tiv neo pla si ble vur dert. 
Hun kun ne også ha en uklas si fi sert mye lo pro-
li fe ra tiv neo pla si (MPN) der den es sen si el le 
trombocytosen had de trans for mert til mye lo-
fib ro se, akutt myeloid leu ke mi el ler mye lo dys-
plas tisk syn drom, uten at det en ty dig kun ne 
for kla re til stan den. Ut bredt lym fom og IgG4-
re la tert syk dom samt me di ka ment bi virk nin-
ger ble også vur dert, men det ble ikke fun net 
hol de punk ter for dis se. Vi de re var langerhans-
cellehistiocytose en mu lig for kla ring på his-
tiocyttene, men de utt ryk te ikke CD1a, som 
langerhansceller gjør.

Im mun his to kje mi og immuncytokjemi er 
sup ple ren de un der sø kel ser til hen holds vis 
his to lo gisk og cy to lo gisk mik ro sko pisk un der-
sø kel se av vev. Me to den bru kes for å på vi se 
spe si fik ke pro tei ner i cel len el ler på cel le-
mem bra nen, og er vik tig in nen for dia gnos tik-
ken av can cer, in fek sjons syk dom og im mu no-
lo gisk syk dom. CD68 utt ryk kes av monocytter 
og vevsmakrofager (12), CD1a bru kes ofte som 
kjen ne tegn på den dritt is ke cel ler (13), mens 
S100 ut gjør en grup pe pro tei ner som er vik -
tige in nen for in flam ma to ris ke syk dom mer, 
kreft og im mun for sva ret (14).

På vis ning av even tu el le mu ta sjo ner i cel le-
ne kan også være av gjø ren de, både dia gnos-
tisk og be hand lings mes sig. Mu ta sjon i BRAF-
ge net fø rer for eks em pel til en ak ti ve ring av 
en in tra cel lu lær sig nal kas ka de som er as so-
siert med en rek ke kreftt y per, eks em pel vis 
ma lignt me la nom (15).

Fle re diff e ren si al dia gno ser ble dis ku tert. Al le re de 
da til fel let ble drøf tet med uni ver si tets sy ke hus 
før s te gang, ble det fra ra dio log, grun net hå re te 
ny rer, på pekt mu lig he ten for Erdheim-Chesters 
syk dom (ECD). Ba sert på kli nis ke funn, blod prø-
ver, ra dio lo gi og his to lo gi pek te dett e seg ut som 
den mest sann syn li ge dia gno sen. Det ble star tet 
be hand ling med in ter fe ron- , men be hand lin gen 
had de in gen eff ekt på syk doms ak ti vi tet, og pa -
sien ten ut vik let bi virk nin ger i form av in flu en sa-
lig nen de syk dom. Hun ble inn lagt på et an net 
uni ver si tets sy ke hus, hvor det ble satt i gang kom-
bi na sjons be hand ling med mTOR-hem me ren siro-
limus og pred ni so lon. Al le re de ett er få da ger var 
det kli nisk bed ring, og fire må ne der se ne re var 
hun be trak te lig bed re. Fe be ren og hos ten gikk til-

ba ke, mens SR, leu ko cytt er, he mo glo bin og al bu-
min var nor ma li sert. På dett e tids punk tet var det 
også fore tatt PET-CT som vis te re gre sjon av de 
pa to lo gis ke fun ne ne. Pa si en ten føl ges nå med 
jevn li ge kon trol ler.

Dis ku sjon

Erdheim-Chesters syk dom er en sjel den ikke-
langerhanscellehistiocytose som ka rak te ri se-
res av in filt ra sjon av CD68-po si ti ve og CD1a-
ne ga ti ve histiocytter i lan ge rør knok ler og 
retroperitoneum. Fle re or ga ner kan være affi -
sert, og etio lo gi en er ukjent. Mu ta sjo ner i 
BRAF-V600E (16, 17), NRAS og PIK3CA (18), som 
alle er protoonkogener in vol vert i karsinoge-
nesen av fle re kreft for mer, kan være vik ti ge. 
Det in di ke rer at syk dom men mu li gens re pre-
sen te rer en ma lign til stand (19). Det har også 
vært dis ku tert om im mun me di er te me ka nis-
mer, cy to ki ner og kje mo ki ner kan føre til akku-
mu le ring av histiocytter i de affi  ser te ve ve ne 
og at det in di ke rer at en in flam ma to risk kom-
po nent er in vol vert i ut vik lin gen av syk dom-
men (20–22).

Histiocytosene kan inn de les i fem grup per, 
og fel les nev ne ren er ak ku mu le ring av cel ler 
som stam mer fra den drit tis ke cel ler el ler 
mak ro fa ger. Mer enn 100 uli ke ty per er be skre-
vet, med stor va ria sjon i symp to mer, funn og 
his to lo gi (23). Erdheim-Chesters syk dom til-
hø rer, sam men med langerhanscellehistiocy-
tose, den så kal te L-grup pen. I den sam me 
grup pen fin nes en kom bi nert type og en type 
som ut fra ka rak te ris ti ka ved cel le ne ver ken 
til hø rer Erdheim-Chesters syk dom el ler Lan-
gerhanscellehistiocytose.

Dia gno sen Erdheim-Chesters syk dom er 
 ba sert på kli nis ke, ra dio lo gis ke og his to lo gis ke 
funn. Det van lig ste er aff ek sjon av skje lett et, 
sen tral ner ve sy ste met, ny re ne og det kar dio vas-
ku læ re sy ste met (24, 25). In filt ra sjon i orbita er 
også be skre vet, for eks em pel i en ka sui stikk i 
Tids skrif tet fra 2014 (26). Symp to me ne av hen-
ger av or gan aff ek sjon, men det ty pis ke er skje-
lett- el ler ledd smer ter, dys pné, hos te, ek sof tal-
mus el ler xan to mer samt syns for styr rel ser, 
atak si, ho de pi ne el ler and re nev ro lo gis ke 
symp to mer. Kar di al aff ek sjon er ofte asymp to-
mat isk, men det kan ha sto re kon se kven ser. 
Perikardsykdom som pe ri kar ditt, perikard-
væske el ler tam po na de ram mer opp mot 45 % 
av pa si en te ne. Det er mer uvan lig med histio-
cyttinfiltrasjon i myo kard og ko ro nar kar, som 
kan føre til is ke mi, klaff e feil el ler led nings for-
styr rel ser (27). Vår pa si ent had de for tyk ket 

Fi gur 3  Skje lett scin ti gra fi med tech ne ti um-99 m som 
vi ser økt radionuklidopptak i beg ge un der eks tre mi te ter, 
sær lig i diafysære og metafysære om rå der på høy re side 
(lang pil). Legg også mer ke til økt opp tak i dis ta le ra di us 
på høy re side (kort pil).
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IFN- ). Kje mo te ra pi, anticytokinrettet te ra pi, 
glu ko kor ti koi der el ler BRAF-hem me ren vemu-
rafenib er and re al ter na ti ver. Sist nevn te er 
sær lig ak tu elt ved på vist BRAF-mu ta sjon. Strå-
ling og kir ur gi kan være ak tu elt ved pal lia tiv 
be hand ling (27).

Med tan ke på at ascites var et ho ved funn, 
be skri ver vår ka sui stikk en uvan lig pre sen ta-
sjon av Erdheim-Chesters syk dom. For å sett e 
kor rekt dia gno se er det vik tig ste å ten ke på 
mu lig he ten for syk dom men, sær lig ved ka rak-
te ris tis ke funn ved ra dio lo gis ke un der sø kel ser.

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

Mott att 4.10.2018, før s te re vi sjon inn sendt 11.3.2018, 
 godkjent 15.3.2018.

cytter ved en del and re til stan der. De vil også 
være ne ga ti ve for CD1a og langerin (CD207) 
(27).

I til legg til fle re av de ty pis ke fun ne ne ved 
syk dom men, had de vår pa si ent ascites som et 
frem tre den de symp tom. Dett e er sjel den ved 
den ne til stan den, og år sa ken her var sann syn-
lig vis hy po al bu mi ne mi se kun dært til lang -
varig in flam ma sjon og lo kal in flam ma sjon 
in tra ab do mi nalt.

På grunn av den lave in si den sen og pre va-
len sen av syk dom men mang ler det sto re, ran-
do mi ser te, kon trol ler te stu di er av be hand-
lings mu lig he te ne. Ba sert på stu di e ne som er 
ut ført, er før s te lin je be hand lin gen in ter fe ron 
(IFN)- -2a el ler pe gy lert in ter fe ron-  (PEG-

 pe ri kard, vi su ali sert både på CT tho rax, MR 
hjer te og ek ko kar dio gra fi, men in gen perikard-
væske og god hjer te funk sjon for øv rig.

Sym me trisk osteosklerose i dia fy se ne og 
metafysene i lan ge rør knok ler, in flam ma to-
ris ke for and rin ger rundt aor ta (coat ed aor ta) 
og perirenal in filt ra sjon av histiocytter (hå re te 
ny rer) er ty pis ke ra dio lo gis ke funn (25, 28, 29). 
Sist nevn te er nær mest pa to gno mo nisk for til-
stan den og en vik tig grunn til at dia gno sen 
tid lig ble mis tenkt hos vår pa si ent. Det his to-
lo gis ke bil det er ka rak te ri sert av li pid fyl te 
 så kal te skumhistiocytter, ofte kom bi nert med 
fib ro se. Im mun his to kje misk vil de være po si-
ti ve for CD68, CD163 og fak tor XIIIa, og i noen 
til fel ler for S100, som skil ler dem fra histio-
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Sup pe til be svær

En mann, tid lig i 70-åre ne, opp søk te 
 le ge vak ten med frost an fall og ned satt 
all menn til stand. Tem pe ra tu ren ble 
målt til 40,6 °C, og blod prø ve ne vis te 

CRP på 115 mg/l (< 5) og leu ko cytt er på 12,9 . 108 
(4,1�–�9,8 . 108). To døgn før fikk han ut ført en 
elek tro kon ver te ring grun net et atrieflimmer-
anfall som had de de bu tert fem da ger før den 
ak tu el le hen del sen. Den ne til stan den var 
kjent, men pa si en ten had de vært uten sym-
pto mer ett er en ra dio fre kvens ab la sjon for to 
år si den.

På grunn av kli nisk mis tan ke om pneu -
moni ble det tatt rønt gen tho rax (se rønt gen-
 bildet) som vis te en for tet ning i høy re un der-
lapp. Ett er hvert kom det frem at pa si en ten 
fle re uker tid li ge re had de spist kjøtt sup pe 
med grønn sa ker, og at han un der mål ti det 
had de re gist rert at «noe» for svant ned i luft-
rø ret.

Sy ke his to ri en reis te nå spørs mål om frem-
med le ge me, og pa si en ten ble inn lagt i lun ge-
av de lin gen for be hand ling med pe ni cil lin 
in tra ve nøst og vi de re ut red ning. Før bron ko-
sko pi ble det ut ført CT tho rax (se CT-bil det på 
nett) som vis te en 8 mm rund for and ring 
prok si malt i høy re underlappsbronkus. Den ne 
ga nær full ok klu sjon av lu men og for år sa ket 
ate lek ta se av høy re un der lapp dis talt.

Bron ko sko pi ble ut ført (se en do sko pi bil-
det), og en ert ble lo ka li sert som be skre vet 
på CT-un der sø kel sen og der ett er fjer net (se 
 vi deo på nett). Er ten var uskadd med en dia-
me ter på ca. 10 mm. Pa si en ten ble fe ber- og 
symp tom fri i lø pet av en kort uke, og rønt gen 
tho rax ett er åtte uker vis te full til ba ke gang av 
ate lek ta sen. Ett er kon troll med bron ko sko pi 
var også nor mal.

As pi ra sjon av lin ser el ler er ter med på  føl-
gen de pneu mo ni er in gen ny pro blem stil ling. 
Til stan den ble rap por tert med ujev ne mel-
lom rom på slutt en av 1900-tal let (1), gjer ne 
som en kelt stå en de kasuistikker. Tross be -
skjedne symp to mer og lang som ut vik ling 
end te syk dom men ofte fa talt, og ble først be-
kref tet ved ob duk sjon. Det hang sam men 
med at de mest ut satt e var små barn, psy kisk 
debile voks ne, i til legg til eld re og sen ge lig-
gen de pleie pa si en ter.

Vi tak ker våre kol le g er Anders Ros vold au net og Mona Stør-
seth ved le ge vak ten i Trondheim.

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

Mottatt 20.11.2017, første revisjon innsendt 22.3.2018, 
godkjent 24.4.2018.
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Analyse av le ve tids data

Man ge me di sins ke pro blem stil-
lin ger drei er seg om ti den det tar 
til en be stemt hen del se inn tref-
fer. Når man ana ly se rer så kal te 
le ve ti der, må man be nytt e spe-
si el le me to der. Ut ford rin gen er 
ikke først og fremst sel ve be reg-
nin ge ne, men hvor vidt vik ti ge 
an ta gel ser er opp fylt slik at 
sy ste ma tis ke skjev he ter unn gås.

Be gre pe ne le ve tids data el ler over le vel ses ana-
ly se om fatt er ikke bare le ve tid som så dan; det 
kan dreie seg om å stu de re tid til en hvil ken 
som helst hen del se. Et ty pisk trekk ved le ve-
tids data er at vi ikke all tid har til strek ke lig lang 
opp føl ging til å re gist re re den hen del sen vi er 
in ter es sert i. For en kel te pa si en ter vet vi kun at 
den ak tu el le hen del sen ennå ikke had de inn-
truff et sis te gang man re gist rer te ut fall, men 
vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før hen del sen 
even tu elt inn treff er ett er dett e tids punk tet. 
Sli ke ufull sten dig re gist rer te ob ser va sjo ner kal-
ler vi sen su rer te (1).

Sen su re ring
Fi gur 1a il lust re rer sen su re ring i en tenkt stu-
die. Pa si ent num mer 1 og 2 har full sten dig 
ob ser vert le ve tid, mens pa si ent num mer 3 og 
4 er sen su rert. Det er for skjel lig år sak til sen-
su re ring i de to til fel le ne. Le ve ti den til pa si ent 
num mer 3 er sen su rert for di stu di en ble av-
slutt et, mens pa si ent num mer 4 er «for svun-
net» un der veis. For eks em pel kan han ha flyt-
tet, truk ket seg fra stu di en el ler bare ute blitt 
fra opp føl ging.

Sta tis tis ke stan dard me to der kan ikke hånd-
te re sen su re ring, og det gir for eks em pel ikke 
me ning å es ti me re et van lig gjen nom snitt. 
Sen su rer te data bi drar med vik tig in for ma-
sjon, og det blir helt galt å fjer ne sen su rer te 
le ve ti der. Det blir også feil å be hand le en sen-
su rert ob ser va sjon som om den var den fak-
tis ke le ve ti den. Den van lig ste frem gangs-
måten er å frem stil le le ve ti der som en over -
level ses kur ve, og vi skal se ne re se på hvor dan 
en slik kur ve es ti me res.

Sy ste ma tis ke skjev he ter
I de fles te stu di er re krutt e res pa si en te ne over 
en viss tids pe ri ode og føl ges til et gitt tids-
punkt ett er at in klu sjon er av slutt et. Vi ana ly-
se rer data som skis sert i fi gur 1b. En vik tig 
 an ta gel se er at pa si en ter som er re krutt ert på 
for skjel lig tids punkt, har sam me pro gno se. En 
an nen vik tig an ta gel se er at pa si en ter som for-
svin ner fra stu di en før stu die slutt, har  sam me 
pro gno se som de som for blir un der opp føl-
ging. Den ne an ta gel sen er ikke all tid opp fylt. 
Der som en pa si ent trek ker seg fra stu di en på 
grunn av for hold som har med eff ekt av be-
hand ling å gjø re, er hans el ler hen nes pro -
gnose ikke nød ven dig vis den sam me som for 
pa si en ter som fort sett er i stu di en. Da opp står 
et pro blem som ofte om ta les som in for ma tiv 
sen su re ring. Dett e kan føre til sy ste ma tis ke feil 
og kan være van ske lig å hånd te re. Som et mi-
ni mum bør man rap por te re an de len som ikke 
er full sten dig ob ser vert, samt år sa ker til fra fall. 
En vi de re til nær ming er å gjø re sen si ti vi tets-
ana ly ser der man kon stru e rer for skjel li ge 
 scenarier og stu de rer i hvor stor grad for skjel-
li ge an ta gel ser på vir ker es ti ma te ne.

Når vi es ti me rer en over le vel ses kur ve, an tar 
vi at den hen del sen vi er in ter es sert i fak tisk 
skjer på det ak tu el le tids punk tet. Noen gan-
ger kjen ner vi dett e, men en hen del se som for 
eks em pel pro gre sjon av kreft syk dom kan i 
prak sis være umu lig å tid fes te eks akt. Tids-
punk tet vi re gist re rer vil være på vir ket av 
plan lag te kon trol ler, og sel ve pro gre sjo nen 
kan ha star tet mye tid li ge re. Da får vi en sy ste-
ma tisk skjev het som gir for høye es ti ma ter og 
som ikke nød ven dig vis er uten be tyd ning når 
man skal for tol ke re sul ta tet.

Re tro spek ti ve stu di er
I pros pek ti ve stu di er er det som re gel re la tivt 
lett å de fi ne re startt ids punkt; for eks em pel ved 
ran do mi se ring i et kon trol lert kli nisk for søk 
el ler ved dia gno se i en ob ser va sjo nell stu die. I 
re tro spek ti ve stu di er kan dett e være mer ut-
ford ren de. Også hvis startt ids punk tet er re la-
tivt lett å de fi ne re, kan det gå galt der som man 
iden ti fi se rer in di vi der ved død og føl ger dem 
bak over i tid. In di vi der med lan ge le ve  tider 
må nød ven dig vis ha blitt dia gnos ti sert for 
 len ge si den, mens de med kor te le ve ti der kan 
ha blitt dia gnos ti sert ny lig. Det er ikke opp lagt 
at pa si en ter som fikk en dia gno se for fle re tiår 
si den er sam men lign ba re med pa  sien ter som 
fikk en dia gno se for kort tid  si den. Tvert imot 
ville vi vel for ven te at både pa si ent ka rak te ris-
ti ka og pro gno se end res over en leng re tids -
peri ode.

For å unn gå sy ste ma tis ke skjev he ter i es ti-
ma te ne (bias) bør over le vel se stu de res i en 
de fi nert ko hort av pa si en ter som føl ges pros-
pek tivt fra et gitt tids punkt, også om ko hor-
ten er de fi nert re tro spek tivt.

EVA SKOV LUND
eva.skovlund@ntnu.no
(f. 1959) er pro fes sor i me di sinsk sta tis tikk ved 
Institutt for sam funns me di sin og sy ke pleie, Nor ges 
tek nisk-na tur vi ten ska pe li ge uni ver si tet, og se ni or-
fors ker ved Na sjo nalt fol ke hel se in sti tutt.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

LIT TE RA TUR
1 Par mar MKB, Ma chin D. Sur viv al anal y sis: a prac ti-

cal ap proach. Chi ches ter: Wi ley, 1995: 47–9.

Fi gur 1  a) Sen su re ring. Pa si en ter in klu de res i en stu die på for skjel lig tids punkt og føl ges over tid. b) Hånd te ring av le ve-
tids data ved sta tis tisk ana ly se.
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Rol le mo del len

I over 20 år har ane ste si le ge Anne Be rit Gutt orm sen tatt vare på stu den ter og al vor lig syke pa si en ter  
på Hau ke land uni ver si tets sy ke hus – men i 2012 bytt et hun selv rol le fra lege til kri tisk syk pa si ent.

Det var midt på natt en da det 
smalt.

– Pang! Ak ku rat sånn. Ane-
ste si le ge Anne Be rit Gutt orm-
sen lå i en ho tell seng på kon-
gress i Tur ku, Finland, da hun 

fikk hy per akutt e smer ter i kors ryg gen. Nå 
sitt er hun på kon to ret og for tel ler om den 
dra ma tis ke natt en.

– Jeg skjøn te at jeg mått e kom me meg 
hjem til Bergen. – Fort, for kla rer hun. Rygg-
in fek sjo nen, som slo ut den el lers så hardt -
arbei den de duracellkaninen av en over- 
 le ge, holdt på å føre hen ne til hen nes eget 
 ar beids sted: In ten siv av de lin gen ved Hau ke-
land uni ver si tets sy ke hus. Der hvor de al ler 
sy kes te pa si en te ne lig ger. Der hvor Gutt orm-
sen selv bruk te å gå vi sitt hver dag og ha 
stål kon troll på pa si en te ne, ofte med et drøss 
av stu den ter hen gen de som en hale bak seg.

Pro fes so ren fryk tet det vers te, men hel dig-
vis fikk hun dia gno sen fort: spondylodiskitt 
– en in fek sjon i rygg søy len og mel lom vir vel-
ski ve ne. Med hjelp av kyn di ge kol le g er 
 snud de til stan den og hun kun ne skri ves  
ut ett er to talt én må ned på sy ke hus.

Hun var fast inn stilt på å gå hjem fra 
sy ke hu set, like be stemt som før.

– Å gå 1,5 ki lo me ter tok over en time, hum-
rer hun.
– Hvor dan had de du det som pa si ent?

– Jeg ble stort sett pro fe sjo nelt be hand let. 
Det ble lan ge da ger med mye smer ter  
og en frykt for at jeg ald ri skul le bli bra 
igjen. Jeg var redd jeg ikke skul le kla re  
å jobbe mer, for kla rer hun, og leg ger til:  
– Men da jeg kom meg, ble det kje de li ge 
da ger. Jeg be gyn te å sav ne job ben og min 
egen seng. Hu mø ret mitt var ikke på topp, 
ak ku rat.

Vei le der stu den te ne
I dag sitt er hun upå vir ket og blid som all tid 
på kon to ret sitt. So len skin ner så vidt over 
fjel le ne rundt Bergen og inn gjen nom kon-
tor vin du et. Veg ge ne er ta pet sert med pri ser 
og ut mer kel ser for lang va rig stu dent en ga-
sje ment. På kon tor dø ren hen ger ti me pla ner 
vendt ut mot gan gen.

– Så alle vet hva jeg dri ver med.
Stort sett alle me di sin stu den ter som 

 eks ami ne res fra Uni ver si te tet i Bergen 
 kjen ner Anne Be rit Gutt orm sen.

– Stu den te ne og jeg har så man ge treff-
punk ter un der veis, så jeg blir vel en slags 
gjen nom gå en de fi gur gjen nom stu di et, 
for kla rer hun.

Gutt orm sen er pro fes sor. Hun har an sva-
ret for kur set «Den akutt syke pa si ent» som 
er al le re de de før s te stu die uke ne, er le der 
for fors ker lin jen på me di sin- og odon to lo gi-
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ANNE BE RIT GUTT ORM SEN

Født 1958 i Trondheim

Cand.med. Uni ver si te tet i Bergen 1983

Tur nus le ge, Voss 1984�–�85

Dis trikts tur nus tje nes te, Vaks dal kom mu ne 
1985

Over le ge, In ten siv me di sinsk sek sjon,  
Hau ke land uni ver si tets sy ke hus

Pro fes sor, Le der for fors ker lin jen,  
Det me di sins ke fa kul tet

Re dak tør i Norsk ane ste sio lo gisk fo rum 
2007–

Læ rings mil jø pri sen, Uni ver si te tet i Bergen 
2014

Olav Thon-Stif tel sens pris for frem ra gen de 
un der vis ning 2017

stu di et og har an sva ret for ka ta stro fe me di-
sin kur set som stu den te ne har det sis te 
stu die å ret.

I til legg fun ge rer hun som kon takt, sam -
tale part ner og råd gi ver for stu den ter som 
mått e tren ge eks tra opp føl ging i uli ke sam-
men hen ger.

Hun ges ti ku le rer når hun for kla rer:
– Det har all tid vært vik tig for meg å se 

men nes ke ne bak fa sa den. Vi er ikke bare 
le ger el ler stu den ter, men men nes ker av 
kjøtt, blod og fø lel ser. Vi er alle sår ba re hvis 
li vet snur vrang si den til, sier hun.

Gutt orm sen for kla rer at man ge hun  mø ter 
på me di sin stu di et sli ter med for vent nings-
press. – Det er jo litt rart at det kom mer  
fra meg, som selv var vel dig «flink pike»  
og bruk te mas se tid på le se sa len, men:  
Alt for man ge har for stort fo kus på å få  
gode  ka rak te rer. Man ge jeg snak ker med er 
kjem pe stres set og ner vø se for ikke å gjø re det 
bra nok. De har det så vondt, og jeg for sø ker  
å roe ned stem nin gen, sier hun, og leg ger til: 
– Had de jeg kun net ser ve re sjam pan je  
før munt lig eks amen, had de jeg gjort det!

Gutt orm sen, som selv gikk di rek te fra 
vi de re gå en de sko le til me di sin stu di et, lar 
seg fa sci ne re av de som går en litt an nen vei. 
– De som ikke kom mer rett inn, er ofte spen-
nen de men nes ker. De har gjer ne dre vet med 
noe helt an net, før noe i li vet har fått dem  

til å ten ke «jeg vil bli lege». Jeg opp le ver  
dem som mye mind re stres set, mer mod ne 
og med litt mer livs er fa ring. Det er så mye 
an net som be tyr mer enn gode ka rak te rer. 
Ro ned! Det er bud ska pet mitt.
– Men du er ikke så ro lig selv?

– Nei, jeg vet.
– En kol le ga av deg sa at du er som et stea rin-
lys som bren ner i beg ge en der?

– Ja, og en an nen sa at jeg brant på mid ten 
også!

Hun bry ter ut i den ka rak te ris tis ke høye, 
men litt kor te, latt e ren før hun blir se ri øs 
igjen.

– En del kol le g er har spådd at jeg skul le få 
hjer te in farkt før fyl te 40 år. Men nå er jeg 59 
og har klart å unn gå det. Hel sen er god, den, 
sier hun be tryg gen de.
– Hva er hem me lig he ten?

– Gode folk rundt meg, in klu dert for stå el-
ses ful le sje fer, en spen nen de jobb og høy 
stress ters kel. Det skal gan ske mye til for  
å vippe meg av pin nen.

Fikk pris fra Olav Thon
I fjor vant hun Olav Thon Stif tel sens na sjo-
nale pris for frem ra gen de un der vis ning på 
500 000 kro ner. Si den 2010 har hun mott att 
et ti talls pri ser for un der vis nin gen hun 
dri ver in nen for akutt- og in ten siv me di sin.

– Thon-pri sen var i for bin del se med lang-
va rig un der vis ning, og da spe si elt den akutt-
me di sins ke bi ten. Det er klart man blir 
smig ret, smi ler hun, og ler kort.

Det har tatt en stund for pro fes so ren  
å skjøn ne hvor mye hun be tyr for stu den -
tene.

– Det var en gang en ung kol le ga som  
kom bort til meg og sa «Du! Du er… for -
bildet mitt!». Det skjøn te jeg ikke noe av.  
Jeg ser jo ikke sånn på meg selv, men ett er 
det  be gyn te jeg å skjøn ne min egen ver di.  
Det gir aner kjen nel se, og det gir gle de. 
 Pen ge ne be tyr ikke så mye, sier hun. Og 
leg ger til:

– Imid ler tid er jeg på pas se lig med å un der -
stre ke at dett e stort sett er et lag ar beid der 
ho det mitt kan skje stik ker seg ty de ligst 
frem. Jeg had de for eks em pel ald ri klart 
dett e uten as si stent le ge ne Hå vard Lands -
dalen og Ma ri us Ber ge. De har jeg kjent 
si den de var stu den ter, og nå er de beg ge 
as si stent le ger in nen for ane ste si. Det må 
fle re ho der til for å or ga ni se re før s te hjelps-
uker med 240 stu den ter, smi ler hun.
– Det har blitt noen tu sen lap per i pris pen ger 
dis se åre ne, hvor tar de vei en?

– De står på en stor bank kon to! Ha-ha!
Pro fes so ren snur seg på kon tor sto len  

og leg ger kjapt til:
– Neida, pri se ne som er fel les går rett 

til ba ke til un der vis nin gen. Jeg har for 

Alle foto: Mag ne Sand nes

«Had de jeg kun net ser ve re 
sjam pan je før munt lig  
eks amen, had de jeg gjort det!»
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 eks em pel en papp boks her i hyl len med 
noen hund re lap per som kan bru kes, for 
eks em pel hvis noen tren ger tren ger piz za  
til en ett er mid dags fore les ning. Sånt er vik tig 
og mil jø byg gen de, for kla rer hun.
– Men pen ge ne du fikk fra Thon er per son -
lige?

– Joda. Men jeg vet ikke helt hva de bør 
bru kes til. Kan skje noen syk kel rei ser, men 
jeg er også åpen for at de kan bru kes til 
un der vis nings- og forsk nings for mål.
– Hva me ner du er nøk ke len til god un der-
vis ning?

– Hm...
Gutt orm sen my ser ten ken de bak de run de 

bril le ne sine. – Alle må finne sin egen stil.  
Jeg er vel dig di rek te, på godt og vondt. Gir 
spe si fikk ris og ros. Noen sy nes jeg er streng, 
men det er nok bare en del av sti len min.

Selv be skri ver hun seg som en fron tal 
per son. Ord og tan ker som ge ne re res i fron-
tal lap pen kom mer ofte fort og di rek te ut 
gjen nom mun nen. I kull bo ken hen nes sto 
føl gen de be skri vel se: «Anne Be rit går fram 
ett er bull do ser prin sip pet, men er flink til  
å plukke opp per sil le bla de ne ett er på».

Hun ler.
– Er det en rik tig be skri vel se?

– Den er vel gan ske god, ja, hum rer hun, 
og leg ger til: – Men jeg har nok blitt my ke re 
med åre ne. Jeg har skjønt hvor dan jeg vir ker 
på folk, for kla rer hun.

Skul le egent lig bli fors ker
Å ende opp som stu dent vei le der og ane ste si-
le ge var ald ri et klart mål for Anne Be rit 
Gutt orm sen. Tid lig i kar rie ren holdt hun  
på med forsk ning på blod pla ter, og litt 
 se ne re prøv de hun seg som kir urg.

– Jeg føl te meg ikke mo ti vert og mo den 
nok til å sat se på forsk nin gen da. Og så føl te 
jeg at jeg ikke had de de prak tis ke fer dig -
hetene som skul le til for å bli kir urg.

Et vi ka ri at på ane ste si av de lin gen ble til 
fast jobb, og en spe sia li se ring in nen for 
in ten siv me di sin før te hen ne til av de lin gen 
hun job ber på i dag.

– Li vet be står jo av man ge til fel dig he ter,  
og jeg tri ves su pert der jeg har endt opp, 
smi ler hun.

Gutt orm sen tri ves med høyt ar beids -
tempo, dra ma tis ke pa si ent for løp og den 
va ri er te hver da gen, men inn røm mer at hun 
sy nes de etis ke di lem ma ene hun mø ter på 
jobb er van ske li ge. – Noe av det van ske lig ste 
vi gjør i job ben vår er de etis ke be slut nin -
gene. Vi må all tid ha stort fo kus på om det er 
etisk rik tig å trappe opp in ten siv be hand lin-
gen. Når skal vi stoppe be hand lin gen hvis 
den er nytt e løs? Hvil ket re sul tat til stre ber vi?

Pro fes so ren er al vor lig i blik ket. – Dett e er 
dis ku sjo ner vi har nes ten dag lig på jobb. Jeg 

sy nes ofte vi tøy er strik ken litt for langt. Jeg 
hol der nok ofte igjen, men har blitt mot -
bevist noen gan ger. Det er van ske lig å sett e 
seg over liv og død, og det kan være gan ske 
hef ti ge dis ku sjo ner mel lom oss ane ste si -
leger og kir ur ge ne. Som re gel lø ser vi det 
bra, hel dig vis, sier hun, og fort sett er:

– Gjen nom mo der ne in ten siv be hand ling 
kan vi for len ge pa si en tens liv uten at det blir 
et godt liv ett er in ten siv opp hol det. Dett e er 
van ske lig, sier hun med trykk på van ske lig. 
Gutt orm sen me ner de på rø ren de i enda 
stør re grad må in klu de res i van ske li ge 
 av gjø rel ser rundt liv og død.

– Ofte har de på rø ren de tenkt på de van s-
ke li ge val ge ne som vi er red de for å spør re 
dem om.

Frem tiden
Selv om hun fort satt ofte står opp klok ken 
halv seks («for å få job bet litt før jobb») 
 inn røm mer 59-år in gen at hun har be gynt  
å ten ke på åre ne som kom mer ett er det 
in ten si ve lege li vet.

Hun tel ler på fing re ne.
– Ni…ti. Det er ti år til, ikke så vel dig len ge, 

sier hun og fort sett er:
– Dett e med un der vis ning og det å være  

i kli nik ken er jo en stor del av iden ti te ten 
min, så jeg kom mer til å fort sett e med det  
så len ge jeg kla rer.

Hun fik ler litt med fing re ne.

– Jeg har fors ket mye på al vor li ge al ler -
giske re ak sjo ner (ana fy lak si) og har en del 
data lig gen de. Det ten ker jeg kan være en  
fin måte å grad vis trappe ned kar rie ren på; 
skrive og fors ke litt på de tin ge ne, smi ler 
hun.

Og selv om hun fort satt job ber godt over 
100 %, pas ser hun på å ta ut fe ri en sin og 
dyr ke and re hob by er. Bare i fjor ble det 
syk kel rei ser i Viet nam og Sør-Af ri ka. Om 
vin te ren tri ves hun best på ski på Gei lo.

– Og så mel der jeg meg som fri vil lig her  
og der.

Pro fes so ren er ak tivt med lem i Norsk 
Folkehjelp, og tri ves godt med men nes ke-
mø te ne.

– Jeg sy nes sånt er så her lig! På in struk tør-
kur set var det gart ne re, elek tri ke re, me di sin-
stu den ter og så meg, da, som job bet sam-
men i gode team og lær te av hver and re. 
Ba sal før s te hjelp og alt det and re som hø rer 
med. Det å un der vi se leg folk er vir ke lig en 
kunst, det prø ver jeg all tid å huske på. Det  
er så fa sci ne ren de hva man kla rer sam men.

Der som man skal un der vi se i regi av 
Norsk Folkehjelp må man be stå in struk tør-
kur set – uan sett bak grunn. Å ut eks ami ne re 
sel ves te Anne Be rit Gutt orm sen var det en 
ung me di sin stu dent som fikk an sva ret for.
– Hvor dan gikk eks amen?

Hun smi ler.
– Jeg sto!

MARTIN HO TVEDT
martin@hotvedt.no
Uni ver si tets sy ke hu set Nord-Norge

«Jeg er vel dig di rek te, på godt 
og vondt. Gir spe si fikk ris   
og ros»
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Bare en li ten ka ra mell?

Hvert år ram mes 3 000 yr kes ak ti ve av strøm ulyk ker her i lan det.  
– Jeg skvatt godt til, for tel ler elek tri ker lær ling Erik Ho len om 
 hendelsen på jobb for noen må ne der si den.

ha vært der. Det er vel dig van ske lig å vur de-
re ute på ar beids plas sen.

I Tids skrif tet blir det pre sen tert en  
ka sui stikk om strøm gjen nom gang. Den  
er et be vis på nett opp det Jacobsen for kla- 
 rer – at ska den kan se ufar lig ut, men ma ni-
fes te rer seg som ver re ett er noen ti mer.  
I Holens til fel le ser det ut til å ha gått fint. 
Han sier han kjen ner seg helt frisk og fin  
nå. Han var bare litt skjel ven ett er hen del-
sen.

Ge ne ra sjons skif te
To av for fatt er ne bak ar tik ke len i Tids skrif tet 
er Sta tens ar beids mil jø in sti tutts egne «strøm-
menn», psy ko log Lars Ole Goff eng og spe sia-
list i ar beids me di sin Kaj Bo Vei er sted. De har 
også sam ar bei det med bran sjen og Di rek to-
ra tet for sam funns sik ker het og be red skap 
om å ut vik le ap pen som ver ne om bud Jacob-
sen be nytt er seg av.

Til Holens fø lel se av litt man gel full opp føl-
ging i hel se ve se net nik ker beg ge gjen kjen-
nen de.

– Det er en spen nen de pro blem stil ling 
som vi jevn lig ut ford res på. Bran sjen, sik ker-
hets in struk tø rer, be drifts le ger og ja, se nest 
en fyl kes mann, mel der til ba ke til oss at 
opp føl gin gen sann syn lig vis ikke er til strek-
ke lig og ikke stan dar di sert mel lom akutt-
mott ak. I vårt lang strak te land er det et 
spredt hel se ve sen, og det kan ten kes at 
man ge ikke så ofte kom mer i be fat ning  
med sli ke til fel ler – hel dig vis, sier Kaj Bo 
Vei er sted, mens han byr på fre dags kake  
med sjo ko la de gla sur og kaff e fra kan ti nen 
på Sta tens ar beids mil jø in sti tutt et – dog 
in gen ka ra mel ler.
– Ja, for hvor man ge til fel ler snak ker vi 
egent lig om?

– Vi gjor de noen be reg nin ger. De sto  
i Tids skrif tet i 2003. Da had de vi spurt gan ske 
man ge elek tri ke re på sik ker hets kurs og  
i and re sam men hen ger ute. På selv rap por-
ter te opp lev de al vor li ge ulyk ker lan det vi  
på 3 000 an tatt e hen del ser i året. Da vi gikk 
ut med det tal let, tok vi litt sats, for på den 

– Over ras ken de! sky ter ver ne om bu det inn.
Jacobsen har også hatt strøm gjen nom-

gang. Det var for om trent fem år si den.
– Jeg ble kob let til EKG, jeg og, og så ble det 

tatt blod prø ve av meg da jeg kom, samt ett er 
fire ti mer. Da jeg had de lig get til over våk-
ning i åtte ti mer, mått e jeg skrive ut meg 
selv på eget an svar. Det var fredag kveld, og 
jeg tok be slut nin gen selv. Men opp føl gin gen 
jeg fikk, var de fi ni tivt an ner le des enn den 
Erik fikk. Jeg er over ras ket over at han ikke 
ble holdt på over våk ning len ger.

Gode ru ti ner
Ver ne om bud Jacobsen for tel ler at fir ma et 
har svært gode ru ti ner både for fore byg ging 
av strøm ska der og pro se dy rer for hånd te-
ring av even tu el le ska der.

– Lær lin ge ne er uer far ne og der for ut satt. 
Mon tø re ne skal jo jobbe pa ral lelt med at de 
har an sva ret for lær lin gen og kan glem me 
seg bort litt. Sje fen, Nav, Ar beids til sy net  
og Di rek to ra tet for sam funns sik ker het og 
be red skap samt for sik rings sel ska pet blir 
vars let der som sli ke hen del ser skjer. Det er 
vik tig.

Ver ne om bu det har også ut styrt seg med 
ap pen Strøm ulyk ke. Han vi ser frem de uli ke 
funk sjo ne ne på te le fo nen sin. Det er en 
ryd dig og god over sikt i egne me ny er for 
ar bei der ne, hel se per so nell og ar beids gi ver. 
Trinn for trinn for kla res det vik tig ste.

– Det har vært et ge ne ra sjons skif te i bran-
sjen med mer opp merk som het og opp læ-
ring om strøm ska der. Vi snak ker ikke len ger 
om «bare en li ten ka ra mell». Det kan godt 
være at man ge hel se un der sø kel ser ett er en 
strøm ska de er unød ven di ge, men det er 
kjipt å la være å sen de den ene som skul le 

I fjor høst be gyn te han på lær ling ti den  
og sis te inn spurt mot fag brev som elek-
tri ker. Hver dag var han ute på ar beids-
plas ser i føl ge med en mon tør med fag-
brev. I mars smalt det. Ak ku rat det som 
alle elek tri ke re og alle elek tri ker fir ma er 

job ber for at ikke skal skje, skjed de. Ho len 
fikk strøm gjen nom gang.

– Dett e med strøm gjen nom gang er noe vi 
elek tri ke re ten ker på hver enes te gang vi er 
ute, men vi kan ikke gå rundt å være be kym-
ret for det – det nytt er ikke i hver da gen, sier 
Øy vind Jacobsen, ver ne om bud hos Caverion 
Kongs vin ger, hvor Erik Ho len er lær ling.

Han for tel ler at fir ma et og elek tro bran-
sjen ge ne relt har stort fo kus på pro blem -
stillin gen, og sær lig lær lin ge ne blir pas set 
eks tra godt på.

– Det er all tid med en mon tør som skal 
pas se på. Egent lig skal man jo ikke være 
borti noe som helst. I vårt til fel le var det  
en an nen elek tri ker fra et an net fir ma som 
had de vært bor te på tav la og skrudd på den 
ene kur sen, for kla rer Jacobsen, som også var 
på ste det da Ho len fikk lav spent strøm men 
gjen nom krop pen.

Erik Ho len sto og job bet ute på en kurs  
i en kob lings boks på vegg.

– Jeg skvatt godt til da jeg fikk strøm gjen-
nom gang. Mon tø ren som jeg føl ger ring te 
sje fen, og jeg ble kjørt på le ge vak ten.

Erik Ho len hang ikke fast da han fikk 
strøm gjen nom gang og sier han bare føl te 
seg litt skjel ven. På le ge vak ten ble han kob let 
til en EKG-må ler og det ble tatt blod prø ver.

– Men le ge vak ten ville nes ten ikke ta meg 
inn. Jeg var uten syn li ge ska der, sier Ho len.

Ett er to og en halv time ble Ho len sendt 
hjem fra le ge vak ten.



945TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 10,  2018;  138

i hen de ne og ikke har klart å kom me løs, 
opp le ves hen del sen svært dra ma tisk. Noen 
av dis se fø ler seg ikke spe si elt godt iva re tatt 
av hel se ve se net i akutt fa sen og kan også  
slite psy kisk i ett er kant av ulyk ken, på pe ker 
psy ko lo gen.

De kon sta te rer igjen, som også ka sui stik-
ken i Tids skrif tet vi ser, at det ikke kun er 
hjer tet som er ut satt ett er en strøm gjen-
nom gang. Det er også fare for dy pe re lig -
gende vevs ska de ett er ind re for bren ning, 
si den knok ler var mes opp spe si elt ved 
strøm gjen nom gang.

Sam ord ning av be hand lings kje den
Det har ver sert uli ke råd om opp føl ging  
av strøm ska der.

– Vi fikk man ge te le fo ner en pe ri ode og 
for sto at pa si en te ne kun ne få for skjel lig 
in for ma sjon om opp føl gings be hov fra de 
uli ke de le ne av be hand lings kje den. Så vi 
star tet et opp ryd nings ar beid for å har mo ni-
se re den ne in for ma sjo nen. Vi be gyn te med  
å leg ge inn en del in for ma sjon i før s te hjelps-
hånd bo ken som skal be fin ne seg ute på 
ar beids plas se ne. Der fra rin ger man gjer ne 
til 113. Også for per so nell i AMK-sen tra len  
og i am bu lan se har vi vært med på å jus te re 
an be fa lin ge ne.

– Og der be gyn ner vel kan skje vår ut ford-
ring, sky ter Vei er sted inn, og ut dy per: vi har 
en klar ar beids me di sinsk inn falls vin kel til 

om sto re ener gi meng der og ska der som 
iva re tas akutt me di sinsk i sy ke hus. På lav-
spen nings si den har vi gjort un der sø kel ser 
som vi ser at de som har opp levd ska der  
ett er lys bu er som føl ge av kort slut nin ger 
fø ler seg godt iva re tatt. Det er fryk te li ge 

smell, høy var me ut vik ling og svært dra ma-
tisk. De per so ne ne har ofte syn li ge ska der, 
brann ska der, og rap por te rer at de mø ter  
en stram pro se dy re som er på plass og høyt 
pri ori tert, for kla rer Goff eng.

Han sier at det er de som har fått strøm-
gjen nom gang fra lav spen ning uten syn li ge 
ska der som er de van ske lig ste til fel le ne.  
For ut vik lin gen av even tu ell al vor lig ska de 
går sak te re, men kan li ke vel være far lig.

De som har hatt gjen nom gang fra lav-
spen ning, men fri gjø res fra strøm le de ren 
øye blik ke lig, opp le ver ofte å få den hjel pen 
de har be hov for.

– Men sær lig for dem som har opp levd  
slik strøm gjen nom gang og fått kram per  

RE POR TA SJE

Ver ne om bud for Caverion Kongs vin ger, Øy vind Jacobsen og elek tri ker lær ling Erik Ho len for tel ler at bran sjen har vært 
gjen nom et ge ne ra sjons skif te. – Vi snak ker ikke len ger om «bare en li ten ka ra mell». Det er blitt mer opp merk som het  
og opp læ ring om strøm ska der

ti den ble det rap por tert inn i snitt 50 ulyk-
ker i året til da væ ren de El til sy net.

I 2001 ble det rap por tert om 70 til fel ler. 
Me di er og bran sjen selv skrev om dett e som 
om om fan get av hen del ser til svar te det 
rap por ter te tal let, og man lur te på hva år sa-
ken til øk nin gen var.

– Så da vi kom trek ken de med våre tall  
på 3 000, var det et an slag godt over an tall 
rap por ter te til fel ler. Det vak te opp sikt. Kort 
tid ett er kom det imid ler tid be reg nin ger  
fra Dan mark og Sve ri ge som lig net våre,  
og man be gyn te å ak sep te re den sto re diff e-
ran sen, for tel ler Lars Ole Goff eng.

Med økt opp merk som het på elskader og 
den nye be reg nin gen på an tal let ulyk ker, 
har rap por ter te til fel ler økt jevnt og trutt. 
Alle 3 000 til fel le ne tren ger selv føl ge lig ikke 
full akutt me di sinsk opp føl ging, men man ge 
av dem må få en me di sinsk vur de ring av om 
slik opp føl ging er nød ven dig.

– Det har skjedd en end ring i bran sjen –  
et ge ne ra sjons skif te om du vil – for nå rap-
por te res det 500 til fel ler i året til Di rek to ra-
tet for sam funns sik ker het og be red skap. 
Bran sjen selv om ta ler det som rap por ter te 
hen del ser, ikke som det re el le an tal let hen-
del ser. Og den økte inn rap por te rin gen av 
ulyk ker kan vi nok kan skje ta et med an svar 
for, sier Goff eng.

Han titt er bort på kol le ga og par hest i en 
år rek ke, som nik ker be kref ten de.

– Joda, men vi må jo si at vi har 
job bet tett sam men med sær lig elek-
tro bran sjen og di rek to ra tet for å få  
til dett e, pre si se rer Vei er sted, og leg-
ger til:

– Vi sitt er med inn tryk ket av at 
bran sjen me ner sa ker skal mel des – 
det skal inn i sy ste met – og man skal 
få me di sinsk hjelp. Slik var det ikke 
for 20 år si den. Tid li ge re var det nok 
mer slik at «hvis du kjen ner noe», så skal du 
opp sø ke me di sinsk hjelp.

– Ja, el ler hvis du ble lig gen de, kom men te-
rer Goff eng.

Vei er sted ler og ris ter på ho det: – Uff, ja!  
Til og med i AMK-in struk sjo ne ne sto det at 
de kun ne gi be skjed til pa si en ter om at det 
var unød ven dig å opp sø ke lege der som det 
var snakk om «hus hold nings strøm». Det er 
hel dig vis end ret nå.

Ikke bare hjer tet er ut satt
– Nå har vi snak ket en del om de som ikke 
fø ler seg godt iva re tatt, men det gjel der ikke 
alle. Hel dig vis. Høy spen nings ulyk ker har vi 
ar bei det lite med. Sli ke ulyk ker drei er seg 

«Lærlingene  
er uerfarne og  
derfor utsatt»
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usik re på nød ven dig he ten av så pass tett 
opp føl ging i alle til fel ler og ett er lys te kla re re 
do ku men ta sjon for dett e, sier Goff eng.

Da ap pen og an be fa lin ge ne skul le re vi de-
res, ble or det «sy ke hus» er statt et med «me di-
sinsk hjelp» – de fi nert som fast le ge, le ge vakt 
el ler me di sinsk nød te le fon.

– Da har pen de len svingt den and re vei en, 
og noen sy ke hus har opp fatt et dett e som  
en «lem ping» på kra vet. Men bak grun nen 
for end rin gen er at kunn skaps ni vå et i hel se-
ve se net har økt, og med bed re un der sø kel-
ses me to dikk kan nød ven di ge un der sø kel ser 
noen gan ger også ut fø res and re ste der  
enn på sy ke hus. Elek tro bran sjen, der imot, 
mel der om at de er litt for vir ret. De har 
opp levd end rin gen som stør re enn vi 
 trod de, på pe ker Vei er sted.

– Der for er det vik tig å på pe ke at vi end ret 
an be fa lin ge ne for å dreie opp merk som -
heten i ret ning av hva som var nød ven di ge 
un der sø kel ser og at vi har lagt mind re vekt 
på hvor un der sø kel se ne skul le fore gå, sier 
Goff eng.

For or dens skyld re fe re rer Goff eng og 
Vei er sted til an be fa lin gen som sier føl gen de: 
Ved al vor li ge ulyk ker der pa si en ten blitt 
ut satt for høy spen ning el ler har vært 
 be visst løs, bør sy ke hus føl ge opp med blod-
prø ver og hjer te mo ni to re ring minst ett 
døgn i tråd med in ter na sjo na le an be fa lin-
ger. Når det gjel der opp føl ging av lav spen-
nings ulyk ker med strøm vei via hjer te re gi o-
nen, har sy ke hu se ne hatt litt ulik prak sis. 
Den er av hen gig av en me di sinsk vur de ring 
ba sert på blant an net akutt symp to mer, 
inn le den de EKG og blod prø ver.

– Vi har an be falt at det me di sins ke per so-
nell over vei er, av hen gig av eks po ne rings-
grad og pa si en tens til stand, å mo ni to re re 
minst 12 ti mer el ler for eks em pel til nes te 
dag. Men dett e er noe vi øns ker å dis ku te re 
vi de re med akutt me di sins ke mil jø er, sier 
Vei er sted.

Be gre pet «bare en li ten ka ra mell» kan  
vi der med en gang for alle ar ki ve re un der 
«gam mel dag se ord og utt rykk» og ta det 
frem kun for his to risk til ba ke blikk og pas sé 
hu mor. El ler når man for bløff et fin ner sin 
egen hånd nede i en god te ri skål.

LISA DAHL BAK JACOBSEN
lisa.dahlbak.jacobsen@legeforeningen.no
Tidsskriftet

plass dett e. Da fikk vi først still het en god 
stund, før vi fikk til ba ke mel ding om dett e 
ville være en stor opp ga ve å få ut ar bei det,  
ler Vei er sted, som på pe ker at han har tro  
på snar lig pro gre sjon i ar bei det.

Da gens an be fa lin ger
Man har li ke vel kom met et styk ke på vei. 
Gjel den de an be fa ling, ut ar bei det av elek tro-
bran sjen, di rek to ra tet, Goff eng og Vei er sted, 
er at per so ner som har vært eks po nert for 
lyn, høy spen ning el ler strøm gjen nom gang 
fra lav spen ning gjen nom hjer te re gi o nen 
el ler har fått brann ska der, lam mel ser og 
lig nen de, skal opp sø ke me di sinsk hjelp for 
vur de ring. Tid li ge re var an be fa lin gen ty de-
lig; det sto at man skul le opp sø ke sy ke hus 
ett er strøm ulyk ker. Det fulg te sy ke hu se ne 
opp i øken de grad, og bran sjen var gan ske 
for nøyd med dett e.

– Men sy ke hu se ne ga også til ba ke mel ding 
om at det blir stort press når alle dis se an be-
fa les å rei se på sy ke hus. Det duk ker opp et 
be ty de lig an tall pa si en ter. De var også fag lig 

RE POR TA SJE

vårt ar beid med strøm ulyk ker. Det hand ler 
om at vi først og fremst ar bei der for at ulyk-
ke ne skal unn gås.

– Og når ulyk ken er ute, er en del av det 
ar beids me di sins ke fag fel tet å bi dra til at 
hel se eff ek te ne av den blir minst mu lig. 
Ar beids me di si ne re har kunn skap om hvor-
dan eks po ne rin ger i ar beids li vet kan på vir ke 
hel sen akutt el ler på lang sikt, føl ger Goff eng 
opp.

«Strøm men ne ne» for tel ler at det går en 
gren se et sted i be hand lings kje den der 
and re me di sins ke spe sia li te ter vet mer om 
be hand ling av strøm ska der enn ar beids -
medi si ne re.

– Akutt me di si ne re kan selv føl ge lig akutt-
me di sin best, hjer te spe sia lis ter vet na tur lig 
nok mest om hjer tet, sier Vei er sted.

– Der for er vi helt av hen gig av å sam -
arbeide med sy ke hus spe sia li te te ne for  
å sik re best mu lig me di sinsk opp føl ging, 
un der stre ker Goff eng.

– Vi er i start fa sen på et pro sjekt der vi 
øns ker å få hel se fo re ta ke ne og de akutt -
medi sins ke mil jø ene til å snakke sam men 
om hvor dan dis se pa si en te ne skal tas hånd 
om på best mu lig måte. I for len gel sen av 
dett e må vi stan dar di se re an be fa lin ger som 
even tu elt kan dan ne grunn lag for na sjo na le 
ret nings lin jer. Vi tok for en del år si den 
kon takt med Hel se di rek to ra tet for å få på 

Lars Ole Goff eng, psy ko log og Kaj Bo Vei er sted, spe sia list i ar beids me di sin ved Sta tens ar beids mil jø in sti tutt har job bet 
med strøm ska der i en år rek ke. De er opp tatt av å for mid le at det ikke kun er hjer tet som er ut satt ett er en strøm gjen- 
 nom gang. Det er også fare for dy pe re lig gen de vevs ska de ett er ind re for bren ning, si den knok ler var mes opp spe si elt  
ved strøm gjen nom gang. Alle foto: Lisa Dahl bak Jacobsen

«Arbeidet vårt handler  
først og fremst om at ulykkene 
skal unngås»
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PER SON LI  GE OPP LE VEL SER

Hva er det med  
Akershus uni ver si tets sy ke hus?

Som pa si ent med en al vor lig 
kreft dia gno se har jeg vært på 
Akershus uni ver si tets sy ke hus  
til ut red ning og be hand ling 
 utalli ge gan ger.

Mitt før s te møte med den ne mi ni ut ga ven  
av et mo der ne sam funn var vå ren 2015,  
ett er en ikke vel lyk ket pri mær ope ra sjon ved 
Ra di um hos pi ta let. Der og da føl tes det som 
å kom me til pa ra dis, selv om mine ut sik ter 
til et lyst og be kym rings løst liv mildt sagt 
var mi ni ma le frem over.

Ett er dett e mø tet har jeg hatt kon ti nu er lig 
kon takt med gy ne ko lo gisk av de ling ved 
Akershus uni ver si tets sy ke hus, en ten som 
mott a ker av kon ven sjo nell in tra ve nøs kje mo-
te ra pi, el ler som ledd i opp føl gin gen av 
avan sert og kost bar ved li ke holds be hand ling.

Hva kan det skyl des at jeg fø ler en ind re  
ro og trygg het hver gang jeg kom mer til 
sy ke hu set? Jeg gri per meg selv i å ten ke på 
at jeg fak tisk gle der meg til mø te ne med 
sy ke hu sets per so na le, og at jeg ville vært  
litt fatt i ge re uten dis se er fa rin ge ne.

La meg for sø ke å il lust re re
I be gyn nel sen av feb ruar i år mått e jeg rin ge 
sy ke hu set for di jeg fikk høy fe ber, smer ter  
i høy re side og vondt for å puste. Jeg had de 
ak ku rat star tet på 3. lin je kje mo te ra pi, og 
ret nings lin je ne er nøye inn pren tet hos oss 
pa si en ter. Ved fe ber, kon takt sy ke hu set. Du 
skal inn leg ges og ut re des, uan sett tids punkt 
på døg net. Klok ken var blitt over fire, og alle 
sy ke hus eks pe di sjo ner var stengt.

Min kon takt lege har sagt jeg kan rin ge 
når som helst. Dett e var ikke før s te gang  
jeg fikk hjelp av ham på kvel der og i hel ger. 
Han ord net med am bu lan se og ga be skjed 
om at jeg var un der veis.

I akutt mott a ket var det en sum men de 
tra vel het, men venn lig og eff ek tivt. Gan ske 
snart ble jeg tril let opp på pos ten og inn på 
et ene rom jeg had de hatt ved tid li ge re inn-

leg gel ser. Det var lite, men høyt un der ta ket 
og had de sto re vin dus fla ter. Det var en ny 
le se lam pe der! Den kun ne bøyes og stil les  
i alle ret nin ger. Det had de jeg sav net tid li -
gere. Ba de rom met var roms lig og gul len de 
rent. Kort ett er kom en sy ke plei er inn til 
meg og ga be skjed om at fe be ren ikke skyld-
tes nøytropeni. Jeg tenk te at det var dei lig  
å slip pe bred spek tret an ti bio ti ka den ne 
gan gen, men hvor dan had de la bo ra to ri et 
ruk ket å gi svar så fort? Så kom vakt ha ven de 
lege. Hun un der søk te meg grun dig og re kvi-
rer te CT-un der sø kel se for å un der sø ke om 
smer te ne kun ne skyl des lun ge em bo li.

Jeg spis te vel sma ken de af tens mat på 
 sen ge kan ten. Her fra had de jeg ut sikt til en 
av de and re fløy ene på sy ke hu set. Jeg så inn  
i et mini uni vers, med rek ker av opp lys te 
pa si ent rom i fle re eta sjer. Bak vin dus glas -
sene og de åpne per si en ne ne så jeg at gip -
sede ben ble løf tet og struk ket av sy ke plei e re 
el ler fy sio te ra peu ter, her tus let ny ope rer te 
pa si en ter ustøtt rundt sen ge ne sine, og det 
ble gjen nom ført kvelds stell. Det var et tra velt 
lite sam funn som vis te man ge fa sett er av 
sy ke hu sets «liv og sjel», men uten at det  
ble for nært. Jeg lur te på om den ne må ten  
å få litt inn syn til en av de and re sy ke hus -
fløyene var en be visst in ten sjon hos ar ki tek-
te ne som skap te Akershus uni ver si tets sy ke-
hus for ti år si den. Sik kert er det i alle fall at 
ut sik ten til, og inn sik ten i, alle ak ti vi te te ne  
i den and re fløy en var med på å ska pe en 
form for so si al til hø rig het. Jeg føl te meg ikke 
ale ne og iso lert i min del av dett e uni ver set.

Nå var det blitt sen ge tid for en sli ten kreft-
pa si ent. Sy ke plei e ren sa at jeg kun ne leg ge 
meg og sove. Jeg ville bli hen tet til CT-un der-
sø kel se i lø pet av kvel den el ler natt en. Jeg 
sov net som en stein.

En hyg ge lig por tør vek ket meg. Han 
 ad var te meg om sorgs fullt hver gang bå ren 
mått e over en hump. Så ble jeg tril let inn  
i en vente sone på rønt gen av de lin gen. Her  
lå jeg en stund og be trak tet ta ket med de 
pene lys ar ma tu re ne og tenk te med takk-
nem lig het på ar ki tek te ne som had de valgt 
ut in te riø ret i sy ke hu set. Det er fak tisk vik tig 
å ha det vak kert rundt seg når man er syk.

En eld re pa si ent ble tril let inn ved si den  
av meg i vente so nen. Por tø ren hans sa adjø 
og lyk ke til. Pa si en ten åp net ikke øy ne ne og 
svar te ikke. Por tø ren tok ham for sik tig på 
skul de ren og sa nok en gang adjø. Ikke noe 
svar. Han sto len ge og be trak tet pa si en ten 
ett er tenk somt før han gikk. Slikt gjør inn-
trykk. Kjen te han pa si en ten fra tid li ge re? 

Han vis te iall fall ekte be kym ring da han 
gikk vi de re til sine nes te opp ga ver.

Min un der sø kel se ble raskt gjen nom ført 
av venn li ge ra dio gra fer. Snart var jeg til ba ke 
på mitt rom, hvor jeg ett er hvert fikk fro kost. 
Vakt ha ven de lege had de ven tet med vi sitt 
hos meg til sva ret fra CT-un der sø kel sen 
fore lå. Jeg fikk vite at det ikke var sik re hol de-
punk ter for lun ge em bo li. Smer te ne had de 
av tatt, men jeg fikk be skjed om å være på 
av de lin gen en stund til for å være sik ker på 
at alt var greit før jeg reis te hjem.

Noen ti mer se ne re ble jeg hen tet. Jeg 
tenk te på at om syv da ger ville jeg igjen  
være til ba ke på sy ke hu set, da på gy ne ko -
logisk po li kli nikk, hos «mine» dyk ti ge sy ke-
plei e re og le ger som skul le gi meg en ny 
kje mo te ra pi kur un der be tin gel ser som  
jeg opp fatt er som svært tryg ge. Den ne til -
liten byg ger på tre års er fa ring, der jeg hele 
vei en har opp levd hvor dan sy ke hu sets uli ke 
grup per av hel se per so nell sam hand ler med 
hver and re og pa si en te ne på en pro fe sjo nell, 
venn lig og re spekt full måte. Ikke sjel den 
strek ker de seg ut over det man kan for -
vente. Dett e fø rer til at jeg opp le ver be hand-
lings for lø pet som et søm løst sy stem, uten 
feil og for sin kel ser.

Ja, hva er det med dett e sy ke hu set?
Akershus uni ver si tets sy ke hus er et mo der ne 
sy ke hus som ett er min opp fat ning har ar ki-
tek tu ren på sin side. Dett e bi drar nok mye til 
funk sjo na li te ten og eff ek ti vi te ten i alle ledd.

Det vik tig ste er li ke vel alle de an satt e, som 
ty de lig vis er vel dig gla de i, og stol te av, job-
ben sin. Sam men gjør de hver and re gode. 
Jeg tror det er dett e som ut gjør den sto re 
for skjel len. Dett e er vik tig i et sam funns per-
spek tiv, og det har stor be tyd ning for alle  
oss sår ba re pa si en ter.

LIV HE LEN RYGH
liv.rygh@online.no
(f. 1946) er spe sia list i sy ke hus far ma si, har mas-
ter i hel se ad mi nist ra sjon (del I) og dok tor grad 
i kreft cel le bio lo gi, Uni ver si te tet i Oslo. Hun har 
hatt fors ker stil ling i ana ly tisk far ma ko lo gi ved 
Riks hos pi ta let, vært av de lings sjef ved Sta tens le ge-
mid del kon troll, se ni or råd gi ver i Hel se til sy net og 
se ni or råd gi ver ved Na sjo nalt kunn skaps sen ter for 
hel se tje nes ten.

«Hva kan det skyldes  
at jeg føler en indre ro  
og trygghet hver gang jeg 
kommer til sykehuset?»

«Sammen gjør  
de hverandre gode»
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Id retts prat i dok tor klub ben

Med lem me ne av dok tor klub ben er blitt pen sjo nis ter, 
helt el ler del vis. Om stil lin gen fra et ak tivt og me nings fylt 
lege liv til pen sjo nistt il væ rel sen har vært ut ford ren de.

Alle er vi eni ge om at gle de er hel se brin gen de og at vi bør bli flin -
kere til å opp sø ke våre gle des kil der. En av dis se er fy sisk ak ti vi tet.

Un der sis te møte ble det mye snakk om id rett. Et av med lem me ne 
er noe over gjen nom snitt et opp tatt av fot ball. Han går nø dig glipp 
av en kamp på TV. Med et til strek ke lig an tall ka na ler er det visst nok 
mu lig å se fot ball kamp hver dag, selv om han en kel te gan ger må 
nøye seg med bul garsk tred je di vi sjon. Det kom ikke som noen over-
ras kel se da han hev det at om gangs sy ke var te 45 mi nutt er.

To av med lem me ne had de sine for ma ti ve år i id retts laget He ming, 
det vil si midt i kon jakk bel tet i Oslo vest. Dett e har pre get dem si den. 
Her var det i opp vekst å re ne al pin sport og ten nis som gjaldt. Al pi nis-
ten Stein Eriksen var det sto re for bil det. At han var så jå le te at han 
mått e stoppe opp ved 3. port for å rett e på svei sen, ville de ikke høre 
snakk om.

Og de spil ler fort satt ten nis hver uke. Da et med lem an ty det at 
ten nis er et de ka dent over klas se fe no men, ble han bryskt av vist som 
for doms full ig no rant. Li ke vel mått e de finne seg i at vi har se ler te 
med alle ska de ne de had de på dratt seg un der ten nis kam per de sis te 
åre ne. Men, som en av dem trøs tet seg med, «som re gel slip per jeg 
med strek ken». Ett er å ha hørt om alle strekk ska de ne er vi and re 
kom met til at det er uhel dig der som ten nis bare blir for bun det med 
al bu er.

Selv men te jeg at om vi skul le dis ku te re id rett, mått e vi over på 
lang renn, vår na sjo nal id rett. El ler for å si det med Fridt jof Nansen 
– id rett e nes id rett. Vi var alle eni ge om at inn fø rin gen av ski sprint 
var en uting. Det er ikke lang renn, det er kort renn. Men jeg møtt e 
be ty de lig mot bør da jeg hev det at all id rett som ikke sett er krav til 

ut hol den het og som va rer un der en time, falt uten for det jeg anså 
som skik ke lig id rett – en ur norsk ak ti vi tet for en som me sli te re med 
lang som me mus kel fib re og høyt ok sy gen opp tak.

Et av med lem me ne har prøvd seg i Bir ken. Her opp lev de han et 
pus sig fe no men, nem lig at et start num mer ga ham over mot i brys-
tet og fjer net ab so lutt alt vett i pan nen. Man tra et om å hol de igjen 
for å hol de ut, var som blåst vekk. Han men te folk som slo om seg 
med utt rykk som yt el sen er en del av ny tel sen og å være lyk ke lig 
som sli ten, ald ri kan ha møtt veg gen. Han for tal te han så vidt unn-
gikk den ul ti ma te yd my kel sen å bli tatt ut av ren net halv veis, der  
de som ikke var pas sert in nen en viss tid mått e ta plass i Skam mens 
Buss til Lillehammer.

På et epi lep si møte i vår traff jeg en svensk kol le ga. Han var på  
den ene side mek tig im po nert over den nors ke me dal je fangs ten  
i de olym pis ke vin ter le ke ne i Pyeong chang, på den an nen side  
had de han gjen nom svensk presse fått inn trykk av at alle nors ke 
lang renns lø pe re led av ast ma. Han had de lest at nord men ne ne 
had de med seg 6 000 ast ma do ser til Sør-Ko rea. Han mer enn an ty det 
at vi i Norge mått e ha våre egne kri te ri er for å stil le ast ma dia gno sen. 
Han men te vi de re at man fra svensk hold had de lurt på om vår 
suk sess kun ne skyl des at vi ikke bare had de en li be ral hold ning til 
bruk av ast ma me di si ner inn vor tes, men at vi kan skje også be nytt et 
dem til ut vor tes bruk, for eks em pel i form av Ven to li ne-spray un der 
ski ene?

Hvor dan skal man for sva re seg mot sli ke fri mo di ge og kon spi ra to-
ris ke på stan der? Jeg mått e li ke vel inn røm me at han kan skje kun ne 
ha et po eng. Har våre id retts me di si ne re gjen nom den ne ast ma sa ken 
satt vår stol te ski na sjon i et uhel dig lys?

Jeg spørger kun.

KARL O. NAK KEN
karln@ous-hf.no
(f. 1945) er pen sjo nert nev ro log. Han var i over 35 år an satt ved 
Spe si al sy ke hu set for epi lep si (SSE) i Sand vi ka.
Foto: Pri vat.

«Skik ke lig id rett – en ur norsk ak ti vi tet for 
 ensom me sli te re med lang som me mus kel fib re  
og høyt ok sy gen opp tak»

«Et start num mer ga ham over mot i brys tet  
og fjer net ab so lutt alt vett i pan nen»
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Hva bør grounded theory kalles på norsk?

Databasert teoriutvikling er et 
godt norsk uttrykk for det engelske 
grounded theory.

Grounded theory er en kvalitativ forsknings-
metode som ble utviklet av de amerikanske 
sosiologene Barney Glaser & Anselm Strauss 
i 1960-årene (1). Ideen var å lage en metode 
for å oppdage eller generere teori på grunn-
lag av data. Man starter så å si med blanke 
ark i et forsøk på å utvikle teori ut fra et 
datasett (2). Det er blitt beskrevet som at 
«teorien blir til mens man går» (3). Hensik-
ten er å utvikle nye teorier som i neste om-
gang kan testes empirisk (2). Det engelske 
uttrykket grounded theory stammer nettopp 
fra tanken om å utvikle teori som er «grun-
net» (engelsk: grounded) eller «jordet» i data.

Metoden ble utviklet som et opprør mot 
en tendens til ensidig vektlegging av veri-
fisering og testing av teorier i sosiologisk 
forskning (4). Uttrykket grounded theory er  
i seg selv litt merkelig, ettersom det kan gi 
inntrykk av at all annen kunnskapsproduk-
sjon er basert på noe annet enn empiri.

Metoden har fått stor utbredelse, også  
i medisin og helsefag. Blant de innviede 

brukes forkortelsen GT. I PubMed gir 
«grounded theory» over 9 000 treff, og i 2015 
ble det en egen MeSH-term med den fyndige 
definisjonen: «The generation of theories 
from analysis of empirical data» (5).

Et søk på nettet og i mediearkivet Retriever 
viser at uttrykket grounded theory er ganske 
etablert i norsk. Både i en medisinsk ordbok, 
en lærebok i kvalitative forskningsmetoder 
og i leksika brukes det engelske uttrykket  
(2, 4, 6, 7). Når man skal lage en oversettelse, 
er det ofte en fordel å legge den tett opptil 
det engelske originaluttrykket. I dette tilfel-
let kunne det kanskje være jordnær teori, 
bakkenær teori eller noe lignende, men dette 
er nok et eksempel på at en direkte overset-
telse fra engelsk ikke alltid er den beste 
løsningen.

I Tidsskriftet har vi tidligere brukt flere 
forskjellige uttrykk: «den komparative 
 metode» (8), «forklaringsbasert teori» (9)  
og «systematisk sammenlignende metode» 
(10). Sistnevnte springer ut fra at grounded 
theory av og til blir omtalt som «the constant 

comparative method» – det viser til at en 
operasjon i kodingsprosessen er sammen-
ligningen.

I et nettsøk kommer flere andre forslag, 
som «empiribasert teori» (11) og «databasert 
teoriutvikling» (12). Kanskje er det sistnevnte, 
databasert teoriutvikling, det beste, ettersom 
det er mest beskrivende for metoden –  
man forsøker å utvikle teori basert på data. 
Uttrykket grounded theory høres ut som en 
teori, men egentlig handler det om teori-
utvikling. Slik sett er teoriutvikling en rikti-
gere beskrivelse, selv om det er en mindre 
direkte oversettelse av originaluttrykket. 
Databasert teoriutvikling er ganske altomfat-
tende, så muligens ville det være enda bedre 
med datadrevet? Men kanskje er det fornuf-
tigst å satse på et uttrykk som allerede er  
i bruk. Vårt forslag er derfor databasert 
teoriutvikling, grounded theory kan settes  
i parentes bak første gang det nevnes i tek-
sten.

Jeg takker Marit Helene Hem og Sigurd Høye for nyttige 
kommentarer.

ERLEND HEM
erlend.hem@medisin.uio.no
(f. 1970) er dr.med., fagsjef og redaktør for Tidsskrif-
tets språkspalte.
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Til lags åt alle kan in gen gjera …

Fag ar tik ler, me di sinsk  
ad mi nist ra sjon, kol le gi a le 
spørs mål m.v.

«Tids skrif tet»s sprog.
Den i «Tids skrif tet»s før s te num mer for i år 
be bu de de for and ring i «Tids skrif tets»s sprog 
er nu kom met i andet hef te. – Da jeg skulde 
til med dett e num mer, hus ket jeg ikke på 
dett e glædelige bud skap – og be gyn te trøs tig 
på før s te artikel. Men det var ikke man ge 
lin jer jeg var kom met, før den nye sprog-
drakt vir ket så le des på mig, at artiklens 
fag  lige indhold blev mig al de les fordærvet, 
jeg mått e sim pelt hen – for den ne gang 
ialfald – gi op. Iste den for gav jeg mig – 
 nolens volens – til blot at se igjennem artik-
len fra dens orthografiske side – NB. Ikke 
dens sproglige. For det er vel ikke sprogets, 
men den såk. retskrivnings for and ring 
redaktionens gla de bud skap går ut på – alt så 
for så vidt et galt valgt uttryk for med de lel-
sen – hel dig vis! Det skulde bare mang let at 
det vir ke lig var sproget: Nu går vi over til 
lands mål! For res ten, man vet sig jo aldrig 
tryg for hvad man kan ri si ke re – men den 
dag mel der ialfald jeg mig ut av Lægefor-
eningens resp. «Tids skrif tet» – hvis jeg da 
ikke forinden er død.

Men det er sandelig galt nok som det 
teg ner; jeg har set på før s te ar tik kel, mere 
or ket jeg ikke. Thi hvad er det ikke for et 
sam men su ri um av «retskrivning» al le re de 
den ne ene artikel byr på? dels i be hand -
lingen av de rent me di sins ke ord, dels i de 
almindelige allemandsord d. v. s. den såk. 
officielle retskrivningen av 1917 el ler hvad 
den nu he ter. Det sidste er en side av sa ken 
for sig – dens lo gis ke umu lig he ter er jo 
kjendt vare fra før, hvor den har fåt smug let 
sig ind; jeg skal ikke stør re fæs te mig ved 
den – men lei lig hets vis kan man jo ikke 
undgå at bli hængende fast i de værste 
 uhyr lig he ter.

(…)
Nei det er en frygtelig sør pe altsammen, 

kjæ re redaktion – og for den medicinske 
stand ikke minst et be drø ve lig tids-

dekadencens tegn. Av medicineren for lang-
tes før sprogkundskap og sprogfølelse – og 
det var vel.

Sarps borg i ja nu ar 1929.
G. Win ge

Da «Tids skrif tet» fra 1. ja nu ar iår gikk over  
til den offi  si el le rett skriv ning, var re dak  sjo-
nen na tur lig vis for be redt på at det kun de 
vek ke misnøie på en kel te hold. Imid ler tid 
er «re for men» inn til nu kol le ga Win ge 
optrer, blitt møtt med vel vil je, ja en eld re 

kol le ga skri ver til mig, at det «gle der ham 
opriktig».

Be stem men de for re dak sjon en, når den nu 
fulg te eks emp let fra and re tids skrif ter, var for 
det før s te at det vol der be svær for tryk ke ri et, 
hvor ty po gra fen snart skal sett e en ar tik kel 
efter den gam le og snart efter den nye rett-
skriv ning. Men den vik tig ste grunn er, at når 
man nu først h a r en offi   siell rett skriv ning,  
så bør den føl ges uan sett om man per son lig 
li ker den el ler ikke i et offi  si elt tids skrift.

(…)
Red.

Gan ske ny lig ble Tidsskrift for Den nors ke le ge for en ing kå ret til Årets tids skrift 2018 av Norsk tids skrift for en ing. I ju ry ens 
be grun nel se kun ne vi bl.a. lese at Tids skrif tet kan skje er den frem ste eks po nen ten blant fag tids skrif ter for å ved li ke hol de og 
 vide re ut vik le en fag ter mi no lo gi på norsk. Vi job ber dag lig med den ne vik ti ge opp ga ven, men litt mot bør mø ter man jo inn-
imel lom, som seg hør og bør. Så også i 1929, da Tids skrif tet gikk over til en ny, offi  si ell rett skriv ning (Tidsskr Nor Lægeforen 1929; 
49: 243�–�45).
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Sexo lo gi  
for all menn le gen

Den all menn prak ti se ren de le gen er den 
før s te in nen for hel se ve se net som de fles te 
kon tak ter an gå en de et sek su elt pro blem. 
Mål grup pen er der for spe si elt all menn le ger, 
men også le ger med and re spe sia li te ter.

Bo ken gir en bred inn fø ring og for stå el se  

SEXO LO GI I PRAK SIS
Elsa Alm ås, Es ben Es ther 
Pi rel li Be ne stad
3. utg. 399 s, ill. Oslo: Uni ver-
si tets for la get, 2017.  
Pris NOK 499  
ISBN 978-82-15-02971-9

i sexo lo gi som en tverr fag lig pro fe sjon. 
For fatt er ne sier at de i den ne 3. ut ga ven 
leg ger mer vekt på det biopsykososiale 
per spek ti vet som grunn lag for sexo lo gisk 
for stå el se. Jeg har lest den 2. ut ga ven tid li -
gere og ser dett e po en get.

Gjen nom 18 ka pit ler gir for fatt er ne oss et 
spen nen de per spek tiv i sexo lo gi ens his to rie. 
Den for tel ler oss om PLISSIT-mo del len som 
be skri ver de uli ke ni vå ene du kan for hol de 
deg til og be hand le sek su el le pro ble mer på. 
Den sek su el le re spons syk lu sen blir for klart. 
Sek sua li tet og ald ring blir mer og mer re le-
vant, og som for fatt er ne sier er de eld re en 
sam men satt grup pe med uli ke pro blem stil-
lin ger.

Jeg me ner vi le ger i for li ten grad har vært 
opp tatt av sek su el le bi virk nin ger av uli ke 
me di ka men ter. Dett e blir gjen nom gått på 
en over sikt lig måte av for fatt er ne. Det sam-
me gjel der uli ke syk dom mer og kro nis ke 
til stan der som kan på vir ke sek sua li te ten.

Det gis en grun dig inn fø ring i sek su ell 
funk sjon og dys funk sjon, noe jeg mer ker jeg 

har mye igjen for i for hol det til mine pa si en-
ter ett er at jeg selv tok ut dan nin gen i sexo -
logi. Alm ås & Be ne stad for tel ler oss hvor dan 
vi kan ut re de uli ke sek su el le ut ford rin ger. Et 
ka pitt el vies sek su al te ra pi, der mål sett in gen 
er å bi stå kli en ten med klar leg ging av sek su-
el le be hov og bi dra til å finne en løs ning som 
er til freds stil len de så langt det er mu lig.

Kjønnsinkongruens for kla res, og sek su ell 
til trek ning og sek su el le ten nings va ria sjo ner 
er and re og vik ti ge te ma er som gis opp-
merk som het i den ne 3. ut ga ven.

Som spe sia list i all menn me di sin ser jeg 
helt av gjort at den ne bo ken kan være ver di-
full for oss all menn le ger. Det gis kon kre te 
for slag til råd giv ning og te ra pi for uli ke 
sek su el le ut ford rin ger el ler pro blem stil lin-
ger. Ett er min me ning fun ge rer den også bra 
som et opp slags verk der som man ikke har 
tenkt å lese bo ken fra a til å.

TROND DAAE-JOHANSEN
Spe sia list i all menn me di sin
Spe sia list i sexo lo gisk råd giv ning, NACS

Grun dig læ re bok om 
vrang fore stil lin ger

Alv A. Dahl, tid li ge re pro fes sor i psy kia tri, 
har skre vet en me get grun dig læ re bok om 
vrang fore stil lin ger – om be gre pets ut vik ling 
og vi ten skaps fi lo so fis ke bak grunn, om 
av grens ning, kart leg ging, år saks for hold og 
be hand ling. Det be gyn ner med to kor te 
kasuistikker, den ene svært kjent og om dis-
ku tert i vårt land, nem lig Arn old Juk le rød, 
den and re om den be røm te tys ke mas se-
mor de ren Ernst Wag ner fra før s te del av 
1900-tal let.

VRANG - 
FORE STIL LIN GER
Alv A. Dahl
285 s, tab, ill. Oslo: Cap pe len 
Damm, 2017. Pris NOK 429 
ISBN 978-82-02-53798-2

Når det gjel der dia gnos tisk klas si fi ka sjon 
og kri te ri er, ar gu men te rer Alv A. Dahl over-
be vi sen de om at DSM-5 er kla rest. Han frem-
stil ler også på en over sikt lig måte den di men-
sjo na le for stå el sen av vrang fore stil lin ger.  
De mest inn fly tel ses ri ke psy ko dy na  miske 
teo ri ene om vrang fore stil lin ger blir også 
ut før lig dis ku tert. De to ka pit le ne om psy -
kose lig nen de er fa rin ger i be folk nin gen byr 
på nye og vik ti ge kunn ska per om uli ke ty per 
og gra der av pa ra noid tenk ning.

Ka pit let om år saks for hold ved ut vik lin gen 
av vrang fore stil lin ger er me get grun dig 
forsk nings mes sig be lagt og pe da go gisk 
klart frem stilt fra både bio lo gis ke, in di vi -
dual psy ko lo gis ke og so si a le per spek ti ver. 
For fatt e ren skil ler klart mel lom år saks fak -
torer og mel lom lig gen de me ka nis mer for 
ut vik ling av vrang fore stil lin ger, et skille som 
også den mest er far ne kli ni ker vil opp le ve 
opp kla ren de.

Li ke dan er ka pit let om be hand ling godt 
forsk nings mes sig for ank ret, ikke minst når 
det gjel der me di ka men tell be hand ling, og 
frem stil lin gen er over be vi sen de klar rundt 
psy ko so si a le be hand lings me to der.

Bo kens sis te tre ka pit ler har tit le ne Re li -
gion, ideo lo gi og eks tre mis me, 22. juli-ter ro ris-
ten og vrang fore stil lin ger og Kol lek ti ve vrang-

fore stil lin ger. Drøf tin gen av 22. juli-mas se-
mor de ren er svært om fatt en de, og vil  
nok bli lest med stør ste in ter es se av vel dig 
 man ge. Uten å røpe for fatt e rens egen kon-
klu sjon kan det sies at drøf tin gen av de to 
sak kyn  dige ko mi te enes inn stil lin ger samt 
rett ens be grun nel se er svært nøye ett er gått 
og  be lyst i re la sjon til ter ro ris tens egne 
utt a lel ser og så kal te ma ni fest. Den ne frem-
stil lin gen ville nok også kun ne på kal le in ter-
na sjo nal opp merk som het. I det for ut gå en de 
og det ett er føl gen de ka pit let drøf ter for fatt e-
ren det kom pli ser te saks om rå det, som både 
his to ri ke re og sam funns vi te re vil se som  
sin hjem me ba ne, med en kom bi na sjon av 
be greps mes sig strin gens og nød ven di ge 
for be hold om psy kia tri fa gets av grens ning.

Den ne bo ken bør le ses av alle som har 
be hand ler an svar i den psy kia tris ke spe sia-
list hel se tje nes ten. Det er grunn til å tro  
at den også vil bli lest av man ge som er 
opp tatt av ter ro ris me, kon spi ra sjons teo ri er 
og 22. juli-mas sa kren.

SVEIN HAUGSGJERD
Pen sjo nert psy kia ter, Oslo
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Im mun: vær så god!

På bøl gen av po pu lær vi ten ska pe li ge bø ker 
om uli ke de ler av krop pen kom mer Im mun 
sei len de. Bøker i den ne sjan ge ren er ikke 
læ re bø ker i or dets rett e for stand, men her er 
det li ke vel mye å lære for de som er in ter es-
sert i krop pens for svar mot ytre og ind re 
trus ler. Mål grup pen er bred og om fatt er 
også de som er godt kjent med im mu no lo gi 

IM MUN
Anne Spurk land
Krop pens evi ge kamp for 
å over le ve. 416 s, ill. Oslo: 
Spar ta cus Forlag, 2017.  
Pris NOK 399  
ISBN 978-82-430-0830-4

fra før, ikke minst som en på min nel se om 
his to ri en bak og grunn laget for fa get.

Bo ken delt i seks ho ved de ler med un der-
ka pit ler star ter med mik ro be ne, opp da gel-
sen av dis se og hvor dan de kan gjø re oss 
syke. Slik sett es sce nen for im mun for sva ret 
og alle opp ga ver det har ut vik let seg for  
å løse. Det er noen få, enk le il lust ra sjo ner  
for å klar gjø re struk tu rer og kon sep ter. 
El lers bæ res inn hol det av et lett for ståe lig  
og nøy tralt, men li ke vel per son lig språk.

De litt over 400 si de ne dek ker det ve sent-
lig ste for en grunn leg gen de for stå el se av 
im mun sy ste met, uten at bo ken opp le ves  
for lang el ler de tal jert. For den mer in ve s-
terte le ser er det ri ke lig med re fe ran ser som 
kom mer til slutt. Av slut nings vis fin nes også 
ord for kla rin ger, per son gal le ri og en smør-
brød lis te over for fatt e rens tips til et godt 
im mun for svar, for fris ken de uten su per mat, 
de tox el ler and re hel se tren der.

Hver cel le og hvert mo le kyl har sin plass 
for at im mun for sva ret skal kun ne gjø re 
job ben sin, og for fatt e ren lyk kes godt med  
å vise sam men hen gen mel lom dis se og 
teg ne det sto re bil det. Her ser ve res his to ri er 

om hvor dan og av hvem kunn ska pen om 
im mun for sva rets be stand de ler og de res 
opp ga ver har blitt opp da get. Vi mø ter sto re 
navn fra inn- og ut land hvis bi drag til im mu-
no lo gi en, og ikke minst fol ke hel sen, har vært 
enor me. Det er in spi re ren de å lese om opp-
da gel sen av ting som nå er læ re bok stoff, 
men som for ikke len ge si den var ba ne bry-
ten de ny he ter. Vi som job ber i fa get står 
vir ke lig på skuld re ne til kjem per. I teks ten 
fin nes også fle re pa si ent for tel lin ger og his to-
ri er fra for fatt e rens eget liv og bak grunn 
na tur lig føy et inn i de te ma er som om ta les. 
Her er eks emp ler på hva som kan skje når 
noe mang ler og når im mun for sva ret rett er 
skyt set mot feil mål el ler tar for hardt i.

Im mu no lo gi er gøy, og med den ne bo ken 
gjø res kunn ska pen til gjen ge lig for fle re. 
An be fa les!

ING VILD J. LÆGR EID
Kon sti tuert over le ge, Im mu no lo gi og trans fu sjons-
me di sin
La bo ra to rie me di sin, Uni ver si tets sy ke hu set  
Nord-Norge

Nevroendokrine 
svuls ter i ab do men

Dett e er et kom pen di um som sprin ger ut fra 
de to år li ge rap por te ne som ut ar bei des av 
ar beids grup pen for nevroendokrine tu mo-
rer i den ita li ens ke kir ur gis ke for en in gen. 
Så le des er alle for fatt er ne ita li ens ke, i ho ved-
sak fra sent re ne i Roma og Ve ro na. Det er en 
kon den sert bok rett et mot et multidisipli-
nært pub li kum, med sær lig fo kus på sis te 
kunn skap in nen epi de mio lo gi, dia gnos tikk 
og be hand ling.

AB DO MI NAL 
NEUROENDOCRINE 
TU MORS
Mas si mo Carlini, red.
198 s, tab, ill. Milano: Sprin-
ger, 2018. Pris EUR 135  
ISBN 978-88-470-3954-4

I før s te del be skri ves syk dom men (kalt 
«nosography») over fire ka pit ler, hvor blant 
an net klas si fi ka sjons sy ste mer og he re di tæ re 
syn dro mer om ta les. Nes te del om hand ler 
dia gnos tikk, med ka pit ler om tu mor mar kø-
rer, en do sko pi, bil de dia gnos tikk (både funk-
sjo nel le og ikke-funk sjo nel le mo da li te ter)  
og pa to lo gi. I sis te del gjen nom gås be hand-
lings re gi mer for nevroendokrine tu mo rer  
i ven trik kel, pancreas, tynn- og tykk tarm,  
og til slutt le ver me ta sta ser.

Om slaget er kraf tig, pa pi ret so lid og matt, 
og det er ri ke lig med il lust ra sjo ner. Nær 
samt li ge ka pit ler in ne hol der over sikt li ge 
ta bel ler. Bo ken er re la tivt nett og hen dig  
og ikke for lang. Ka pit le ne bæ rer noe preg 
av å være kor te, dels symposiepreget, og 
in ne hol der in gen gra de ring av in for ma -
sjonen som pre sen te res. Man ge ste der  
er det re fe rert til kon tro ver ser el ler spri -
kende re sul ta ter i litt e ra tu ren, uten at dis se 
på pe kes nær me re. Le se ren er der for nødt til 
å kjen ne litt e ra tu ren på for hånd for å være 
inn for stått med hva for fatt e ren sik ter til. 
Prob le ma ti se ring rundt epi de mio lo gi og 
be skri vel se av syk dom men, for eks em pel 
sta die inn de ling, kun ne i noen grad vært 
gjort ty de li ge re, spe si elt om hen sik ten er  
å ut dan ne og opp ly se le se re som ikke har 

dyb de inn sikt i te ma et fra før. Her kun ne 
noen ta bel ler gjort seg for å vise lik he ter og 
for skjel ler. God re fe ran se bruk gjør li ke vel at 
hen vis nin ger til pri mær kil de ne er ty de li ge 
og mu lig gjør egen for dyp ning i dett e om 
øns ke lig.

Ka pit le ne er en kel te ste der gan ske tekst-
tun ge, og der kun ne man med for del pre-
sen tert noe mer data i ta bel ler, for eks em pel 
over sikt over ak tu el le stu di er in nen te ra pi-
valg, sam men lig ning av klas si fi ka sjons sy ste-
mer og and re te ma er der le se ren for ven tes  
å kjen ne for hol de ne fra før. En kel te ty po gra-
fis ke feil fore kom mer, noen al le re de i inn-
holds for teg nel sen.

Sam let sett er dett e en fin og ak tu ell over-
sikt over ek si ste ren de kunn skap om ab do-
mi na le nevroendokrine tu mo rer. Pri sen er 
re la tivt stram for inn hold som også kan 
opp dri ves and re ste der, men for de med 
øns ke om en ge ne rell over sikt, kan bo ken 
an be fa les.

KJE TIL SØREIDE
Hon or ary consulta nt sur geon, Hepatobiliary  
and pancreatic sur gery,
Royal In fir ma ry of Edin burgh
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ANMELDELSER

Godt inn blikk  
i sår be hand ling

SÅR OG  
SÅR BE HAND LING
Su san Bermark,  
Britt a Øs ter gaard Mel by
En grundbog i sygeplejen. 
414 s, tab, ill. Kø ben havn: 
FADL’s Forlag, 2017.  
Pris DKK 300  
ISBN 978-87-7749-907-4

Bo ken om hand ler de fles te sår ty per: Kir ur-
gis ke sår, brann sår, ar te ri el le og ve nø se sår, 
sår i for bin del se med kreft, sto mi og dia -
betes samt im mu no lo gis ke sår. Det er gode 
av snitt om sår smer ter, at ferds på virk ning  
og er næ ring ved kro nis ke sår. Også prak tisk 
sår be hand ling og bak om lig gen de in tern -
medi sins ke og psy ko so si a le as pek ter blir 
be skre vet.

Alle de 24 ka pit le ne har gode sam men-
drag, og det er fine bil der. Det er satt opp  
et for nuf tig stikk ords re gis ter.

For fatt er ne er 21 le ger og sy ke plei e re, én 
er næ rings fy sio log, én psy ko log og én fot -
tera peut som skri ver om fag felt de ar bei der 
med i hver da gen. Mål grup pen er sy ke plei e re 
og and re i hel se tje nes ten. For le ger som ikke 

i hver da gen be hand ler sår, kan bo ken gi et 
godt inn blikk i sår be hand ling. Den kan også 
bi dra til all menn me di sinsk dan nel se i et 
spen nen de, men lite pre sti sje fylt fag felt. For 
le ger med dag lig sår be hand ling må bo ken 
sup ple res med an nen litt e ra tur.

Bo ken er godt re di gert, fun ge rer pe da go-
gisk og er opp da tert. An be fa les!

HEL GE BENGTS SON
Hud le ge, tid li ge re Moss Hud le ge kon tor

Ak ti vi tet og livs -
utfoldel se i høy al der

Dett e er en sam ling av 29 hånd pluk ke de 
his to ri er om å el des. Ald rin gen frem stil les 
med gle de, mest ring og stolt het og vi su ali -
seres gjen nom fo to gra fi er av vi ta le, ald ren de 
men nes ker. Bo ken er en vi de re fø ring av 
ut stil lin gen «Et men nes ke er Et men nes ke  
er Et men nes ke».

Mål grup pen er allmenheten, men også 
fag per so ner. Bak grun nen er at for fatt e ren, 
som er lege og fo to graf, øns ker å end re folks 
syn på ald rings pro ses sen og ikke minst 
me di e nes om ta le av gam le. Hun øns ker  
å bi dra til at gam le men nes ker frem stil les 

GAMMAL, LIK SOM?
Lis bet Bang
175 s, ill. Lar vik: Liv Forlag, 
2017. Pris 349 NOK  
ISBN 978-82-8330-093-2

med ver dig het og vekt leg ger at man for blir 
den sam me man all tid har vært selv om 
le ge met el des.

Det gra fis ke utt ryk ket er vel lyk ket, men 
gir meg som le ser lyst til hel ler å se det hele 
som en ut stil ling. Li ke vel, fo to gra fi ene er 
il lust ra ti ve og gir uten unn tak utt rykk for 
livs gle de.

His to ri e ne er per son li ge og har noen 
ty de li ge fel les trekk: be to nin gen av hvor 
vik tig det er å hol de seg i ak ti vi tet, ta ini tia-
tiv, være so si al og fort sett e med gjø re mål 
som gir hver da gen inn hold. Sam let gir alle 
utt rykk for gle den over å del ta i et fel les skap, 
bi dra og være til nytt e for and re. Ut val get av 
per so ner for fatt e ren har sam let re pre sen te-
rer en svært res surs sterk grup pe både med 
hen syn til in tel lekt, yr kes er fa ring og øko -
nomi. Det an fø rer til re flek sjon over år sa ker  
til ulik he ter i hel se og hva som skal til for  
å bi be hol de et godt liv i høy al der. Det slår 
meg at alle per so ne ne er ta le rør for at man 
fort satt kan ut vik le seg selv om man blir 
gam mel. Kan skje det er det som kan be teg-
nes som å for yn ges? I en kli nisk hver dag 
som ge ri a ter går vi stort sett glipp av kon tak-
ten med den ne ka te go ri en eld re, da de fles te 
vi mø ter har akutt e og kro nis ke sam men -
satte me di sins ke be hov. Dis se ut valg te his to-
ri e ne kan min ne oss på at vi også må vekt-
leg ge den en kel tes re ser ve ka pa si tet og mest-

rings ev ne og ikke en ty dig fo ku se re på pa to-
lo gi.

Bo ken gir ikke et ny an sert bil de av å bli 
gam mel, men det er hel ler ikke for fatt e rens 
in ten sjon. Man ge av per so ne ne som in ter-
vju es har livs er fa rin ger som gjør inn trykk, 
men alle er mest opp tatt av å få frem po si -
tive si der av li vet de le ver som gam le. Noen 
av de di rek te si ta te ne er så ful le av be geist-
ring at de blir lite tro ver di ge.

Te ma et har vært be lyst tid li ge re. Al le re de  
i Bett y Friedans The foun tain of age (1993) 
be skri ves al der dom men som en ny pe ri ode  
i li vet som kan pre ges av ut vik ling hvis man 
åp ner for nye ut ford rin ger. I Ås hild Ulstrups 
100 pluss, våre eld ste for tel ler (2005) lar for-
fatt e ren oss bli kjent med 17 uli ke skjeb ner 
fra hele lan det, en mind re se lek tert grup pe 
enn Bangs ut valg, men også dis se fo ku se rer 
på at det å få gjø re noe for and re gjør at de 
fø ler seg unge.

Ho ved inn tryk ket av Gammal, lik som? er at 
eld re men nes ker må frem stil les som det de 
er: en res surs hel ler enn en ut ford ring for 
sam fun net.

ANNE RITA ØK SEN GÅRD
Forsk nings le der, Nas jo nal fo re nin gen  
for fol ke hel sen
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UNIVERSITETET I OSLO
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GUNN SIGNE JAKOBSEN
Bariatric surgery and specialized medical treatment 
for severe obesity. Impact on cardiovascular risk factors 
and postsurgical pharmacokinetics of atorvastatin. 
Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 
4.5.2018.
Bedømmelseskomité: Ingmar Näslund, Kirur-
giska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, 
Sverige, Gunnar Mellgren, Klinisk institutt 2, 
Universitetet i Bergen, og Kirsten Krohg-Sørensen, 
Thoraxkirurgisk avdeling, Hjerte-, lunge- og karkli-
nikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet 
i Oslo.
Veiledere: Jøran Hjelmesæth, Rune Sandbu, Jens 
Kristoffer Hertel og Arild Nesbakken.

RAGNI HELENE MØRCH
Inflammatory pathways in severe mental disorders –  
a transdiagnostic study. Utgår fra Institutt for klinisk 
medisin. Disputas 15.5.2018.

Bedømmelseskomité: Sophie Erhardt, Karolinska 
Institutet, Sverige, Jørgen Bramness, Nasjonal kom - 
petansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psy-
kisk lindelse (N-ROP), Sykehuset Innlandet, og Suraj 
Thapa, Institutt for klinisk medisin, Universitetet 
i Oslo.
Veiledere: Ole A. Andreassen, Ann Færden og Ingrid 
Dieset.

JOHAN DAHL
Immune factors in major depressive disorder. A natu-
ralistic follow up study. Utgår fra Institutt for klinisk 
medisin. Disputas 16.5.2018.
Bedømmelseskomité: Poul Videbech, Center for 
Neuropsykiatrisk Depressionsforskning, Psykia-
trisk Center Glostrup, Glostrup, Danmark, Solveig 
Merete Klæbo Reitan, Institutt for nevromedisin, 
Det medisinske fakultet, Norges teknisk-natur-
vitenskapelige universitet, og Lars Tanum, Klinikk 
psykisk helse og avhengighet, Institutt for klinisk 
medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet  
i Oslo.
Veiledere: Ole A. Andreassen, Hedi K. Ormstad  
og Ulrik Fr. Malt.

ANNE KARIN BRIGTSEN
Maternal colonization with Group B Streptococcus  
(GBS). Epidemiology, microbiology and clinical 
 out comes in the Oslo GBS study. Utgår fra Institutt  
for klinisk medisin. Disputas 22.5.2018.
Bedømmelseskomité: Bo Jacobsson, Göteborgs 
universitet, Sverige, Claus Klingenberg, Universite-
tet i Tromsø – Norges arktiske universitet, og Tore 
Henriksen, Institutt for klinisk medisin, Universi-
tetet i Oslo.
Veiledere: Andrew Whitelaw, Drude Fugelseth  
og Anne Flem Jacobsen.

UNIVERSITETET I BERGEN
www.uib.no/info/dr_grad/

LIV GRIMSTVEDT KVALVIK
Smoking among pregnant women in Norway. Preva-
lence, self-report validity, and associations to SGA and 
«early programming» using family and sibling design. 
Utgår fra Institutt for global helse og samfunns-
medisin. Disputas 27.4.2018.
Bedømmelseskomité: Tine Brink Henriksen, 
Aarhus universitet, Danmark, Kjell Salvesen, Norges 
teknisk-vitenskapelige universitet, og Magne 
Bråtveit, Universitetet i Bergen.
Veiledere: Kjell Haug og Rolv Skjærven.

MAIKEN KIRKEGAARD BRIX
Establishing reliable MR spectroscopy techniques for 
measuring GABA and glutathione in the human brain. 
Utgår fra Klinisk institutt 1. Disputas 3.5.2018.

Bedømmelseskomité: Vincent O. Boer, Hvidovre 
Hospital, Danmark, Kirsten Margrete Selnæs, 
 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet,  
og Lasse Gøransson, Universitetet i Bergen.
Veiledere: Mona K. Beyer, Lars Ersland og Kenneth 
Hugdahl.

KJERSTI NESHEIM POWER
Consequences of status epilepticus in adults with par-
ticular focus on cognitive function. Utgår fra Klinisk 
institutt 1. Disputas 3.5.2018.
Bedømmelseskomité: Anne Sabers, Epilepsikli-
nikken, Rigshospitalet – Københavns Universitets-
hospital, Danmark, Erik Taubøll, Universitetet  
i Oslo, og Erik Johnsen, Universitetet i Bergen.
Veiledere: Bernt A. Engelsen, Nils Erik Gilhus  
og Arne Gramstad.

KATRIN BRAUCKHOFF
Injury of the recurrent laryngeal nerve. Clinical and 
experimental studies focusing on intraoperative neu-
romonitoring. Utgår fra Klinisk institutt 1. Disputas 
4.5.2018.
Bedømmelseskomité: Anders Bergenfelz, Lunds 
Universitet, Sverige, Terje Osnes, Universitetet  
i Oslo, og Line Bjørge, Universitetet i Bergen.
Veiledere: Paul Husby, Kerstin Lorenz og Martin 
Biermann.
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AGNETE MALM GULATI
Cardiovascular disease and osteoporosis in psoriatic 
arthritis. Utgår fra Institutt for nevromedisin og 
bevegelsesvitenskap. Disputas 27.4.2018.
Bedømmelseskomité: Laura Coates, University  
of Oxford, Storbritannia, Johan Askling, Karolinska 
Institutet, Sverige, og Gunn Hege Marchand, Nor-
ges teknisk-naturvitenskapelige universitet.
Veiledere: Mari Hoff, Glenn Haugeberg og Anne 
Grete Semb.

SIRI ANN MAUSETH
Urinary incontinence and drug use. Data from the 
Norwegian prescription database and the HUNT3 
study. Utgår fra Institutt for klinisk og molekylær 
medisin. Disputas 27.4.2018.
Bedømmelseskomité: Eva Samuelsson, Umeå 
Universitet, Sverige, Guri Rørtveit, Universitetet  
i Bergen og Helena Bertilsson, Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet.
Veiledere: Olav Spigset, Arnulf Langhammer  
og Eva Skovlund.

INGVILD VATTEN ALSNES
A study of the association between hypertension in 
pregnancy and metabolic and hormonal risk factor 
profiles in mothers and their offspring in later life. 
 Utgår fra Institutt for samfunnsmedisin og syke-
pleie. Disputas 3.5.2018.
Bedømmelseskomité: Inger Njølstad, Universi-
tetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Dag 
S. Thelle, Göteborgs universitet, Sverige, og Kaare 
Harald Bønaa, Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet.
Veiledere: Bjørn Olav Åsvold og Inger Økland.

CHRISTIAN REIDAR ØYE
Trochlear dysplasia in children.A clinical study of 
ultrasonographic examination of the patellofemoral 
joint from newborn to age 6 years. Utgår fra Institutt 
for nevromedisin og bevegelsesvitenskap. Disputas 
4.5.2018.
Bedømmelseskomité: Christer Rolf, Karolinska 
Institutet, Stockholm, Sverige, Trine Sand Kaastad, 
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, og Siri 
Merete Brændvik, Norges teknisk-naturvitenskape-
lige universitet.
Veiledere: Ketil Jarl Holen og Olav Andreas Foss.

MARTIN UGLEM
Experimental pain and migraine. Investigating the 
effects of non-invasive cortical modulation of pain,  
and phasic alteration of pain in migraineurs. Utgår fra 
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap. 
Disputas 8.5.2018.
Bedømmelseskomité: Rigmor Højland Jensen, 
Københavns universitet, Danmark, Magnus Thord-
stein, Linköpings universitet, Sverige, og Astrid 
Woodhouse, Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet.
Veiledere: Trond Sand og Petter Moe Omland.

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

TORBJØRN ØYGARD SKODVIN
Predicting rupture of intracranial aneurysms: mor-
phological and hemodynamic parameters. Utgår fra 
Institutt for klinisk medisin. Disputas 27.4.2018.
Bedømmelseskomité: Gabriel J. E. Rinkel, Depart-
ment of Neurology and Neurosurgery, Brain Center 
Rudolf Magnus, University Medical Center Utrecht, 
Nederland, Magus Tisell, Department of Neurosur-
gery, Sahlgrenska University Hospital, Sverige, og 
Linn Hofsøy Steffensen, Institutt for klinisk medi-
sin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet 
i Tromsø – Norges arktiske universitet.
Veiledere: Jørgen Gjernes Isaksen og Roar Kloster.

YNGVE NORDBY
Angiogenic biomarkers in prostate cancer – A study 
into the prognostic significance of angiogenesis related 
growth factor ligands and receptors and miR-205 in a 
cohort of Norwegian prostatectomy patients. Utgår fra 
Institutt for klinisk medisin. Disputas 3.5.2018.
Bedømmelseskomité: Viktor Berge, Oslo univer-
sitetssykehus, Pernilla Wikström, Institutionen för 
Medicinsk Biovetenskap, Umeå universitet, Sverige, 
og Egil Støre Blix, Institutt for medisinsk biologi, 
Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet  
i Tromsø – Norges arktiske universitet.
Veiledere: Sigve Andersen og Roy Martin Bremnes.
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Legejobber.no er Tidsskriftets  
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Som JOBBSØKER kan du på Legejobber.
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ALLMENNMEDISIN

FASTLEGEHJEMMEL
I FÆRDER KOMMUNE

Mer informasjon på vår nettside: 
færder.kommune.no/ledigstilling

Ledig hjemmel fra 
1. oktober
Bellevue helsesenter, 
Teie sentrum - 3 km fra Tønsberg

Listestørrelse: 1000 personer
Søknadsfrist: 4. juni
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Ledig fastlegehjemmel, 3 leger -Arna bydel.

Søknad sendes elektronisk. Se fullstendig utlysning på 
www.bergen.kommune.no/ledige stillinger. 

Søknadsfrist: 03.07.18

Fastlegehjemmel
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Fastlegehjemmel 
– VH Legetjenester og akutt helseberedskap 

Veldrevet og godt innarbeidet praksis i Ålesund sentrum er ledig 
for overdragelse til ny eier.

Hjemmelen er for tiden tilknyttet Klipra legesenter, men er 
aktuell som en av flere som vil etablere seg i nye Kremmergården 
legesenter Listetaket er 1200, pr. 01.05.18 står det 1191 innbyggere 
på listen.

Hjemmelen kan overtas fra 01.10.2018

Kontaktpersoner: 
Torfinn Vingen, virksomhetsleder, tlf: 970 14 452
Aina Haaland Lege, Klipra legesenter, tlf: 70 16 30 70

For fullstendig utlysning se: www.alesund.kommune.no
Søknad sendes elektronisk, se annonse på
www.alesund.kommune.no under ”Ledige stillingar”.

Søknadsfrist: 03.07.2018

Ålesund kommune har ansvar for 
å sørge for at det er nok fastleger i 
Ålesund kommune for å tilby beboerne 
et godt nok legetilbud. Denne stillingen 
blir formidlet ledig på vegne av
privatdrevetlegekontor.

Avdelingsoverlege, fast 100% stilling
BUP Hedmark, Poliklinikk Hamar - Søknadsfrist: 1. september 2018

Informasjon om våre ledige stillinger, 
se www.sykehuset-innlandet.no/jobb
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BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI
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Ledig fastlegehjemmel, Danmarksplass Legesenter- Årstad bydel 

Søknad sendes elektronisk. Se fullstendig utlysning på 
www.bergen.kommune.no/ledige stillinger. 

Søknadsfrist: 03.07.18

Fastlegehjemmel
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LEGEJOBBER  Barnekirurgi, Barnesykdommer, Blodsykdommer, Endokrinologi

St. Olavs Hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse
Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av
Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for
medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side
om side. St. Olavs Hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10 milliarder
kroner. For å fremme mangfold og variasjon blant våre tilsatte ønsker vi kvali�iserte søkere,
uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder. Mer informasjon �innes på www.stolav.no

Kirurgisk klinikk 

Lege i spesialisering (LIS)  
Vikariat ledig i stillingen Lege i spesialisering, 

grenspesialisering i barnekirurgi, 6 mnd. med mulighet for

forlengelse fra 1. september 2018.  

Stillingen vil i store deler av perioden være tilknyttet en fast

vaktordning i primærvaktsjiktet. 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til

avdelingssjef Torbjørn Dahl, tlf. 72 82 80 24 eller seksjonsleder leger

Øystein Drivenes, tlf. 72 57 45 35.

Søknadsfrist: 29. juni 2018

Søknad sendes elektronisk via www.stolav.no, velg Jobbsøk,
deretter ledige stillinger.
Vi ønsker ikke kontakt med telefonselgere! fr
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BARNEKIRURGI

BARNESYKDOMMER

PEDIATRISEKSJON - MEDISINSK KLINIKK

Lege i spesialisering - følgende stillinger er ledige:
• 3 x 100 % vikariat f.o.m. 15. august 2018 t.o.m. 31. august 2019, 
  med mulighet for flere ledige vikariater. 

Nærm. oppl. ved seksjonsleder Morten Falke, tlf. 33 34 36 24.

Søknadsfrist: 6. august 2018. 
For å lese mer og søke på stillingene: www.siv.no
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BLODSYKDOMMER

Vestre Viken helseforetak leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester
til om lag 500 000 innbyggere i 26 kommuner. Helseforetaket består
av Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike
sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vi har også et av landets mest
komplette tilbud innen rus- og psykiatribehandling. Vi har nærmere 9
300 medarbeidere, et årlig driftsbudsjett på 9 milliarder og et
investeringsbudsjett på 400 millioner kroner.

OVERLEGE
Hematologi, Ringerike sykehus
Referansenr. 3810888234 Søknadsfrist: 26.06.2018

Vi har ledig  stilling for hematolog med arbeid i poliklinikk

og på sengetun samt delta i vaktturnus.

Hemtalogene jobber i nært samarbeid med onkologene og

må regne med til en viss grad å utrede og behandle

lymfomer. Vi har egen poliklinikk for kreft og

blodsykdommer, onkologisk sengeavdeling med 6 senger

samt palliativt team. Sykehuset har ikke egen

trombo�ilispesialist, men håper vi kan få dette i gang. fr
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Elektronisk søknadsskjema og fullstendig utlysningstekst
�inner du på våre nettsider www.vestreviken.no

Overlege ved Endokrinologisk seksjon
Medisinsk avdeling, Gjøvik - Søknadsfrist: 26. juni 2018

Informasjon om våre ledige stillinger, 
se www.sykehuset-innlandet.no/jobb
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ENDOKRINOLOGI
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Gastroenterologisk kirurgi, Geriatri, Nevrologi  LEGEJOBBER

GERIATRI

Vestre Viken helseforetak leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester
til om lag 500 000 innbyggere i 26 kommuner. Helseforetaket består
av Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike
sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vi har også et av landets mest
komplette tilbud innen rus- og psykiatribehandling. Vi har nærmere 9
300 medarbeidere, et årlig driftsbudsjett på 9 milliarder og et
investeringsbudsjett på 400 millioner kroner.

OVERLEGE
Geriatri, Ringerike sykehus
Referansenr. 3810922936 Søknadsfrist: 26.06.2018

Vi søker en geriater til et vikariat på 2,5 år.

Arbeidsoppgaver innen geriatriske problemstillinger/slag

og rehabilitering.

Nå søker vi en kollega med engasjement og arbeidsglede,

som ønsker å bidra til å gi et godt behandlingstilbud til våre

pasienter. Vi tilbyr utfordrende arbeidsoppgaver i våre

pasienters tjeneste, i et godt fagmiljø med trivelige kolleger.
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Elektronisk søknadsskjema og fullstendig utlysningstekst
�inner du på våre nettsider www.vestreviken.no
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Oppsalhjemmet søker en lege i 40%- stilling

Oppsalhjemmet er et veldrevet og godt etablert sykehjem med 
Norlandia som drifter. Som lege er du tilknyttet tverrfaglig team 
bestående av lege, fysioterapeuter, ergoterapeuter, musikktera-
peut, sykepleiere og kulturansatte.

For fullstendig utlysningstekst se: www.legejobber.no

Søknadsfrist: : 01.07.2018

NEVROLOGI

St. Olavs Hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse
Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av
Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for
medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side
om side. St. Olavs Hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10 milliarder
kroner. For å fremme mangfold og variasjon blant våre tilsatte ønsker vi kvali�iserte søkere,
uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder. Mer informasjon �innes på www.stolav.no

Kirurgisk klinikk 

Lege i spesialisering (LIS)  
En fast stilling ledig for Lege i spesialisering, grenspesialisering i

gastroenterologisk kirurgi fra 1. september 2018.

Kirurgisk klinikk omfatter seks seksjoner som utfører utredning og

behandling av sykdommer som krever kirurgi. Klinikken tilbyr

undersøkelse, behandling og pleie innen: Urologi, karkirurgi, bryst‐

og endokrinkirurgi, gastroenterologisk kirurgi, barnekirurgi og

plastikkirurgi. Klinikken har i tillegg ansvaret for traumesenter‐

funksjonen.  

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til

avdelingssjef Torbjørn Dahl, tlf. 72 82 80 24.

Søknadsfrist: 29. juni 2018

Søknad sendes elektronisk via www.stolav.no, velg Jobbsøk,
deretter ledige stillinger.
Vi ønsker ikke kontakt med telefonselgere!
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GASTROENTEROLOGISK KIRURGI
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LEGEJOBBER  Onkologi, Psykiatri

Vestre Viken helseforetak leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester
til om lag 500 000 innbyggere i 26 kommuner. Helseforetaket består
av Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike
sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vi har også et av landets mest
komplette tilbud innen rus- og psykiatribehandling. Vi har nærmere 9
300 medarbeidere, et årlig driftsbudsjett på 9 milliarder og et
investeringsbudsjett på 400 millioner kroner.

OVERLEGE
Onkologi, Ringerike sykehus
Referansenr. 3810926448 Søknadsfrist: 26.06.2018

Vi har ledig vikariat  for overlege i onkologi i 6 mnd fra

01.08.18 med mulighet for forlengelse.

Kreftenheten består av to overleger i onkologi og to

hematologer. Lungeleger utreder lungekreftpasienter og er

med på vurderinger i forhold til behandling av lungekreft.

Det er tett samarbeid med sykehusets kliniske avdelinger,

samt radiologi, patologi og laboratoriefag i Vestre Viken.
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Elektronisk søknadsskjema og fullstendig utlysningstekst
�inner du på våre nettsider www.vestreviken.no

www.ahus.no
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For elektronisk søknad og fullstendig utlysningstekst:
www.ahus.no/jobb

Department of Oncology, Akershus University Hospital / 
Institute of Clinical Medicine, University of Oslo

Senior Consultant combined with Adjunct Professor
(professor II) / Associate Professor (førsteamanuensis)

ONKOLOGI

Helse Vest RHF (regionalt helseføretak) har det overordna ansvaret for spe-
sialisthelsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Helse Vest 
RHF eig seks helseføretak; Helse Førde, Helse Bergen, Helse Fonna, Helse 
Stavanger og Sjukehusapoteka Vest og Helse Vest innkjøp HF, i tillegg til Helse 
Vest IKT AS. Helseføretaka har om lag 27 300 medarbeidarar, omfattar femti 
sjukehus og institusjonar, og yter helsetenester til 1,1 million innbyggjarar. 

100 % avtaleheimel i psykiatri 
i Bergensområdet

100 % avtaleheimel for godkjend spesialist i psykiatri i  
Bergensområdet er ledig frå 01.01.2019, eller etter avtale.  

Sentrale moment i vurdering av søkjarane vil mellom anna vere:
• erfaring og praksis, medrekna erfaring som spesialist
• eigenskapar for heimelen
• innretning av praksis
• samarbeid med andre

Praksis skal drivast i samsvar med den til kvar tid gjeldane  
rammeavtale mellom Helse Vest og Den norske legeforening. 

Avtalespesialisten skal bidra til at Helse Vest kan oppfylle ”sørge 
for” -ansvaret. Det inneber mellom anna at avtalespesialisten utfører 
undersøkingar, diagnostikk og behandling i medhald av regionale og 
nasjonale mål og prioriteringar og lovgiving, jf. punkt 4.1 i  
rammeavtalen. 
Avtalespesialisten skal ha ein forpliktande samarbeidsavtale med 
Helse Bergen ved Bjørgvin DPS. Avtalespesialisten skal samarbeide 
med Helse Bergen ved Bjørgvin DPS om oppgåvedeling og for å 
sikre gode pasientløp. Avtalespesialisten skal også ta imot  
pasientar som er vurdert i Helse Bergen ved Bjørgvin DPS.  Dette vil 
bli regulert nærare i den individuelle avtalen mellom Helse Vest og 
avtalespesialisten. 

Plassering i driftstilskotsklasse vil bli gjenstand for drøftingar mellom 
Helse Vest og aktuelle søkjarar basert på utgifter til lokalar, utstyr og 
naudsynt hjelpepersonell. 

Driftstilskotet utgjer eit årleg beløp p.t. mellom kr. 879 084 (klasse 1) 
til kr. 1 309 320 (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. 

Overtaking av noverande praksis fylgjer reglane i § 11 i  
”Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske  
legeforening om avtalepraksis for legespesialister”. 

Spørsmål om praksisen kan rettast til Ingolf Franc Iversen tlf. 93 25 
84 79.
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: 3.7.2018

PSYKIATRI
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Psykiatri, Samfunnsmedisin  LEGEJOBBER

Helse Midt-Norge RHF er ett av �ire regionale helseforetak i Norge. Disse eies av
staten ved Helse- og omsorgsdepartementet og skal sørge for at befolkningen får
tilgang på spesialiserte helsetjenester med god kvalitet. Helse Midt-Norge RHF har
overordnet ansvar for spesialisthelsetjenesten i Trøndelag og Møre og Romsdal.
Virksomheten er organisert gjennom 4 helseforetak som eies av Helse Midt-Norge
RHF. I tillegg er Helse Midt-Norge IT  (HEMIT), Driftsenteret for logistikk og
økonomi og Helseplattformen en del av Helse Midt-Norge RHF. Den samlede
virksomheten omfatter ca 22 000 medarbeidere og et årlig budsjett på vel 21,8
milliarder kroner. Se ytterligere informasjon på www.helse-midt.no.

Trondheim

40 % avtalehjemmel som
junior i psykiatri
Helse Midt‐Norge RHF ønsker en generell praksis innenfor
spesialisthelsetjenestens ansvarsområde. Junior/seniorordningen
har en varighet på minimum 2 år og nedtrappingsperioden for
senior kan ikke overstige 5 år. Spesialisten som overtar skal avlaste
spesialisten som trapper ned.

Kontaktinfo: Rådgiver Karin Bostad, tlf. 412 14 382, rådgiver 
Arnt Egil Has�jord, tlf. 413 22 145 eller avtalespesialist i psykiatri
Michael Setsaas, tlf. 474 83 000

Søknadsfrist: 10. august 2018

Søknad blir sendt elektronisk via www.helse-midt.no
- der �inner du også fullstendig utlysningstekst.
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www.modum-bad.nowww.modum-bad.no

Lege i spesialisering 
Avdeling for spiseforstyrrelser

for lege i spesialisering.

Tiltredelse: 21.08.18 

Kontaktperson: 

Søknadsfrist:   

på www.modum-bad.no

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens representant i fylket og skal iverksette Stortingets og 
Regjeringens beslutninger. Arbeidsoppgavene dekker et meget vidt felt og omfatter blant annet 
tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, utdanning, helse-, sosial- og familierettslige saker, 
sivilt beredskap og oppgaver innenfor landbruk- og miljøvernsektoren.

STILLING SOM FYLKESLEGE / DIREKTØR I HELSE- OG OMSORGSAVDELINGEN, FYLKESMANNEN I 
VESTFOLD OG TELEMARK
Fylkesmannsembetene i Vestfold og Telemark slås sammen med virkning fra 1.1.2019. Vi har ledig stilling som  
fylkeslege og direktør i Helse- og omsorgsavdelingen.

Helse- og omsorgsavdelingen er en av fem fagavdelinger hos Fylkesmannen. Avdelingen har ca 35 årsverk og  
tverrfaglig kompetanse med helsefaglig, sosialfaglig og juridisk kompetanse.

Vi søker etter en fylkeslege/direktør som er interessert i en spennende lederstilling hvor utvikling og fornying har en 
sentral plass. Stillingen inngår i Fylkesmannens strategiske ledergruppe og får en viktig rolle i utvikling av  
organisasjonen, så vel innad som utad. Samarbeid med kommuner, helseforetak, overordnete statlige organer og andre 
virksomheter er en viktig del av stillingen. Fylkesmannen har ansvar for samordning av beredskapsarbeidet i fylket, og 
fylkeslegen inngår i embetets beredskapsledelse.

For mer opplysninger se full utlysningstekst på legejobber.no og vår hjemmeside.

Fylkeslege og direktør i Helse- og omsorgsavdelingen

Søknadsfrist 26.06.2018

SAMFUNNSMEDISIN



964 TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 10,  2018;  138

LEGEJOBBER  Øre-nese-halssykdommer, Forskjellige stillinger, Vikariat i privat praksis

Helse Midt-Norge RHF er ett av �ire regionale helseforetak i Norge. Disse eies av
staten ved Helse- og omsorgsdepartementet og skal sørge for at befolkningen får
tilgang på spesialiserte helsetjenester med god kvalitet. Helse Midt-Norge RHF har
overordnet ansvar for spesialist helsetjenesten i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og
Møre og Romsdal. Virksomheten er organisert gjennom 4 helseforetak som eies
av Helse Midt-Norge RHF. I tillegg er Helse Midt-Norge IT direkte underlagt RHF
som egen selvstendig enhet. Den samlede virksomheten omfatter ca 20 000
medarbeidere og et årlig budsjett på vel 20 milliarder kroner. Se ytterligere
informasjon på www.helse-midt.no.

Volda

100 % avtalehjemmel i ØNH
Helse Midt‐Norge RHF har opprettet en ny hjemmel innenfor
fagområdet Øre‐nese‐halssykdommer lokalisert i Volda. 
Helse Midt‐Norge RHF ønsker en praksis med audiometri, rettet
mot barn og voksne som er innenfor spesialisthelsetjenestens
ansvarsområde. Hjemmelen vil kreve et godt samarbeid med
helseforetaket, og sammen skal det på denne måten skapes balanse
og stabilitet innen dette fagområdet i denne delen av regionen. 

Kontaktinfo: Rådgiver Karin Bostad, tlf. 412 14 382 eller rådgiver
Arnt Egil Has�jord, tlf. 413 22 145.

Søknadsfrist: 10. august 2018

Søknad blir sendt elektronisk via www.helse-midt.no
- der du òg �inner fullstendig utlysningstekst.
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ØRE–NESE–HALSSYKDOMMER

DEN RETTSMEDISINSKE KOMMISJON 
 

Søker ny leder for perioden 2019-2023 
 

Med virkning fra 1.april 2019 skal det oppnevnes 
ny leder til Den rettsmedisinske komisjon. 

 
For mer informasjon, 

se www.sivilrett.no/drk/kommisjonsleder. 
 

Søknad med CV og attester sendes elektronisk til 
Jobbnorge innen: 02.07.2018  

Jobbnorge-ID: 153124

DEN RETTSMEDISINSKE KOMMISJON 
 

Søker medlemmer for perioden 2019-2023 
 

Med virkning fra 1.april 2019 skal det oppnevnes nye 
medlemmer til gruppe for rettspatologi og klinisk  
rettsmedisin, toksikologisk gruppe, genetisk gruppe og 
psykiatrisk gruppe. Søkere til de ulike gruppene bør 
være spesialist innen sitt fagfelt. Aktuelle kandidater 

fra hele Skandinavia oppfordres til å søke.  
 

For mer informasjon, se
 www.sivilrett.no/drk/nyemedlemmer.

Søknad med CV og attester sendes elektronisk til 
Jobbnorge innen: 02.07.2018. 

 
Jobbnorge-ID: 153138

DISINSK

FORSKJELLIGE STILLINGER VIKARIAT I  PRIVAT PR AKSIS
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Vikariat i privat praksis, Ledige stipendier – legater – fond  LEGEJOBBER

Johan Selmer Kvanes’ legat  
til forskning og bekjempelse  
av sukkersyke
Fra legatets avkastning kan det 
årlig deles ut midler til ett eller flere 
forskningsprosjekter vedrørende 
diabetes.

 Det kan i år utdeles kr 450 000 fra legatet. Pengene 
skal benyttes som drifts- eller lønnsmidler. 

Det bes om en kortfattet søknad der det spesifiseres 
hvordan pengene skal brukes. Som vedlegg til søk- 
naden sendes prosjektprotokoll og søkers CV 
med publikasjonsliste. Søker må være medlem 
av Den norske legeforening. Rapport om hvordan 
forskningsmidlene er blitt benyttet må foreligge 
innen 2 år etter tildelingen. 

Søknaden sendes på epost innen 1. oktober 2018  
til legeforeningen@legeforeningen.no. 

Søknader som kommer etter søknadsfristen vil ikke 
bli vurdert.

Trelasthandler A. Delphin og 
hustrus legat til bekjempelse  
av astmatisk bronkitt
Fra legatets avkastning kan det  
årlig deles ut midler til forskning  
på obstruktive lungesykdommer 
hos barn og voksne.  
 

Det kan i år utdeles kr 100 000 fra legatet. Pengene 
skal benyttes til et klinisk eller annet relevant forsk-
ningsprosjekt og skal benyttes som drifts- eller 
lønnsmidler.  
 
Det bes om en kortfattet søknad der det spesifiseres 
hvordan pengene skal brukes. Som vedlegg til søk- 
naden sendes prosjektprotokoll og søkers CV med  
publikasjonsliste. Søker må være medlem av Den  
norske legeforening. Rapport om hvordan forsk- 
ningsmidlene er blitt benyttet må foreligge innen  
2 år etter tildelingen.  
 
Søknaden sendes på epost innen 1. oktober 2018  
til legeforeningen@legeforeningen.no. 

Søknader som kommer etter søknadsfristen vil ikke 
bli vurdert.

Norges mest komplette 
oversikt over ledige 

legejobber

LEDIGE STIPENDIER – LEGATER – FOND

68



KURS OG MØTER Annonsebestilling: annonser@tidsskriftet.no

VETERANERS
PSYKISKE HELSE

KURS FOR LEGER
OG PSYKOLOGER

MÅLGRUPPE: Fastleger, andre leger, psykiatere, psykologer og 
eventuelt interesserte sykepleiere og annet helsepersonell 
ved ledig plass.

LÆRINGSMÅL:  Økt kunnskap om veteraners psykiske helse 
og helseutfordringer, samt å øke kompetansen om hvordan 
militære veteraner og også annet innsatspersonell i internas-
jonale operasjoner, slik som politi og humanitært personell, 
best kan ivaretas i helsevesenet. Kurset er lagt opp slik at 
deltakerne også vil få en bredere forståelse av psykotraumer,  
belastningsskader og tilpasningsforstyrrelser generelt.  

TID: 25. – 26. oktober 2018
STED: RVTS Øst, Nydalen, Oslo
PÅMELDINGSFRIST: 14.9.2018 

MER INFORMASJON OG PÅMELDING - www.siops.no/kurs  
eller i Legeforeningens kurskatalog

Kurs for leger og psykologer  
om veteraners psykiske helse

Preikestolkurs: Emnekurs i hodepine 7.-8.9.2018

Godkjenning:
Kurset er godkjent med 15 poeng som emnekurs/klinisk 
emnekurs i hodepine/nevrologi til videre- og  
etterutdanningen i allmennmedisin.

Det vil bli lagt opp til fottur til Preikestolen første  
kursdag og det er nødvendig med klær etter været og 
godt fottøy. 

Tid: 7.-8.9.2018, kl. 09.15–19.35/08.30-15.45
Sted: Preikestolen fjellstue
Pris: kr. 3.400,- i kursavgift + konferanse pakke: kr. 
2.550,- for kost og overnatting pr. kursdeltaker i enkelt-
rom/ kr. 2.250,- for i kost og overnatting pr. kursdeltaker 
i dobbeltrom. Ledsagerpakker: kr. 2.010,-. 
Antall deltakere: ca. 30
Påmelding: Snarlig i påmeldingsskjema på   
http://legeforeningen.no/lokal/rogaland/Kurs-og-utdan-
ning/Kurs-og-utdanning-2018/Preikestolkurs-Emnekurs-
-i-hodepine-7-892018/
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Tidsskriftet på Facebook

facebook.com/tidsskriftet 

Klikk deg inn på aktuelle saker og fordyp deg  
i interessante temaer
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ANESTESIOLOGI/SMERTEBEHANDLING

INDREMEDISIN

PSYKIATRI

FORSKJELLIGE SPESIALITE TER

Barstad, Johannes E./Barmed AS
A. Tidemandsgt. 20, 2000 Lillestrøm.  Arbeids-EKG/24-timers BT/

spirometri/hjerterytmeregistrering mm. Generell indremedisin.

Timebestilling/Kort ventetid/Tlf. 63 81 21 74/e-mail: post barmed.nhn.no
Tilknytning NHN. Driftsavtale.

DIAKONHJEMMET SYKEHUS

Senter for Psykofarmakologi
www.psykofarmakologi.no

–   PSYKOFARMAKOLOGISK POLIKLINIKK

–   LEGEMIDDELANALYSER OG RUSMIDDELANALYSER

–   FARMAKOGENETISKE ANALYSER

Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo • Telefon: 22 02 99 40

Ansvarlig lege: Prof. dr.med. Helge Refsum

Smerteklinikken 
Dag A. Kaare. Spesialist i anestesiologi.

Dr.med. Morten Vinje. Spesialist i anestesiologi.

Kirkeveien 64 A, 0364 Oslo. Telefon 23 20 28 00. Telefaks 23 20 27 99.

K.A.L

RÅDGIVNING OG BEHANDLING AV RUSPROBLEMER

Et problematisk forhold til alkohol og medikamenter blir kartlagt 

og utredet som helseproblem. Behandlingsstedet er en livssynsnøytral, 

ideell stiftelse og har avtale med Helse Sør-Øst. Pasientene betaler 

egenandel som i spesialisthelsetjenesten ved poliklinisk behandling, 

ingen betaling ved innleggelser. Klinikken holder til i Apalløkkveien 8, 

0956 Oslo. Telefon: 22 90 26 60. Hjemmeside: incognito.no

E-post: kontakt incognito.no

 
 
 
 

SMERTE-MEDISINSK INSTITUTT 
Multidisiplinær avtalehjemlet smerteklinikk 
Adr. Sørkedalsveien 10 D, 0369 Oslo 
Tlf. 23 33 42 50 
Mail adr. resepsjon@smi.nhn.no

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
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GDPR – ny lov om behand- 
ling av per son opp lys nin ger

GDPR vil ikke in ne bæ re sto re end-
rin ger for hvor dan vi for hol der oss 
til jour nal før te opp lys nin ger. Men 
det stil les høy ere krav til be visst-
he ten rundt be hand lin gen av dis se 
opp lys nin ge ne.

Inn bok sen fyl les for ti den opp av mail med 
tit ler som «…vi har opp da tert vår per son-
vern po li cy». Det er på grunn av GDPR. The 
ge ne ral Data Pro tec tion Reg u la tion (GDPR) 
ble inn ført 25. mai i EU. I lø pet av som me ren 
blir den også norsk lov. Det be tyr at du som 
virk som hets eier får nye plik ter og at du som 
en kelt per son får nye rett ig he ter.

Le ger be hand ler sto re meng der sen si ti ve 
opp lys nin ger. Der for er re gel ver ket høyst 
ak tu ell for vår yr kes grup pe. Men det er ikke 
noe nytt; det fin nes al le re de strenge lo ver 
for be hand ling av hel se opp lys nin ger i Norge. 
GDPR vil der for ikke in ne bæ re sto re end rin-
ger for hvor dan vi for hol der oss til jour nal-
før te opp lys nin ger. Men det stil les høy ere 
krav til be visst he ten rundt be hand lin gen  
av dis se opp lys nin ge ne, og det skal også 
være god in for ma sjon til de som per son - 
opp lys nin ge ne gjel der.

Når du dri ver egen virk som het, be hand ler 
du i til legg per son opp lys nin ger om egne 
an satt e. Det vil nok være nød ven dig med en 
stør re be visst het om dett e og kan skje også 
end re de ru ti ner hos en del virk som he ter for 
å være i tråd med det nye re gel ver ket.

Hel dig vis fin nes det gode råd. Le ge for - 
en in gen har et sam ar beid med Trinn Vis, 
som er et kva li tets-/in tern kon troll sy stem 
laget av le ger for å for enk le drif ten og for-
bed re pa si ent sik ker he ten ved le ge kon to ret. 
Trinn vis be nytt es al le re de av en god del 
le ge kon tor, og job ber med å få på plass 
in for ma sjon og verk tøy som skal være til 
hjelp for le ge ne for å over hol de per son vern-
reg le ne. Le ge for en in gen har også en dia log 
med di rek to ra tet for e-hel se, slik at Nor men, 
som er det off ent li ges re gel sett for trygg og 

sik ker in for ma sjons ut veks ling, blir les bart 
og i over ens stem mel se med de nye per son-
vern reg le ne.

Legeforeningen.no har nå egne per son-
vern si der hvor in for ma sjo nen om GDPR 
leg ges ut fort lø pen de. Det vil også jevn lig bli 
sendt ut med lems in for ma sjon med ak tu el le 
ny he ter el ler re le vant in for ma sjon om inn-
fø rin gen av de nye per son vern reg le ne. Vi vil 
fort lø pen de vur de re om det er ak tu elt med 
egne kurs – da gjer ne som nett kurs – for  
å styr ke kom pe tan sen til med lem me ne.

Le ge for en in gen må også ta grep på egen 
ba ne halv del. Som en med lems for en ing, 
be hand ler Le ge for en in gen sto re meng der 
sen si ti ve data om egne med lem mer og 
an satt e. Le ge for en in gen har i leng re tid, 
også i sam ar beid med de and re or ga ni sa sjo-
ne ne i Aka de mi ker ne, ar bei det med end re de 
ru ti ner for å sik re at også vi iva re tar per son-
ver net godt – og i tråd med den nye lo ven 
– når vi be hand ler per son opp lys nin ger. Men 
Le ge for en in gen be står også av man ge selv-
sten di ge for en ings ledd som igjen be hand ler 
per son opp lys nin ger. Det er vik tig å være 
opp merk som på at det en kel te for en ings-
ledd vil ha an svar for at be hand lin gen skjer  
i hen hold til GDPR. Le ge for en in gen har 
ut ar bei det et eget kart leg gings skje ma – og 
bi står gjer ne for en ings led de ne i ar bei det.

Be ho vet for sik ker het rundt per son opp- 
 lys nin ger ble ak tua li sert i vin ter da det  
kom fram at per son opp lys nin ger om inn til 
87 mil li o ner Face book-bru ke re kan ha hav-
net på av veie og blitt mis brukt av Cam brid ge 
Analytica. Den sa ken vis te hvor vik tig dett e  
er for oss – godt per son vern hand ler om til lit.
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Store helseutfordringer i verdens største  
flykt ning leir

Spe sia list i ge ne rell kir ur gi Kari 
Shrøder Hansen (59) har ny lig kom-
met til ba ke et ter en må neds felt-
ar beid i Bang la desh. Her de ler hun 
noen av sine opp le vel ser og er fa rin-
ger fra ar bei det på felt sy ke hu set  
i ver dens stør ste flykt ning leir.

Det var varmt og klamt på felt sy ke hu set  
i Bang la desh. Min tje nes te tid ved sy ke hu set 
nær met seg slutt en og ar bei det med natt ens 
sis te pa si ent, et lite barn, var ak ku rat fer dig 
da årets før s te skik ke li ge regn by ge satt e inn.

Vann meng de ne som kom i lø pet av få 
mi nutt er før te raskt til kol laps av et stort telt 
hvor de lo ka le sy ke plei er ne sov, og ga et 
for var sel om hva som er i vente i lei en hvor 
ca. 700 000 per so ner fra Ra khi ne-pro vin sen  
i My an mar har søkt til flukt (1).

Sli ke by ger med mye regn, hagl og tor den 
tar man ge liv i Bang la desh hvert år og sik ker-
hets an svar lig i Røde kors had de gjen tatt e gan- 
 ger ad vart mot dis se tor den by ge ne. Vi var 
bedt om å søke skjul når by ge ne kom, men vi 
mått e ikke søke ly i telt el ler un der trær. Når 
felt sy ke hu set og all til hø ren de inn kvar te ring 
ute luk ken de var i telt og i til legg lå un der 
trær på en gum mi plan ta sje, var det ikke lett  
å føl ge opp ford rin gen. Li ke vel var vi hel dig 
stilt i for hold til be folk nin gen vi skul le be tjene.

Be bo er ne i Kutupalong-Balukhali lei ren 
sør øst i Bang la desh har ikke noe valg. De må 
bli væ ren de i sine skur be stå en de av bam-
bus og pre sen ning uan sett vær. Når mon - 
su nen kom mer i juni er det ven tet opp mot  
1 000 mm regn i lø pet av en må ned. UNHCR 
(FNs høykommisær for flykt nin ger) an tar  
at ca. 30 000 per so ner bor i bratt e om rå der 
som er svært ut satt for jord ras og at mer 
enn 80 000 bor i om rå der som vil bli ram-
met av flom de nes te må ne de ne.

Sann syn lig vis vil man ge bli drept i jord ras   
i løpet av sommeren. Med reg net vil det 
også kom me økt spred ning av vann bår ne 
bak te ri er som for eks em pel ko le ra.

700 000 stats lø se flykt nin ger
I lø pet av få må ne der fra au gust 2017 kom det 
mer enn 700 000 per so ner fra Ra khi ne-pro-
vin sen i My an mar til Cox’s Ba zar re gi o nen  
i de sør-øst li ge de ler av Bang la desh. Dett e 
drei de seg ho ved sa ke lig om en mus limsk 
fol ke grup pe som kal ler seg Ro hin gya er.  
De er ikke aner kjent som en egen mi no ri tet  
i My an mar og blir av man ge be teg net  

som «Ver dens stør ste stats lø se grup pe» (2).  
Å være stats løs in ne bæ rer ofte at man har få 
rett ig he ter. Til gan gen til ut dan ning og hel se-
tje nes ter er lav i hele Ra khi ne-pro vin sen, og 
den er spe si elt dår lig for mus li mer i nord li ge 
om rå der mot gren sen til Bang la desh (3). 
Dett e har skapt kon flik ter gjen nom man ge 
år.

Den di rek te for an led nin gen til at så man ge 
kom til Bang la desh høs ten 2017 var at en 
mi li tant grup pe fra den ne be folk nin gen, 
The Arakan Army, had de an gre pet gren se-
pos ter i My an mar. I føl ge FN ble dett e  
be svart med vold som me re pre sa li er fra  
mi li tæ re i My an mar hvor lands by er ble 
brent og man ge si vi le ble drept el ler mis-
hand let. FNs høykommisær for men nes ke-
rett ig he ter, Zeid Ra’ad Al Hussein, me ner 
dett e må ett er fors kes som et mu lig fol ke-
mord (4).

LO KAL SY KE TRANS PORT: Van lig trans port mid del, også 
for syke

CAMP BRATT SKRÅ NING: Det er stor fare for leir ras el ler 
smitt e fra la tri ner når reg net kom mer

LEIR RAS: Fire hardt skad de pa si en ter som ble skadd i et 
mind re leir ras

STO RE OM RÅ DER: Med en be folk ning på stør rel se med Oslo var det be bod de skur så langt øyet kun ne se.  
Alle fotos: Kari Schrø der Hansen
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hjelp pa si en ten kun ne få, og vi mått e jevn lig 
sen de pa si en ter hjem uten livs vik tig be-
hand ling.

For oss kan det være van ske lig å for stå når 
for eld re ikke vil til la te liv red den de ope ra-
sjon av sitt barn, men hel ler vil ta bar net 
med hjem for å dø. Dett e er noe av ut ford rin-
ge ne med å jobbe i and re kul tu rer. Et ope ra-
tivt inn grep kan være skrem men de for folk 
som knapt nok er vant til hel se tje nes ter. 
Man ge for eld re var nok ut ryg ge på hva vi 
ville gjø re med de res barn un der en even - 
tu ell ope ra sjon el ler hvor dan dett e ville 
på vir ke bar net i ett er tid. Fars av gjø rel se ble 
all tid re spek tert.

Hvis ikke far el ler ek te mann var til gjen ge-
lig for å god kjen ne be hand ling, mått e vi 
finne en an nen mann lig slekt ning. En sønn 
kun ne for eks em pel gi en slik til la tel se, selv  
i til fel ler der søn nen var mind re årig.

å be stem me hvem som ikke skul le få hel se-
hjelp, og dett e var de fi ni tivt den van ske lig-
ste de len av job ben. Å la et barn med sto re 
puste van s ker dø for di du ikke kan for sva re  
å bru ke sto re res sur ser på å puste for hen ne, 
er ikke lett.

På den an nen side var nok dø den en mer 
na tur lig del av de res hver dag. Dett e kom 
blant an net til utt rykk ved at det var vik tig  
å kun ne få dø hjem me. De på rø ren de tok 
den syke med seg hjem så snart som mu lig 
når de for stod at ikke var mer vi kun ne 
gjø re.

Menn er vik ti ge pre miss le ve ran dø rer
And re gan ger var det kul tu rel le år sa ker til  
at pa si en te ne ikke ble be hand let. En mann  
i fa mi li en mått e all tid god kjen ne at den syke 
el ler skad de skul le få be hand ling. Uten en 
slik god kjen ning var det be gren set hvil ken 

En vars let ka ta stro fe
En ett er mid dag får jeg en te le fon fra et av 
sy ke hu se ne til Le ger uten gren ser. Fire  
pa si enter var blitt tatt av et leir ras. Kun ne  
vi ta imot dis se pa si en te ne? Det var all tid 
hyg ge lig å kun ne si ja til sli ke hen ven del ser. 
Og det skul le bare mang le. Vi var det enes te 
sy ke hu set i om rå det med kir ur gisk be red-
skap 24 ti mer i døg net og som had de  
til gang til en blod bank. Dis se tje nes te ne  
kun ne vi ha for di sy ke hu set ble dre vet  
un der Bang la desh Røde Halv må ne som 
had de de nød ven di ge til la tel se ne for den ne 
type virk som het i lan det.

Rub ber Garden Field Hospital dri ves i et 
sam ar beid mel lom den na sjo na le Røde 
halv må ne i Bang la desh og International 
Fed er a tion of Red Cross. Nor ges Røde kors 
satt e opp sy ke hu set høs ten 2017 og Finsk 
Røde kors har an sva ret for drif ten i dag.

Det kom stadig inn pasienter som ville få 
store funksjonesnedsettelser. En ung mann 
som kom inn med stygt brudd i ryggen ville 
åpenbart forbli lam for resten av li vet. Mine 
tan ker gikk til hvil ket liv som ven tet ham 
som funk sjons hem met. Ville han kla re seg 
el ler ville han bli ut støtt? Bo for hol de ne  
i lei ren var de fi ni tivt ikke eg net for per so ner 
med funksjonshemminger. Uan sett ville han 
gan ske sik kert ende opp med kom pli ka sjo-
ner i form av uli ke in fek sjo ner. Frem tiden 
var de fi ni tivt ikke lys. Om noen må ne der, 
når mon su nen har ra sert man ge bo om rå-
der, vil kan skje man ge fle re være i sam me 
si tua sjon. Dett e er en vars let ka ta stro fe.

Å pri ori te re får en an nen me ning
Når vi snak ker om pri ori te rin ger i Norge, 
ten ker vi ofte på hvem som skal pri ori te res 
for å få mer hel se tje nes ter. På felt sy ke hu set  
i Bang la desh had de or det pri ori te ring en helt 
an nen va lør. Som den øver ste me di sins ke 
le der ved sy ke hu set var det min opp ga ve  

KIR UR GISK BE RED SKAP: Rub ber Garden Field Hospital NY FØDT: Ju bel ett er vel lyk ket kei ser snitt.

OPE RA SJONS STUE I TELT: Hele sy ke hu set be stod av telt, også ope ra sjons stu e ne.

TRANS PORT RYGG SKA DE: Pa si en ten fikk an lagt et lett 
strekk før avreise.
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Vold et øken de pro blem
Da strøm men av flykt nin ger var på sitt  
stør ste tid lig på høs ten 2017, var det vik - 
tig ste å kom me seg i sik ker het og få tak  
over ho det.

I de sju må ne de ne som har gått har  
mye vært gjort. Man har star tet en mas siv 
vak si ne ring av be folk nin gen. Det har vært 
gjort mye for å bygge la tri ner og å sik re 
til gang til mat og rent vann. Mes ling - 
epi de mi en er over selv om det frem de les  
kom mer pa si en ter med mes lin ger, dif te ri, 
kus ma el ler ra bies.

Ska der som føl ge av fall, tra fikk ulyk ker 
el ler vold ut gjor de en stor del av pa si ent- 
 po pu la sjo nen. Høs ten 2017 så man ofte 
ska der ett er vold som var på ført før og  

un der fluk ten fra My an mar, mens vi nå  
så en øken de grad av vold i nære re la sjo ner. 
Sann syn lig vis fin nes det også en del kjønns- 
og sek su elt ba sert vold som vi ikke fikk tak  
i grun net kul tu rel le og språk mes si ge ut ford-
rin ger.

1–2 kei ser snitt i døg net
Frem de les er det man ge som fø der hjem me 
til tross for at man ge or ga ni sa sjo ner til byr 
fød sels hjelp. Vårt sy ke hus var det enes te  
i om rå det som kun ne gjø re kei ser snitt på 
døgn ba sis. Man ge kvin ner med kom pli ser te 
føds ler ble der for over ført til oss for kei ser-
snitt. Dess ver re var ofte bar net al le re de dødt 
ved an komst. Det var ju bel hver mor gen  
det ble rap por tert at vi had de like man ge 
ny fød te barn som ny bak te mød re.

Tilbake til barnet som ble behandlet like 
før regnet kom. Barnet hadde store puste-
problemer og høy feber. Røntgenbildet  
viste at det var betydelige mengder fri luft  
i buken og pasienten ble operert. Vi identi- 
fiserte et hull i tynntarmen og opp av dette 
hullet tittet det flere innvollsormer  som 
hadde levd gode dager inntil denne natten. 
Barnet overlevde og ble en av mange suk-
sesshistorier som bekreftet at hjelp nytter.

Vei en vi de re
Det er in gen umid del bar løs ning på pro ble-
me ne for be folk nin gen fra My an mar. Den ne 
kon flik ten kan ikke lø ses via bi stand ale ne. 

MOR GEN MØ TE: Mor gen mø te med alle uten lands ke de le ga ter. Sam men med ca. 30 lo ka le sy ke plei e re og le ger,  
drif tet dis se et helt sy ke hus.

Den må lø ses po li tisk. Når det gjel der hel se-
tje nes ter, er det hel ler in gen snar lig løs ning 
i sik te. De off ent li ge sy ke hu se ne i Bang la-
desh kan ta imot noen pa si en ter fra lei re ne, 
men det er åpen bart ikke en kelt for et fatt ig 
land med 163 mil li o ner inn byg ge re å gi 
hel se tje nes ter til ytt er li ge re nes ten en mil li on 
per so ner.

Jeg vil takke Nor ges Røde Kors for at jeg 
får jobbe gjen nom en pro fe sjo nell or ga ni sa-
sjon. Også en stor takk til Le ger uten gren ser 
og and re hjel pe or ga ni sa sjo ner for et me get 
godt sam ar beid i felt.

Bli med du også, du trengs!

KARI SCHRØ DER HANSEN
kari.schroder.hansen@legeforeningen.no
Me di sinsk fag av de ling

LIT TE RA TUR
1 https://unhcr.maps.arcgis.com/apps/Cas ca de/

index.html?appid=5fdca0f47f1a46498002 
f39894fcd26f

2 https://snl.no/ro hin gya
3 http://www.kofiannanfoundation.org/app/

uploads/2017/08/FinalReport_Eng.pdf
4 http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pa ges/

DisplayNews.aspx?NewsID=22487&LangID=E

RØNT GEN: Sy ke hu set had de di gi talt rønt gen ut styr

Kari Schrø der Hansen. Foto: Pri vat
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Har revolu-
sjonert akutt 
slag be hand ling

Fle re unge le ger sli ter
Tron Sva gård for tal te at Villa Sana til byr kurs 
hvor le gen blant an net kan lære mest rings-
stra te gi er.

Mål sett in gen er å bi dra til å styr ke le gers 
be visst het i for hold til le ge rol len, fo re byg ge 
ut brent het og frem me le gers hel se og livs-
kva li tet.

– Le ger sy nes å være grun di ge, an svars- 
be viss te og kunn skaps sø ken de. Sam ti dig 
kan de vise tegn til at de ikke opp le ver  
å gjø re nok, ikke får tid til å slap pe av og  
at de har van ske lig he ter med å sett e gren ser. 
Dett e kan lett føre til jobb stress og fare for 
ut brent het, sa Sva gård.

Han kun ne vi de re for tel le at Villa Sana  
har hatt en jevn øk ning i an tall hen ven del ser 
de sis te åre ne.

– Vi ser at fle re yng re le ger sø ker seg inn, 
noe som vi tar på stør ste al vor. Fryk ten for  
å ikke strekke til og for å gjø re feil, sam men 
med be ty de lig ar beids press, er noen av 
år sa ke ne til den ne øk nin gen, på pek te han.

Lin dy Jarosch-von Schwe der un der stre ker 
at de hå per de som for en ing kan bi dra til  
å styr ke kunn ska pen rundt le gers hel se og 
mu lig he te ne som fin nes for å få hjelp.

– Støttekollegaordningen her i vår re gi on 
er vel fun ge ren de og nes ten alle støtt e le ge ne 
var til ste de ved vår mø tet for å høre fore dra-
get til Sva gård, for tel ler hun.

LIS BET T. KONGS VIK
lisbet.kongsvik@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

Man ge le ger fryk ter for ikke  
å strekke til og for å gjø re feil, 
sam ti dig som de har et be ty de lig 
ar beids press.

– Vi øns ket å sett e sø ke ly set på dis se pro-
blem stil lin ge ne og in vi ter te der for psy kia ter 
og le der for Villa Sana på Mod um Bad Tron 
Sva gård til å hol de fore drag på vår mø tet 
vårt, sier le der i Sør-Trøn de lag le ge for en ing 
Lin dy Jarosch-von Schwe der.

– At over 100 med lem mer fant vei en til 
mø tet ty der på at dett e er et tema som opp-
tar man ge le ger, leg ger hun til.

Til byr råd giv ning
Res surs sen te ret Villa Sana på Mod um Bad 
har i 20 år gitt et til bud om råd giv ning til 
le ger. Til bu det er et fore byg gen de og støt-
ten de til tak som mer enn 3 000 le ger har 
be nytt et seg av si den opp star ten i 1998.

De frem møtt e fikk et godt inn blikk i Le ge-
for en in gens ar beid for å frem me le gers 
hel se via Støttelegeordningen, og om kurs-
til bu det til Villa Sana.

– Villa Sana har til bud for le ger som tren-
ger å snakke om ut ford rin ger i ar beids li vet, 
stress pro ble ma tikk, ut brent het, sam livs pro-
ble mer el ler som av and re grun ner øns ker  
å ar bei de med seg selv og sin livs si tua sjon, 
sier Jarosch-von Schwe der.

Når lege li vet blir van ske lig

STORT OPPMØTE: Over 100 medlemmer kom til vårmøtet for å lytte til Trond Svagård. Foto Lindy Jarosch-von Schweder

19. ap ril ble det 3. na sjo na le mø tet 
om en do vas ku lær in ter ven sjon  
ved akutt hjer ne in farkt ar ran gert  
i Do mus Medica, Uni ver si te tet  
i Oslo.

Norsk slag or ga ni sa sjon og Norsk nevro-
radiologisk for en ing står bak dis se mø te ne. 
Det var so lid opp slut ning med god re pre-
sen ta sjon fra alle hel se re gi o ner. Ho ved fo ku-
set var bed ret dia gnos tikk, ut vi det tids vin du 
og eff ek ti ve pa si ent for løp slik at ak tu el le 
pa si en ter når fram til be hand ling.

Ho ved att rak sjo nen var pro fes sor i nev ro-
ra dio lo gi Mayank Goyal fra Uni ver si tet  
i Cal ga ry. Han er en av de ver dens le den de 
in nen dett e fel tet og har vært sen tral i fle re 
av de ran do mi ser te kon trol ler te stu di e ne 
som kom i 2015 og som re vo lu sjo ner te akutt 
slag be hand ling.

– Goyals man tra er bed ret dia gnos tikk, 
ras ke re be hand ling og eff ek ti vi se ring av 
for løp slik at fle re pa si en ter kom mer fram 
til in ter ven sjons sen ter i tide, for tel ler le der  
i Norsk nev ro lo gisk for en ing Anne Hege 
Aamodt.

Han for tal te om hvor dan de ved me get 
sy ste ma tisk job bing har nes ten hal vert 
gjen nom snitt lig tid til re ka na li se ring fra 
nes ten 300 mi nutt er og ned til 150 mi nutt er 
ved sy ste ma tisk for bed rings ar beid når det 
gjel der lo gi stikk. Den ne høy spe sia li ser te og 
avan ser te be hand lin gen vil fore lø pig bare 
være til gjen ge lig på noen få sent re.

LISE B. JOHANNESSEN
lise.berit.johannesen@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

MED FOKUS PÅ SLAGBEHANDLING: Fra v. Geir Bøhler, 
fagdirektør i Helse Sør-Øst, Anne Heimdal, LHL Hjerne- 
slag, Mayank Goyal, University of Calgary og Anne Hege  
Aamodt og Christian G. Lund, begge Norsk slagorganisa- 
sjon og overleger ved OUS. Foto: Privat
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Dags nytt 18-pro gram le der Sig rid Sol lund troll bandt både over le ger  
og yng re le ger med sitt fore drag om hers ke tek nik ker på vår kur set i Bergen.

Den kjen te pro gram le de ren del te også sine 
tips for hvor dan man kan gjen kjen ne og 
for sva re seg mot hers ke tek nik ker, til en 
lyd hør lege for sam ling. Det var ty de lig at 
te ma et slo an blant del ta ker ne. Ett er fore - 
dra get var det man ge som stil te seg i køen 
for å kjøpe en sig nert ut ga ve av bo ken med 
sam me tema og slå av en prat med en av 
NRKs mest kjen te po li tis ke jour na lis ter.

Vi tok en prat med Sol lund for å gå i dyb-
den på det so si a le fe no me net som vi alle 
bru ker og ut sett es for.

– Hvor for har du skre vet en bok om hers ke - 
tek nik ker?

– Jeg tror vi har godt av å snakke om dis se 
tin ge ne med jev ne mel lom rom. Hers ke tek-
nik ker er noe vi alle bru ker og blir ut satt for, 
men det skjer gjer ne ube visst. Når vi snak-
ker om det, le ser om det og de ler er fa rin ger, 
kan vi bli mer klar over hvor dan og når vi 
tyr til dem, og vi kan bli mer opp merk som 
på når de bru kes mot oss.

Det er gjer ne slik at hvis de vir ker, treff er 
de selv fø lel sen og går rett i ma gen uten at  
vi helt kla rer å re flek te re over hva som skjer. 
Vi kan føle oss yd my ket og mis te an sikt og 
au to ri tet, der med også kon troll og hand-
lings rom. Ved å se at det som skjer ikke 
nød ven dig vis hand ler om at vi er små og 
dum me, men at noen for sø ker å hers ke  
over oss, kan vi lett e re ta kon troll over si tua-
sjo nen.

– Hvor dan har du gått frem for å skrive boka?

– Hers ke tek nik ker er et be grep som kan 
bru kes om smått og stort. Jeg had de lyst  
til å se om de sam me me ka nis me ne jeg  
så i off ent lig de batt, hvor jeg har mitt dag- 
 li ge vir ke, også var de sam me som duk ket 
opp i and re om rå der av li vet, som på jobb, 
hjem me, mel lom ven ner, i fa mi li en og så 
vi de re. Der for mått e jeg gå gan ske bredt ut. 
Jeg les te bø ker om alt fra fø lel ses mes sig 
ut pres ning til for hand lings tek nik ker og 
re to rikk, og jeg in ter vju et man ge, man ge 
men nes ker. Noen for tal te om epi so der de 
selv had de opp levd, and re bi dro med fag li ge 
inn spill, en ten de var fors ke re, psy ko lo ger 
el ler po li ti ke re. Så for søk te jeg å se ett er 
fel les trekk og bin de det hele sam men.

– Hva er de mest kjen te og bruk te hers ke - 
tek nik ke ne?

– De mest kjen te er sik kert dem som Be rit Ås 
de fi ner te for rundt før ti år si den: usyn lig - 
gjø ring, dob belt straff (for døm mel se uan sett 
hva du gjør), til ba ke hol del se av in for ma sjon, 
latt er lig gjø ring og på fø ring av skyld og 
skam. De le ver fort satt i bes te vel gå en de, 
men der det en gang hand let om menn som 
drev med det mot kvin ner på grunn av 
da ti dens makt struk tu rer er dett e i dag blitt 
mer man ge fa sett ert.

De fles te kjen ner sik kert igjen hån li ge, 
ned sett en de kom men ta rer når de bru kes 

mot and re, men det er van ske li ge re å dis tan-
se re seg fra det når det treff er oss selv. Jeg  
vil tro de fles te også har kjent på den von de 
fø lel sen av å bli ig no rert og usyn lig gjort og 
holdt uten for.

– Hvor dan kan vi mest mu lig eff ek tivt for sva re 
oss mot hers ke tek nik ker?

– Det før s te vi må gjø re er å vite at de fin nes 
og lære om dem. Da er det lett e re å opp da ge 
dem. Så bør vi vite at de ofte duk ker opp der 
noen fø ler seg tru et, der det er in ter es se kon-
flikt el ler makt kamp el ler hvor noen rett og 
slett er tom me for sak li ge ar gu men ter. Da er 
det lett at noen tyr til dis se for å vin ne fram 
gjen nom å tryk ke and re ned. Hvis vi kla rer  
å iden ti fi se re dem kan vi lett e re unn gå at 
fø lel se ne tar over hånd, slik at vi ikke over-
man nes av en opp fat ning av at vi er dum me 
el ler uvi ten de.

Så er det litt av hen gig av si tua sjo nen om 
vi bare vil ig no re re det, kom men te re det 
el ler ta det opp. Det blir gjer ne ube ha ge lig 
hvis vi vel ger å for føl ge det, men noen gan-
ger er det in gen vei uten om.

– Du er en er fa ren po li tisk jour na list som er 
vant til å lede opp he te de de batt er i stu dio. 
Har du noen gang blitt ut satt for hers ke- 
 tek nik ker selv? Og hvor dan re ager te du?

– Jeg har, som alle, blitt ut satt for det. Og jeg 
har re agert ak ku rat slik jeg tror man ge gjør 

– Hers ke tek nik ker er noe  
vi alle bru ker
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trøtt e par: Kan man i det hele tatt bru ke  
hers ke tek nik ker til noe po si tivt – for eks em pel 
i bar ne opp dra gel se?

– Nei, men alle for eld re må ma ni pu le re 
bar na til en viss grad. Gjen nom po si tiv for-
sterk ning for sø ker vi å få bar na til å vel ge  
en opp før sel fram for en an nen.

And re gan ger må det ster ke re lut til. Jeg 
har skre vet endel om dett e i boka, og for søkt 
å si litt om hvor gren se ne går. Det er endel 
av de sam me vir ke mid le ne som kan bru kes 
over for barn - spille på frykt, skyld og skam 
og dår lig sam vitt ig het. Litt går nok greit, 
men blir det for mye av det kan det være 
ska de lig. Hvis det all tid er «stak kars pap pa» 
el ler «ikke gjør mam ma sint» for eks em pel, 
er det nok ikke så guns tig.

Sam ti dig må de vel litt opp i al der før de 
er mott a ke li ge for de mest fi nur li ge hers ke-
tek nik ke ne. Jeg har for søkt å på fø re ett årin-
gen skyld fø lel se for at han hol der meg oppe 
hal ve natt a, men det ser ikke ut til å vir ke.

MAT TIS DAHL ÅMOTS BAK KEN
mattis.dahl.amotsbakken@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

son lig het vel så mye som kjønn. Men det  
er klart at kjønns for skjel ler og kjønns rol ler 
fort satt spil ler inn. En mann kan ut nytt e det 
ty pisk mann li ge og en kvin ne kan ut nytt e 
det ty pisk kvin ne li ge. På sam me måte kan 
kjønn bli brukt mot oss, ved at vi sett es i bås 
el ler be hand les ulikt ut fra for dom mer og 
ste reo ty pi er.

– Er det noen po li ti ke re som er ver re enn 
and re?

– Hehe, jeg tror jeg skal be tak ke meg for  
å sett e opp en sånn lis te. Jeg skal tross alt ha 
fle re sen din ger i NRK. Da tror jeg ikke det er 
så lurt å skul le ran ge re po li ti ke re. Men det 
er klart at noen er mer iv ri ge med å av bry te 
og bru ke vranglesninger og strå manns- 
 tak tikk enn and re. Noen blan der sam men 
re to rikk og hers ke tek nikk. Men en god 
re to ri ker tren ger ikke ty til sli ke tek nik ker 
for å få fram bud ska pet. Det er ikke hers ke-
tek nikk for di om man er spiss for mu lert og 
god i de batt er.

– Helt til slutt et «po li tisk ukor rekt» spørs mål 
på veg ne av slit ne små barns for eld re og livs-

når de blir ut satt for det, og når hers ke tek nik-
ke ne vir ker: jeg har følt meg li ten og udu ge-
lig og truk ket meg unna. Som jour na list opp- 
 lev de jeg det mer da jeg var yng re og mer uer - 
fa ren, gjen nom ned la ten de kom men ta rer 
el ler opp før sel som på an net vis sig na li ser te 
ty de lig at jeg ikke var en det var verdt å bry 
seg om. El lers har det hendt at gjes ter har sagt 
ting rett før vi skul le på ra dio som var gan ske 
drøye. Dett e skri ver jeg litt om i boka mi.

– Hva er den vers te for men for hers ke tek nikk?

– Jeg tror det er den som får deg til å tvi le på 
egne ev ner og egen ver di. Når det vir ke lig 
treff er skjer det på en så sub til måte, gjer ne 
gjen nom dulg te og blan de de sig na ler, slik  
at det ikke er så lett å iden ti fi se re og enda 
van ske li ge re å slå til ba ke mot. De som dri ver 
med åpen ba re hers ke tek nik ker av ty pen  
«så, så, lil le venn» er lett e re å bare føy se bort.

– Er det for skjell på hvor dan kvin ner og menn 
bru ker hers ke tek nik ker?

– Det er van ske lig for meg å si noe bas tant 
om det. Ofte hand ler det om makt og per-

SKRI VER OM HERS KE TEK NIK KER: Sig rid Sol lund holdt et tan ke vek ken de fore drag for over le ger og yng re le ger. Foto: Matt is Dahl Åmots bak ken
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der for er jeg lege...

God til ret te leg ging 
fra kom mu nen

I Øst re Toten kom mu ne har det vært lang 
tra di sjon for et godt sam ar bei de med le ge ne. 
Gode kol le g er som har til rett e lagt for et fint 
og frukt bart sam ar bei de over år, drar vi alle 
stor nytt e av i dag.

Selv ar bei der jeg som fast le ge på Skreia 
le ge sen ter. Vi har så kalt null av ta le, det vil si 
at per capita til skud det går til kom mu nen  
i sin hel het. Kom mu nen hol der lo ka le ne, 
an sett er og løn ner med ar bei der ne. Slik får  
vi an led ning til å jobbe godt kli nisk og gjø re 
det vi li ker best. Vi har god tid til pa si en te ne 
våre, og vi har tid til å rei se på hjem me - 
be søk.

Jeg har valgt å være fast le ge, som er et av 
fle re fine valg vi kan ta som le ger. Jeg kun ne 
nok tri ves i man ge spe sia li te ter, men er nok 
mer ge ne ra list, slik at fast le ge rol len pas ser 
godt for meg.

Jeg har 800 pa si en ter på lis ten og sett er 
stor pris på en for nuf tig lis te stør rel se. Jeg 
har en hjem me kon tor dag i uken, samt at 
jeg har le ge vak ter på Gjøvik le ge vakt. Som 
mor til tre barn i al de ren 4�–�11 år, som jeg 
li ker å bru ke tid på og som jeg er nødt til  
å gjø re i man ge år frem over, er fast le ge - 
job ben fin for meg.

Jeg er fa rer at det er vik tig å ha over skudd 
for å gjø re en god jobb som lege. Det får jeg 
gjen nom lan de veis syk ling om som me ren 
og ski gå ing om vin te ren. Jeg tri ves med  
å kon kur re re og være i god form. Jeg er også 
med ei er i en stoff- og sy bu tikk hvor jeg 
bru ker min krea ti vi tet. Vi de sig ner stoff er  
og la ger bar ne klær.

Jeg li ker å føl ge opp gra vi de. Når bar net  
er født og de kom mer på seks ukers kon troll, 
gir jeg dem en selv sydd dress til ba by en. Det 
er vel dig ko se lig å gjø re!

NORA LANG BAL LE ROS SE LAND
Fast le ge, Skreia le ge kon tor
Se vi deo in ter vju her: legeforeningen.no/der for

Enig het med KS om sær av ta len

– Til tross for kre ven de for handlin ger, 
har vi fått på plass vik ti ge til tak som 
kom mer med lem me ne våre til gode, 
sier pre si dent Ma rit Her man sen.

Par te ne har også for plik tet seg til å etab le re 
ar beids tids mo del ler for le ge vakt som tar 
hen syn til le ge nes be hov for hvile og fri tid. 
Le ge for en in gen me ner dett e ar bei det blir  
av gjø ren de for å sik re for svar li ge le ge vakt-
ord nin ger og bed re re krutt e rin gen.

Enig het et ter lang pro sess
KS og Le ge for en in gen ble i be gyn nel sen av 
mai eni ge om ny sær av ta le, som regulerer 
blant an net sam funns me di sin, le ge vakt  
og tur nus le gers ar beids for hold. For hand- 
 lin ge ne om sær av ta len ble brutt i 2017 og 
gikk til nemndsbehandling. Ny av ta le ble 
fast satt av nemn da med vir ke tid fra 1.1.2018 
til 30.4.2018.

Le ge for en in gen me ner at det er nød ven-
dig å ut vik le sær av ta len si den fast le ge ord-
nin gen er un der et så stort press. Der for ble 
det satt kort vir ke tid for ny av ta le. En rek ke 
un der sø kel ser og kart leg gin ger be kref ter at 
fast le ge ord nin gen har sto re pro ble mer med 
ar beids be last ning og re krutt e ring.

Job ber for for svar li ge ar beids tids- 
 ord nin ger
– Vi har i våre krav lagt fram en rek ke straks-
til tak. Må let har vært å iva re ta le ger med 
sær lig stor vakt be last ning og å styr ke so si a le 
rett ig he ter for gra vi de, sier Her man sen.

Le ge for en in gen har fått gjen nom slag for 
fle re kon kre te end rin ger i av ta len. I til legg 
har par te ne for plik tet seg til umid del bart  
å be gyn ne ar bei det med å kart leg ge ar beids-
tid og be last ning på le ge vakt. Par te ne skal 
også ut for me nye ar beids tids mo del ler som 
tar hen syn til le ge nes be hov for hvile og fri - 
tid, samt be ho vet for ar beids fri ett er le ge vakt.

– Det må op ti mis me inn i ord nin gen. Vi 
vet at le ge vakt spil ler en av gjø ren de rol le  
for den to ta le ar beids be last nin gen. Nå må  
vi i lø pet av av ta le pe ri oden finne de rik ti ge 
løs nin ge ne som gjør ar beids hver da gen mer 
hånd ter lig, sier Her man sen.

Tur nus le ger og LIS1 skal føl ges opp
Det har også vært vik tig for Le ge for en in gen 
at tur nus le ge ne/LIS1 føl ges opp på en god 
måte i kom mu ne ne. KS og Le ge for en in gen 
har der for av talt å ut ar bei de en egen vei le-
der for dis se grup pe ne. Par te ne er eni ge om 
å kart leg ge ar beids si tua sjo nen til tur nus- 
 le ge ne/LIS1, og at det skal ut for mes og leg ges 
fram for slag til til tak in nen mai 2019.

– God kunn skap om de fak tis ke ar beids - 
for hol de ne blir vik tig når av ta len skal til - 
pas ses nye spe sia li tets reg ler. Ikke minst er 
det vik tig for å kun ne styr ke rett ig he te ne til 
tur nus le ge ne og LIS1 i kom mu ne ne, sier 
Her man sen.

Den nye sær av ta len gjel der fra 1.5.2018  
til 31.12.2019. Vir ke tids punk tet for de nye 
øko no mis ke re gu le rin ge ne er 1.1.2019.

DA NIEL WÆR NES
daniel.waernes@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

ENIGHET: Den nye særavtalen gjelder fra 1.5.2018 til 31.12.2019. Illustrasjonsfoto: Colourbox
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Hedret årets Buskerudlege

hold le ge ne har her i Finnmark. Her mø tes 
man ge av hva jeg kal ler «gy te be stan den» av 
både all menn le ger og sy ke hus spe sia lis ter, 
og det er eks tra stas når nye unge le ger 
kom mer til, sier Røs bø.

Rom for fy sisk ak ti vi tet
Ak tiv og lang lunsj var hardt til trengt for et 
knip pe all menn le ger som del tok på kur set.

– Fan tas tis ke ski løy per og da ger hvor vi 
slip per å vel ge mel lom en kopp kaff e el ler tid 
til gå på toa lett et. Her rek ker vi beg ge de ler 
og att på til lunsj før ski tu ren for så å top pe 
det hele med et kjem pe bra kurs i akutt psy-
kia tri, sier all menn le ge Ma rit Karl sen.

LIS BET T. KONGS VIK
lisbet.kongsvik@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

– Ak ti vi te ten i lo kal for en in gen er 
stor. Det er flott å se at med lem me ne 
våre også en ga sje rer seg uten for 
til lits valgt ap pa ra tet, sier le der Paul 
Olav Røs bø.

Finnmark le ge for en ing av vik let ny lig års- 
 mø te og vår kurs i Ka ras jok.

– Til tross for lang rei se vei for man ge  
i dett e lang strak te fyl ket er del ta kel sen all tid 
bra på vår kur se ne våre, sier Røs bø for nøyd.

Tema i år var akutt psy kia tri: Hva gjør vi 
når pa si en te ne får en akutt psy kisk li del se? 
Når skal vi leg ge inn pa si en ter og hvil ke 
er fa rin ger har vi med akutt psy kia tri?

– Hver gang jeg drar på kurs og med lems- 
el ler års mø ter slår det meg hvor godt sam-

Godt sam hold i Finnmark le ge for en ing

GLADE ALLMENNLEGER PÅ SKITUR: Fra v.: Marianne 
Kvestad Øygard og Jostein Tørstad (begge Kirkenes), Ilona 
Sipilä (Karasjok), Kjell Nysveen (Kvænangen) og Marit 
Karlsen (Kautokeino). Foto Marit Karlsen

Buskerud le ge for en ing ar ran ger te 
års mø te i Dram men 4. mai. Det var 
et hyg ge lig ar ran ge ment, med godt 
opp mø te og spen nen de fore drag.

For før s te gang del te for en in gen ut pri sen 
«Årets Bus ke rud lege», som gis til et med lem 
som har ut mer ket seg og syn lig gjort le ge - 
rol len på en god måte. Årets vin ner ble 
Eli nor Pay Heit mann, spe sia list i lun ge me di-
sin ved Rin ge ri ke Sykehus.

– Det er en flott kol le ga som nå tak ker  
av. Vi hå per at hun fort satt blir å treff e ved 
Rin ge ri ke sy ke hus gjen nom sitt en ga sje-
ment for lun ge me di sin og lo kal sy ke - 
hu set, sa le der Mett e Ler fal det un der  
ut de lin gen.

Heit mann fikk ros for å være en lag spil ler, 
og for ar bei det hun og av de lin gen hen nes 
ut før te un der ter ror an gre pet 22. juli 2011.  
I sin tak ke ta le la Heit mann vekt på gle den 
hun har fått gjen nom le ge kuns ten, og vik-
tig he ten av å ikke hen ge ut en kelt le ger som 
gjør feil.

– Feil skjer dess ver re oss alle. Vi må få lov 
til å lære, og ha rom for å be dri ve god le ge-
kunst, sa hun.

Kuns tig in tel li gens for and rer  
lege hver da gen
Som av slut ning på års mø tet holdt tek no lo gi-
råd gi ver Ter je Berg inn legg om tek no lo gi ens 
på virk ning på le ge yr ket. Med hen vis ning til 
3D-prin ting av or ga ner, selv kjø ren de bi ler og 
mu lig he ten for å end re ge ner skap te han et 
godt grunn lag for in ter es san te dis ku sjo ner 
res ten av kvel den.

– Hvis du vil vite hva som skjer i mor gen, 
skal du ikke spør re de som er eks per ter  
i dag, sa Berg om has tig he ten på den tek no-
lo gis ke ut vik lin gen.

ING VILD BJØR GO BERG
ingvild.bjorgo.berg@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

BUSKERUDLEGEN: Mette Christin Lerfaldet (t.h.) overrakte 
Ellinor Pay Heitmann reisestipend og litografi av Hole-
kunstneren Elenor Martinsen
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E-hel se: likt og ulikt i Skan di na via

Er si tua sjo nen, ut ford rin ge ne, am bi-
sjo ne ne og vir ke mid le ne de sam me 
i Dan mark og Sve ri ge som i Norge? 
Hva kan vi lære av hver and re om 
e-hel se ut vik lin gen?

Dett e var te ma et den før s te da gen av kon- 
 fe ran sen eHelse 2018. De tre lan de ne har 
kom met om trent like langt i di gi ta li se rin-
gen av hel se tje nes ten. Alle har e-re sep ter, 
kjer ne jour nal, elek tro nisk ut veks ling av 
hen vis nin ger og epi kri ser og me get høy 
ut bre del se av elek tro nisk pa si ent jour nal 
(EPJ). Det er for skjel ler på de tal jert nivå,  
og det er dett e ni vå et som av gjør bru ker - 
opp le vel sen for le ge ne. Alle ser ut til å ten ke 
at de and re lan de ne har kom met litt len ger 
enn en selv har gjort.

Ulik til nær ming
Sve ri ge har vi sjo ner om mer sam ar beid  
og stan dar der som kan bin de «flo ra en» av 
sy ste mer sam men, da de har en sty rings-
form der de 20 länene (fyl ke ne) har selv sten-
dig an svar for alle be slut nin ger. Dan mark  
vil ha et øko sy stem av man ge løs nin ger  

som bør in te gre res, og for ven ter at mo der ne 
stan dar der og tek no lo gi gjør dett e enk le re.  
I Norge er øns ket fra sta ten fær re ak tø rer, 
fær re små sy ste mer, mer stat lig sty ring og 
ob li ga to risk sam fi nan sie ring av na sjo nalt 
eide løs nin ger – «alt som kan gjø res na sjo-
nalt skal gjø res na sjo nalt». Må let er å sam le 
hel se- og om sorgs sek to ren i en fel les ut vik-
lings ret ning.

Opp ford rin gen om å unn gå silo tan ke gang 
var uni son blant skan di na ve ne, dvs. at hel se-
tje nes ten må ses som et hele.

Kri tisk suk sess fak tor
Kli nisk in for ma tikk som fag og klin ker nes 
in vol ve ring i e-hel se ar bei det frem står som 
sta dig ty de li ge re og vik ti ge re. Fra Hel se- 
 platt for men ble det vist hvor dan det går  
an å kom bi ne re rol len som kli ni ker og pro-
sjekt med ar bei der i an skaff el ses pro gram met 
for elek tro nisk pa si ent jour nal i Midt-Norge. 
Fra Di rek to ra tet for e-hel ses side ble det 
opp lyst om at det på går son de rin ger med 
Uni ver si te tet i Oslo om en ut vik ling av fa get 
kli nisk in for ma tikk.

Kon fe ran sen ble ar ran gert av Data for en in-
gen, Le ge for en in gen og Sy ke plei er for bun-
det. I år sam let den ca. 200 del ta ke re og ga 
tel len de kurs po eng i spe sia li se ring og ett er-
ut dan ning av le ger. Nes te års kon fe ran se, 
eHelse2019, av hol des 8.– 9. mai i Oslo.

ANNE RING NES
anne.ringnes@legeforeningen.no
Me di sinsk fag av de ling

SKANDINAVISK PANELDEBATT: Hans Erik Henriksen (DK), Nanna Skovgaard (DK), Karl Stener Vestli (N) og Malin Amnefelt 
(S). Foto: Dataforeningen

SEN TRAL STY RET 2017 – 2019
Pre si dent Ma rit Her man sen
Vi se pre si dent Chris ter Mjå set 
Ole Jo han Bak ke
Anja Fog Heen
Jon Hel le
Anne-Ka rin Rime
Kirs ten Rok stad
Ei vind Va le strand
Tom Ole Øren

SEK RE TA RI ATS LE DEL SEN
Ge ne ral sek re tær Geir Riise
Sam funns po li tisk av de ling, av de lings-
di rek tør Jo runn Fry jor det 
Jus og ar beids liv, av de lings di rek tør 
Lars Du va land
Me di sinsk fag av de ling, av de lings- 
di rek tør Bjar ne Riis Strøm
Øko no mi- og ad mi nist ra sjons- 
av de lin gen, av de lings di rek tør  
Er ling Bak ken

POST AD RES SE
Den nors ke le ge for en ing,
Post boks 1152 Sent rum, 
0107 Oslo

BE SØKS AD RES SE
Le ge nes hus, Akersgt. 2, 
inn gang fra Chris ti ania torv, Oslo
Te le fon: 23 10 90 00 
Faks: 23 10 90 10
Over sikt over sen tral sty rets 
epostadresser, se 
legeforeningen.no/sen tral sty ret An sat-
tes epostadresser fin nes på 
legeforeningen.no/kon takt

«Alle ser ut til å tenke at de 
andre landene har kommet litt 
lenger enn en selv har gjort»  



Står du i fare for å bli utbrent?

Å være lege kan være vanskelig og arbeidet byr på spesielle påkjenninger. Legeforeningen har  

oppnevnt leger i alle fylker med funksjon som støttekolleger. Disse har erfaring med å gi råd og støtte 

ved problemstillinger som:

Støttekollegene kan kontaktes av leger med slike problemer eller av personer som har omsorg for 

leger med problemer. Nærmere opplysninger om støttekollegene i ditt og andre fylker  

finner du på Legeforeningens nettsider. 

Se www.legeforeningen.no/kollegastotte
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FAGLIGE MEDARBEIDERE
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Faglige medarbeidere

Tidsskriftets faglige medarbeidere representerer ulike medisinske 
spesialiteter og fagområder. De benyttes ved behov for medisinske 
råd, kommentarer og vurderinger, blant annet ved fagfellevurdering 
av vitenskapelige manuskripter. Mer informasjon om deres bakgrunn 
finnes på www.tidsskriftet.no

Risnes, Kari Ravndal
Risøe, Cecilie
Rogde, Sidsel
Rogne, Tormod
Rosvold, Elin Olaug
Ræder, Johan C.
Rørtveit, Guri
Salvesen, Kjell Åsmund
Salvesen, Rolf
Samersaw-Lund, Miriam May Brit
Sandberg, Mårten
Schiøtz, Aina
Simonsen, Gunnar Skov
Skjeldestad, Finn E.
Slørdal, Lars Johan
Solberg, Steinar K.
Sorteberg, Angelica
Spigset, Olav
Staff, Annetine
Steinsvåg, Sverre K.
Stray-Pedersen, Asbjørg
Sundsfjord, Arnfinn S.
Søreide, Kjetil
Tanbo, Tom G.
Thommessen, Bente
Tjønnfjord, Geir E.
Tysnes, Ole-Bjørn
Uhlig, Tillmann Albrecht
Ulvestad, Elling
Valeur, Jørgen 
Vetrhus, Morten
Wallenius, Marianne
Wergeland, Ebba
Westin, Andreas Austgulen
Wiseth, Rune
Wold, Cecilie Bendiksen
Wyller, Torgeir Bruun
Zahl, Per-Henrik
Zeiner, Pål
Øiesvold, Terje
Øksengård, Anne Rita
Ørstavik, Kristin
Øymar, Knut
Aasen, Tor
Aasland, Olaf
Aasly, Jan
Aavitsland, Preben

Alfsen, Cecilie
Andreassen, Ole A.
Aurlien, Dag
Austad, Joar
Bachmann, Ingeborg Margrethe
Backe, Bjørn
Bakken, Inger Johanne
Bartnes, Kristian
Berentsen, Sigbjørn A.
Berg, Tore Julsrud
Bergan, Stein
Berild, Dag
Berntsen, Gro Karine Rosvold
Birkeland, Kåre Inge
Bjørner, Trine
Bramness, Jørgen Gustav
Brantsæter, Arne Broch
Bratlid, Dag
Brattebø, Guttorm
Braut, Geir Sverre
Bretthauer, Michael
Brodal, Per Alf
Brustugun, Odd Terje
Braarud, Anne Cathrine
Bøhmer, Ellen
Chaudhry, Farrukh Abbas
Christiansen, Rolf Espen Falk
Claudi, Tor
Dale, Ola
Dietrichs, Espen
Døllner, Henrik
Ebbing, Cathrine
Ellingsen, Christian Lycke
Engebretsen, Lars
Engelsen, Bernt
Eri, Lars-Magne
Eskild, Anne
Flottorp, Signe Agnes
Flægstad, Trond
Fredheim, Olav Magnus
Fretheim, Atle

Frich, Jan
Fønnebø, Magne Vinjar
Førde, Reidun
Gilbert, Mads
Gilhus, Nils Erik
Gisvold, Sven Erik
Gradmann, Christoph
Grimsrud, Tom Kristian
Grydeland, Thomas B.
Gulbrandsen, Pål
Gulseth, Hanne Løvdal
Hagve, Tor-Arne
Hannestad, Yngvild Skåtun
Hanoa, Rolf
Hansen, John-Bjarne
Hartmann, Anders
Hasle, Gunnar
Haug, Jon Birger
Haugaa, Kristina H.
Haugen, Trine B.
Heier, Hans Erik
Helland, Åslaug
Hilt, Bjørn
Hjartåker, Anette
Hjelmesæth, Jøran Sture
Hofmann, Bjørn
Hokland, Bjørn M.
Holme, Øyvind
Holmøy, Trygve
Houge, Gunnar
Hunskår, Steinar
Husebekk, Anne
Høymork, Siv Cathrine
Haarr, Dagfinn
Haave, Per
Haaverstad, Rune
Ihle-Hansen, Hege
Iversen, Ole-Erik
Jakobsen, Jarl Åsbjørn
Jenum, Anne Karen
Johansen, Rune

Johansen, Truls E. Bjerklund
Juel, Niels Gunnar
Jørgensen, Anders Palmstrøm
Kerty, Emilia
Kirkengen, Anna Luise
Kiserud, Torvid Waldemar
Kran, Anne-Marte Bakken
Kristiansen, Ivar Sønbø
Krohg-Sørensen, Kirsten
Krohn, Jørgen Gitlesen
Kvestad, Ellen
Kvistad, Kjell Arne
Kørner, Hartwig
Lang, Astri M.
Larsen, Alf Inge
Larsen, Øivind
Lassen, Kristoffer
Lie, Anne Kveim
Lillebø, Kristine
Lærum, Ole Didrik
Løberg, Magnus
Madsen, Steinar
Mahesparan, Rupavathana
Meisingset, Tore Wergeland
Meland, Eivind
Midelfart, Anna
Mørch, Kristine
Nakstad, Per Hjalmar
Nakken, Karl Otto
Nessa, John N.
Nestaas, Eirik
Nielsen, Rune
Nilsen, Kristian Bernhard
Nordbø, Svein Arne
Nordrehaug, Jan Erik
Nylenna, Magne
Olsen, Anne Olaug
Os, Ingrid
Paulssen, Eyvind J.
Paus, Benedicte
Pihlstrøm, Lasse
Prescott, Trine 
Pukstad, Brita Solveig
Randsborg, Per-Henrik
Raknes, Guttorm
Ranhoff, Anette Hylen
Reed, Wenche
Reiso, Harald
Retterstøl, Kjetil


