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Migrene Forum 2020

ELI LILLY NORGE ØNSKER 
VELKOMMEN TIL VIRTUELT MIGRENE FORUM 
DEN 3. SEPTEMBER 2020 KL 17.00

Moderator Dr. Tine Poole, Oslo Hodepinesenter, Skøyen i Oslo

17.00-17.10  Velkommen
 •   Dr. Tine Poole, Oslo Hodepinesenter, Skøyen i Oslo. Anerkjent pioner  

innen flerfaglig behandling av migrene og startet landets første hodepineklinikk i 1998. 

17.10-17.30  Migrene - et stort folkehelseproblem vi kan gjøre noe med
 •   Dr. Lars Jacob Stovner, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU, Trondheim

17.30-17.55  Hva er forskjellen på kronisk migrene og medikamentoverforbrukshodepine (MOH)?
 •   Dr. Aud Nome Dueland, spesialist i nevrologi og har jobbet ved nevrologiske  

avdelinger på Rikshospitalet, Ullevål sykehus og Sandvika Nevrosenter

17.55-18.25  Migraine Treatment – Data, Case Studies and Q&A 

 •   Dr. Uwe Reuter, professor i nevrologi ved Charité University Hospital  
i Berlin og styremedlem i European Headache Federation.

 •   Dr. Peter Storch, overlege og leder av hodepinesenteret på  
Institutt for nevrologi, University Hospital Jena i Tyskland.

18:25-18:35  Pause

18:35-18.55  Hormonell migrene og migrene i svangerskapet
 •   Dr. Marte-Helene Bjørk, overlege ved Nevrologisk avdeling,  

Haukeland universitetssjukehus og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen

18:55-19:25  Videokonsultasjoner i diagnostikk og behandling av hodepine
 •   Dr. Kai Ivar Müller, nevrolog og førsteamanuensis ved UiT

19:25-19:30  Møtet avsluttes

For ytterligere informasjon om påmelding vennligst kontakt Account Manager Monica Lund på lund_monica@lilly.com  
eller mobil: +47 95125959. 

Vi gjør oppmerksom på at det er leger, farmasøyter, sykepleiere samt studenter i disse fag, som kan delta på dette arrangementet. 
Ansatte ved helsforetakene må innhente tillatelse fra sin arbeidsgiver for å kunne delta. 

Hjertelig velkommen!

© Eli Lilly and Company 2020. All rights reserved.Date of preparation: June 2020 | PP-MG-NO-0101

Forumet er en plattform for helsepersonell, som jobber innenfor hodepine-feltet, hvor de kan diskutere viktige 
tema, dele sin ekspertise og sine erfaringer innen migrene behandling. Deltagere kan forvente relevant klinisk og 
vitenskapelig utdanning i en interaktiv online opplevelse.
Dette møtet vil på grunn av dagens Covid-19 situasjon, foregå over WEB. Dette gjør det enkelt for alle som ønsker, 
uansett bosted, å få en faglig oppdatering om migrene.
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Kan det være 
covid-19?

Unges livstilfredshet gikk ned  
mens skolene var stengt
SIDE 999, 1005

Legens rolle etter forventet  
dødsfall i hjemmet
SIDE 958, 1012

Folkehelsearbeid  
i tidligere tider
SIDE 1053, 1057

Å dø
hjemme
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Å dø hjemme
Mange med alvorlig sykdom ønsker å dø 
hjemme med den nærmeste familien rundt 
seg. Godt samarbeid mellom helsepersonell 
og begravelsesbyrå når døden har inntrådt, 
er viktig. Loven krever at en lege skal syne 
liket, bekrefte at døden har en naturlig 
årsak, og skrive dødsattest. Avdødes verdig
het må ivaretas og pårørendes sorg tas 
hensyn til. Fastleger og hjemmesykepleiere 
kan oppleve konflikter med andre arbeids
oppgaver. Noen synes det er uklarheter  
i samarbeidet med begravelsesbyrå. Fast
legesystemet og legevaktordningen synes 
ikke å ha gode nok rammer for dette arbei
det.
SIDE 958, 1012

Før, under og etter covid-19-pandemien
I perioden med stengte skoler og sosiale 
restriksjoner rapporterte flere enn 12 600 
ungdomsskoleelever i Oslo om lavere livs
tilfredshet enn i tilsvarende undersøkelser  
i 2018 og i 2020 før covid19restriksjonene. 
Flertallet rapporterte at de fulgte reglene 
om håndvask, om ikke å håndhilse eller 
klemme, og om å unngå større grupper. 
Tilliten til myndighetene var høy.

Erfaringer viser at når en trussel oppleves 
som begripelig og håndterbar, vil folk 
 tilpasse seg situasjonen. Hvilke tiltak må 
gjøres ved sykehusenes akuttmottak før  
og under en pandemi? Hvilke følger bør 
covid19pandemien ha for beredskap og 
sykehusutbygging?
SIDE 982, 985, 999, 1005

Folkehelsearbeid og epidemier  
i tidligere tider
Til alle tider har menneskene hatt den 
 samme angst for sykdom og død og stilt de 
samme spørsmål som vi gjør nå: Hvordan 
begrense smitte og beskytte seg selv og 
andre? Hva kan vi lære av fortidens epide
mier?

Den amerikanske legen James Walker er 
ukjent for de fleste nordmenn. I sitt arbeid 
mot tuberkulose samarbeidet han tett med 
urfolkenes sjamaner og medisinmenn. Hva 
kan vi lære av deres åndelighet og samfunn
praksis?
SIDE 1053, 1057

Lærd uten strev

«Tidsskriftet er oppfunnet til lettelse for de som enten er for late 
eller for opptatte til å lese hele bøker. Det er et middel til å tilfreds
stille nysgjerrighet og bli lærd uten å måtte streve.» Dette skrev 
franskmannen Denis de Sallo (1626 – 69), som i 1665 grunnla det 
som har blitt kalt verdens første vitenskapelige tidsskrift, Journal 
des sçavans.

Norske leger er definitivt ikke late. Men de er opptatte. Derfor har 
vi også i år satt sammen en rikholdig sommerutgave av Tidsskrif
tet. Bladet du holder i hånden, inneholder naturlig nok mye om 
covid19 – både original norsk forskning og debatt og lederartikler. 
Ikke mindre enn tre vitenskapelige artikler om forgiftninger – dess
verre et evig sommeraktuelt tema – har fått plass. Det har også en 
praktisk nyttig oversikt over eksisjon av hudlesjoner, og en interes
sant originalstudie av samarbeid ved dødsfall i hjemmet. Selvsagt 
bringer vi som vanlig nyheter fra andre tidsskrifter. I magasin 
delen finner du blant mye annet et intervju med president Marit 
Hermansen og dessuten en sterk og lærerik reportasje. Og i Per 
Holcks underholdende artikkel om fortidens epidemier kan du 
lære mer om hvordan tidligere epidemier har blitt håndtert. Med 
årets sommernummer kan du med andre ord bli enda mer lærd – 
og det helt uten å streve. Ha en riktig god velfortjent sommerferie!

TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  10,  2020;  140
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Illustrasjon © Frida Strømme

Det har blitt vanligere å tilrettelegge for at 
alvorlig syke pasienter skal få dø hjemme. 
Men tilretteleggingen stopper idet pasien-
ten er død, for de levende prioriteres over  
de døde i helsevesenet. Før legen har skrevet 
dødsmelding, kan ikke begravelsesbyrået 
komme og lukke øynene og munnen til den 
døde og folde hendene fredfullt. Kanskje  
er dette en oppgave leger burde prioritere 
høyere? For den dagen noen man er glad i, 
dør, blir den siste siden i fortellingen om  
det man hadde, en viktig side som kan farge 
hele historien for de som blir igjen.

Forsiden er tegnet av Frida Strømme.  
Flere av hennes arbeider finner du her: 
https://www.kloepinne.com/

Fra redaktøren

957 Kri se og mu lig het 
 Are Bre an

Leder

958 Siste reis 
 Hol geir Skjeie

959 Me la nom er far lig, fø flek ker er snil le 
 Pett er Gjers vik

DEBATT

Kommentarer

962 Man gel ful le ar gu men ter for tid lig  ultra lyd 
 Bjørn Hof mann, Mor ten Ma gels sen 
 Tilsvar: Tor bjørn Moe Eggebøe, Bir gitt e Heiberg Kahrs

963 Når dype de pre sjo ner feildiagnostiseres som angst li del ser 
 Ul rik Fred rik Malt

964 Rett el se

Debatt

966 Øre-nese-hals-le ger og sars-CoV-2-vi ru set 
 David Hui, Jo han Ed vard Stein eg er, Har riet Akre, Ter je Os nes,  
 Si nan Dheyauldeen

968 Hvor dan på vir kes hjer nen ved covid-19? 
 Anne Hege Aamodt, Han ne Flin stad Har bo, Gutt orm Eld øen,  
 An dre as Bar ratt-Due, Pål Aukrust

970 Testing for covid-19 ved innrykk til Forsvaret 
 Arne Johan Norheim, Espen Nakstad, Are Stuwitz Berg,  
 Einar Kristian Borud, Erling Rein

972 Covid-19-pan de mi en i et mott aks per spek tiv 
 Anne Cath rine P. Wam mer, Sol vor Fin da len Pedersen,  
 May-Liss Hat le skog, Ben dik West lund Heg na

974 Re gje rin gens «ko ro na kom mi sjon» er lite  repre sen ta tiv  
 og har in ha bil le der 
 Rolf Kå re sen, Sven Erik Gis vold, Hans Erik Heier

976 In ten si ve ring av an ti trom bo tisk be hand ling  
 ved kro nisk ate ro skle ro tisk syk dom 
 Ma ri ta Knud sen Pope, Wa leed Gha ni ma, Dan Atar

978 Kan mil jø gif ter true oss som art? 
 Jan Brox, Ma ria Averina, San dra Hu ber

979 Ned trap ping av an ti psy ko tis ke le ge mid ler 
 Jør gen G. Bramness, Ul rik Fred rik Malt
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982 Be red skap og syke hus byg ging: Hva bør vi lære av covid-19? 
 Rolf Kå re sen, Sven Erik Gis vold, Hans Erik Heier

985 Frykt, in for ma sjon og kon troll un der en pan de mi 
 Lars Weisæth, Arn finn Tøn nes sen

987 Re ten sjon av li po pro tei ner i åre vegg  
 – mu lig mål for be hand ling? 
 Svein O. Kol set, Martin Heier, Kje til Retterstøl

990 Bør vi spi se mind re rødt kjøtt? 
 Lars T. Fad nes, Erik Kris tof er Ar ne sen, Dag finn Aune

993 Når jus og mo ral mø tes 
 Joar Røkke Fys tro

VITENSKAP

Fra andre tidsskrifter

996 Organoider som mo dell for hjer nens ut vik ling

997 Apop to tis ke cel ler hem mer in flam ma sjon

998 Målebånd for å anslå fødselsvekt og prematuritet

 Aku punk tur vir ker mot mig re ne

Originalartikler

999 Livs til freds het blant ung dom før og un der covid-19- 
 pan de mi en 
 Tilmann von Soest, Anders Bak ken, Wil ly Pedersen,  
 Mira A. Slett en

1005 Smittevern blant Oslo-ungdom under covid-19-pandemien 
 Tilmann von Soest, Willy Pedersen, Anders Bakken,  
 Mira A. Sletten

1012 For ven tet døds fall i hjem met  
 – en kva li ta tiv stu die om sam ar beid 
 Anne Ma rit Sand, Britt Vio la Da niel sen, Odd var Før land,  
 Ei rik Abilds nes, Jan Hen rik Ros land

1017 Kom plek se pro blem stil lin ger i all menn prak sis  
 – en pre va lens stu die 
 Tor Mag ne Johnsen, Bør ge Løn ne bak ke Nor berg,  
 Fro de Hel getun Krogh, Jo hann Agust Sig urds son, Linn Getz

Kort rapport

1023 Akutt forgiftning med gammahydroksybutyrat 
 Aron C. Aronsen, Mette Brekke, Odd Martin Vallersnes

1027 Akutt forgiftning ved rusrelatert bruk av benzodiazepiner 
 Jon Andreas Andersson, Mette Brekke, Odd Martin Vallersnes

Klinisk oversikt

1031 For gift ning med kar bon  mon  oksid og cya nid gass  
 ved brann 
 Odysseas Papalexiou Øk land, Es pen Rost rup Nak stad,  
 Hel ge Op dahl

1034 Ek si sjon av hud le sjo ner 
 Tuva Be rit Berg-Knud sen, Chris tof er Aam Ing vald sen, Gro Mørk,  
 Kim Alexander Tønseth

Noe å lære av

1038 En kvin ne i 60-åre ne med kne ska de ett er fall 
 Dilanthini Srikaran, Ola Wessel-Ting by, Mor ten Kris tof er Ny rud,  
 Sig rid Bjørnstad

Medisin og tall

1042 Ran do mi se ring un der en pan de mi 
 Mats Ju li us Stens rud, Jon Michael Gran

MAGASIN

Intervju

1044 En pre si dent for alle 
 Ma rit Tvei to

Reportasje

1049 De valg te en trygg død på lo kal sy ke hu set 
 Lisa Dahl bak Jacobsen

Essay

1053 Fol ke hel se pio ner og sja man 
 Ei vind Me land

I tidligere tider

1057 For ti dens epi de mi er og ka ran te ner 
 Per Holck

Legelivet

1060 En vel be grun net inn leg gel se 
 Alexander Wahl

1061 Smitt som me syk dom mer blant le ger 
 Ju dith Ro sta

Språkspalten

1062 Hva er egent lig hel se kom pe tan se? 
 Er lend Hem
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1063 Hvem lærte dig paa egne ben at staa? 
 Ju lie Did rik sen

Tidligere i Æsculap

1064 Stu den ter spi ser mat pak ken blant lik og dyr 
 Syn ne Lof stad

Ph.d.-disputaser

1065 Avlagte doktoravhandlinger

ANNONSER

1068 Legejobber

1073 Spesialister

AKTUELT I FORENINGEN

Fra presidenten

1075 God som mer – med håp om en god høst 
 Marit Hermansen

Aktuelt

1076 Bli med på årets Stopptober

1077 Fra lege til fes ti val sjef og til ba ke igjen

1078 Full åpenhet om  økonomiske overføringer  
 fra legemiddelindustrien

 100 nye, midlertidige LIS1-stillinger

1079 Sta dig fle re vil bli lege

Norges mest komplette stillingsportal for leger
UT VALGTE STILLINGER

HELSE FONNA HF

Overlege, nevrologi
Frist 16. august

GLOPPEN KOMMUNE

Fastlegestilling
Frist 15. august

HELSE MIDT-NORGE RHF

Avtalehjemmel, barnesykdommer
Frist 20. august

VESTRE VIKEN HF

Overlege, medinisk biokjemi
Frist 7. august

HELSE FØRDE HF

Praksiskonsulent, allmennmedisin
Frist 11. august

NORDLANDSSYKEHUSET HF

Overlege, fordøyelsesykdommer
Frist 10. august
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 Kri se og mu lig het

LIT TE RA TUR
1 WHO and EU com mit to work to geth er to ac cel er ate pro gress on health. WHO 

21.11.2018.  Lest 15.6.2020.
2 Cash R, Patel V. Has COVID-19 subverted glo bal health? Lan cet 2020; 395: 1687 – 8. 
3 Ka va nagh MM, Erondu NA, To mo ri O et al. Ac cess to lifesaving med i cal re sour ces 

for Afri can coun tries: COVID-19 tes ting and re sponse, ethics, and pol i tics. Lan cet 
2020; 395: 1735 – 8. 

4 Kardas-Nel son M. Glo bal health un der fire: Trump and covid are just two of the 
threats. BMJ 2020; 369: m2213. 

5 Ru bin R, Ab ba si J, Voelker R. La tin America and its glo bal part ners toil to procure 
med i cal sup plies as COVID-19 pu shes the re gi on to its li mit. JAMA 2020; 323. 

6 COVID-19. One third of youth in La tin America and the Ca rib be an be lieve they 
are not at risk from dis ease, new UNICEF poll shows. Reliefweb 5.6.2020.  Lest 
15.6.2020.

7 Wadekar N. The Coronavirus is cut ing off Af ri ca’s abor tion ac cess. Typeinvesti-
gations 4.5.2020.  Lest 15.6.2020.

8 Coronavirus and aid: What we’re watching. The New Human i tar ian 11.6.2020.  
Lest 15.6.2020.

9 Roberton T, Carter ED, Chou VB et al. Ear ly estimates of the in di rect eff ects of the 
COVID-19 pan dem ic on ma ter nal and child mor tal i ty in low-in come and midd le-
in come coun tries: a mod el ling study. Lan cet Glob Health 2020; 8. 

10 Hoffman J, Mac lean R. Slowing the coronavirus is spee ding the spread of other 
diseases. New York Times 14.6.2020.  Lest 15.6.2020.

11 Sit u a tion Re port WHO. Afri can coun tries move from COVID-19 read i ness to 
re sponse as many confirm cases.  Lest 15.6.2020.

Ko ro na pan de mi en ram mer nå de fat i ge de le ne av 
 verden. Det tru er frem gan gen i glo bal hel se.

Den glo ba le hel se til stan den har ald ri vært bedre enn ved inn gan gen 
til ti å ret 2020 – 29. For ven tet le ve al der har de siste 70 åre ne økt med 
25 år, man ge in fek sjons syk dom mer er – mye tak ket være øken de vak-
si na sjons dek ning – i rask til ba ke gang, koppe syk dom men er ut ryd-
det, og sta dig fle re får til gang til hel se tje nes ter (1). Men idet ko ro na-
pan de mi ens før s te bøl ge ser ut til å avta i vår del av ver den, blir det 
kla re re at vi står over for en glo bal hel se kri se som kan set e ut vik lin-
gen man ge år til ba ke.

Inn til be gyn nel sen av mai 2020 had de over 90 % av alle ko ro na -
rela ter te døds fall skjedd i de ri kes te lan de ne (2). Men nå står re gi o-
ne ne med dår li ge re til gang på hel se tje nes ter, som La tin-Ame ri ka  
og Af ri ka, for tur. I om rå der pre get av krig og kon flikt, el ler i over -
befol ke de ure gu ler te stor by er, er eff ek ti ve smit e vern til tak som  
god hånd hy gie ne og so si al dis tan se ring van ske li ge å gjen nom fø re.  
I til legg er hel se tje nes te ne fle re ste der dår lig ut styrt. Ma la wi har 
eks em pel vis bare 25 in ten siv sen ger til en be folk ning på 19 mil li o ner, 
og i det mes te av Ke nya fin nes det in gen re spi ra to rer (3). FN har 
es ti mert et be hov for man ge ti talls mil li o ner covid-19-tes ter i Af ri ka, 
men slike er van ske li ge å få tak i for di vest li ge land har kjøpt opp  
det mes te av pro duk sjons ka pa si te ten (4).

Både La tin-Ame ri ka og Af ri ka er av hen gi ge av me di sinsk im port. 
96 % av alt me di sinsk ut styr i La tin-Ame ri ka im por te res fra and re 
land, i sær de les het fra USA, som nå har inn ført ster ke eks port re strik-
sjo ner (5). Sam ti dig sprer vi ru set seg ag gres sivt i re gi o nen. I mid ten 
av juni var det rap por tert over 1,2 mil li o ner covid-19-til fel ler og mer 
enn 52 000 døde i La tin-Ame ri ka (5). Øken de fat ig dom, dår lig be red-
skap, et hal ten de hel se ve sen og man gel på in for ma sjon gjør ikke 
ut sik te ne bedre. I en ny lig spør re un der sø kel se blant over 10 000 
ung dom mer fra 31 land i La tin-Ame ri ka i regi av UNICEF trod de en 

tred je del av de spur te at de ikke kun ne bli smit et, og over halv -
parten viss te ikke hvor man kun ne finne off ent lig in for ma sjon  
om vi ru set (6).

På sikt er det li ke vel pan de mi ens se kun dær eff ek ter som kan vise 
seg å være den stør ste trus se len mot den glo ba le hel sen. USA har 
tru et med å trek ke sin støt e til WHO, en av gjø rel se som kan få al vor-
li ge kon se kven ser (4). Og når øko no misk re se sjon nå tru er øko no-
misk vekst i man ge land, står hu ma ni tæ re pro sjek ter la ge lig til for 
hugg. Både FNs Glo bal Human i tar ian Re sponse Plan og Ox fam, en  
av ver dens stør ste ikke-stat li ge hjel pe or ga ni sa sjo ner, sli ter med 
fi nan  sie rin gen og må leg ge ned pro sjek ter (4). Sam ti dig fø rer smit e-
vern til tak som steng ning av abort kli nik ker og stopp i pro duk sjon  
av pre ven sjons mid ler til kraf tig øk ning i uplan lag te svan ger skap  
i man ge af ri kans ke land (7). Det ut gjør bare én av fle re trus ler for 
mor-barn-hel se på kon ti nen tet.

Fle re ste der er vak si ne dek nin gen tru et. UNICEF mel der om mas  sive 
pro ble mer med å få dis tri bu ert vak si ner på grunn av pan de mi en, og 
be reg ner at 117 mil li o ner barn nå står i fare for å ikke få mes ling vak -
sine (8). I Af gha ni stan mel der FN om po lio ut brudd i om rå der der 
man ikke har set po lio på 20 år (8). I In dia har MMR-vak si ne rin gen 
falt med 69 % et er at ko ro na til ta ke ne ble sat inn (2). Og en stu die 
pre sen tert i The Lan cet har be reg net at glo balt vil et sted mel lom  
42 000 og 192 000 barn dø hver må ned som en kon se kvens av pan de-
mi ens eff ek ter på til gan gen til mat og hel se tje nes ter (9). 29 land har 
så langt stop pet mes ling vak si ne ring på grunn av pan de mi en. I 18 av 
dem er det al le re de re gist rert ut brudd av syk dom men (10).

Men det fin nes lys punk ter. Mye tak ket være inn sats fra WHO har 
an tal let af ri kans ke land med til gjen ge li ge covid-19-tes ter økt fra 2  
til 44, og sta dig fle re land får på plass sy ste mer for bedre mo ni to re-
ring og kon troll av smit e spred ning (11). Og med kri se kom mer ikke 
minst mu lig het. Man ge av pan de mi ens se kun dæ re glo ba le hel se-
kon se kven ser er det fort sat mu lig å re ver se re. Det kre ver ko or di nert 
in ter na sjo nal inn sats. Pan de mi en har vist oss ty de li ge re enn noen 
gang hvor tet ver dens hel se er sam men vevd med vår egen. Det kan 
være net opp det in si ta men tet vi tren ger for å styr ke, ikke svek ke, 
det in ter na sjo na le sam ar bei det for fort sat bed ret glo bal hel se.

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

Eng elsk over set tel se på tidsskriftet.no

«På sikt er det pan de mi ens se kun dær ef fek ter 
som kan vise seg å være den stør ste trus se len 
mot den glo ba le hel sen»
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LIT TE RA TUR
1 Hel se di rek to ra tet. Le ge vakt og le ge vakt sen tral. Na sjo nal vei le der.  Lest 15.5.2020.
2 LOV-1999-07-02-64. Lov om hel se per so nell.  Lest 15.5.2020.
3 Norsk in deks for me di sinsk nød hjelp. 4. utg. Oslo: NAKOS/Hel se di rek to ra tet, 

2018.  Lest 15.5.2020.
4 Sand A, Da niel sen B, Før land O et al. For ven tet døds fall i hjem met – en kva li ta tiv 

stu die om sam ar beid. Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140. doi: 10.4045/tidsskr.19.0773.
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De døde har ald ri vært en pri ori tert opp ga ve for le ger.  
Vi har an sva ret for de le ven de. Men har vi også et an svar 
for dem som har an svar for de døde?

De le ven de før de døde. Prin sip pet fra sa ni tet på slag mark gjel der 
også på le ge vakt i freds tid. De le ven de kan og skal hjel pes. De døde 
er døde og hin si des hjelp. De må vente.

Ved for ven tet døds fall i hjem met kre ves det at en lege sy ner li ket 
og be kref ter skrift lig at per so nen er død og at dø den har en na tur lig 
år sak (1, 2). Først da kan på rø ren de og be gra vel ses by rå be gyn ne 
plan leg gin gen av den siste reis.

Norsk in deks for me di sinsk nød hjelp (3) har tre ni vå er: rød 
(akut), gul (has ter) og grønn (van lig). Hvis hen ven del sen ka rak te ri-
se res som has te grad van lig, vil ikke den ne bli pri ori tert. De døde  
må i hen hold til den ne or ga ni se rin gen all tid vente. De er sist. De 
som vå ker over den døde, må da også vente. Fa mi li en må vente.  
Det sam me gjel der be gra vel ses by rå et som skal ta med den døde. 
Hvis fast le gen har gåt hjem el ler ikke er å få tak i, det er tra velt på 
le ge vakt, det er nat, el ler det er langt fra et døds fall i de ind re byg-
der til le ge vakt sen tra len ved kys ten, hen der det at man må vente 
len ge. Det kan bli tungt for de på rø ren de. Det kan bli van ske lig.  
Og noen me ner det er uver dig.

Anne Ma rit Sand og med for fat e re pre sen te rer nå i Tids skrif tet  
en kva li ta tiv stu die om sam ar beids ut ford rin ger mel lom ak tø rer 
in vol vert i hånd te ring av døde ved for ven tet døds fall i hjem met i en 
stør re by kom mu ne i Norge (4). Stu di en ba se rer seg på en ana ly se av 
fem fo kus grup pe in ter vju er gjen nom ført i 2015 og 2016 med yr kes-
grup pe ne hjem me sy ke plei e re, fast le ger og an sat e i be gra vel ses by rå. 
In ter vju ene er sup plert med data fra et spør re skje ma til le de re for 
stør re be gra vel ses by rå er og le ge vak ter and re ste der i lan det, gjen-
nom ført i 2018.

Stu di en av dek ker og drøf ter fra for fat er nes stå sted be ty de li ge 
ut ford rin ger i ko or di ne rin gen av en ver dig hånd te ring av den døde 
og de et er lat e ved for ven tet døds fall i hjem met. Van ske lig he te ne 
skyl des blant an net lang ven te tid på le gens sy ning, uklar het rundt 
hjem me sy ke plei ens an svar og mang len de for stå el se fra en kel te 
ak tø rer i det kom mu na le hel se ve se net for be ho ve ne til den døde,  
de et er lat e og be gra vel ses by rå et.

Jeg har ikke, som for fat er ne på pe ker at de hel ler ikke har, kun net 

finne til sva ren de stu di er som be ly ser den ne pro blem stil lin gen.  
Det er pris ver dig av for fat er ne å gjen nom fø re stu di en. Den er opp ly-
sen de og til et er tan ke. Den har også kla re an be fa lin ger til for bed rin-
ger i prak sis, med for ank ring i Ver dens hel se or ga ni sa sjons in ter na-
sjo na le an be fa lin ger om pal lia sjon (5).

En svak het ved stu di en er usik ker he ten rundt eks tern va li di tet  
og over før bar het til and re kom mu ner og de ler av lan det, noe for fat-
ter ne også på pe ker. Vi vet nå at det var ut ford rin ger der for fat er ne 
inn hen tet sine data, men vi vet ikke om det frem de les er det, el ler 
om den ne by kom mu nen er re pre sen ta tiv for lan det. Vi mang ler  
et bre de re kunn skaps grunn lag, og det ville være nyt ig å kun ne 
be sva re slike spørs mål.

18 % døde hjem me i 1990. I 2018 var tal let 13 %, 5 223 per so ner (6). 
Det er et lavt tall, og det er syn ken de. Bet i na S. Hu se bø og Svein 
Hu se bø skrev i en vel for mu lert og po eng tert le der kom men tar  
i Tids skrif tet i 2012 at det både er et ut rykt øns ke om og et udek ket 
be hov for at fle re skal få en ver dig død i hjem met (7). De pre si se rer 
at le gen har en nøk kel po si sjon, men også at det er uklar he ter rundt 
le gens an svar. In ter na sjo na le data ty der på at god iva re ta kel se av de 
et er lat e fra hel se ar bei der ne som har hat an svar for pa si en ten før 
dø den, er av be tyd ning for sorg be ar bei del se og ak sept et er pa si en-
tens død (8, 9).

Det er alt så igjen et spørs mål om pri ori te ring, res sur ser og tid  
i en pres set fast le ge- og le ge vakt ord ning og hos hardt ar bei den de 
hjem me sy ke plei e re. Å leg ge til ret e for et godt sam ar beid mel lom 
par te ne og for at le ge ne skal ta an svar for dem som har an svar for  
de døde, er fullt mu lig.

Får vi res sur ser, får vi det til.

HOL GEIR SKJEIE
holgeir.skjeie@medisin.uio.no
er ph.d. og spe sia list i all menn me di sin, fast le ge ved By stran da le ge sen ter, 
 Kris tian sand, og fors ker ved Av de ling for all menn me di sin, Uni ver si te tet i Oslo.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen in ter es se kon flik ter.

«Det er alt så igjen et spørs mål om pri ori te ring, 
res sur ser og tid i en pres set fast le ge- og  
legevakt ord ning og hos hardt ar bei den de 
 hjemme sy ke plei e re»

Se også originalartikkel side 1012 
Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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Me la nom er far lig,  
fø flek ker er snil le
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Pig men ter te hud le sjo ner skal ek si de res ved mis tan ke 
om ma lig ni tet. Uten slik mis tan ke bør fø flek ker stort sett 
få være i fred.

Man ge er engs te li ge for å ut vik le me la nom, som har høy ri si ko for 
me ta sta se ring og fa talt ut fall når le sjo nen er over en viss tyk kel se (1). 
Rundt to tre de ler av alle me la no mer i hud ut vik ler seg fra melano-
cytter i hu den uten for fø flek ker, alt så uten for pig men ter te nevi (2). 
Det er der for mis vi sen de og uhel dig å kalle me la nom for fø flekkreft. 
Utt ryk ket frem mer en fore stil ling om at fø flek ker er for sta di er til 
kreft (3).

De to vik tig ste spørs må le ne en lege skal stil le en pa si ent som 
øns ker å få un der søkt fø flek ker for mu lig me la nom, er: Har du lagt 
mer ke til om det har kom met én ny flekk som av vi ker i ut se en de fra 
dine gam le fø flek ker? Har du lagt mer ke til om én fø flekk har end ret 
seg, dvs. vokst, end ret far ge el ler av grens ning og blitt an ner le des 
enn de and re? Sier pa si en ten at det er noe mer ke lig med ak ku rat 
den flek ken, skal le gen lytt e sær lig godt. Ri si ko fak to rer for me la nom, 
slik som fa mi li ær fore komst, lys hud ty pe, sol for bren ning og tid li -
gere hud kreft, må også kart leg ges.

Pig men ter te hud le sjo ner vur de res kli nisk ved en kel vi su ell in spek-
sjon. Den mye bruk te ABCDE-re ge len – dvs. asym me tri (A), ure gel-
mes sig av grens ning (bor der; B), ure gel mes sig far ge, ofte med sor te 
par ti er (co lour; C), bred de > 6 mm (D) og ele va sjon (E) – er nytt ig ved 
mis tan ke om over fla tisk spre den de me la nom, men fan ger ikke like 
godt opp et no du lært me la nom, som kan være sym me tris ke, med 
skarp, re gel mes sig av grens ning og jevn, sort far ge. Et nytt ig tegn kan 
være det så kal te styg ge and un gen-teg net, dvs. at én le sjon ty de lig 
av vi ker i ut se en de fra de øv ri ge pig men ter te hud le sjo ne ne pa si en-
ten har (4). Dermatoskopi kan være til hjelp (5), men få all menn -
leger be hers ker den ne tek nik ken.

Man ge sø ker lege for å få un der søkt el ler fjer net én el ler fle re 
fø flek ker. Slike kon sul ta sjo ner kan ut gjø re en ikke ube ty de lig del  
av fast le gers og hud le gers hver dag. Det fin nes «føflekklinikker» og 
le ger som opp gir «fø flekk fjer ning» som ett av fle re inn grep de til byr. 

Dett e bi drar til at det gjø res svært man ge ek si sjo ner av pig men ter te 
hud le sjo ner på svak in di ka sjon, der resektatet sen des til lan dets ofte 
over be las te de av de lin ger for pa to lo gi for his to lo gisk dia gno se, noe 
som kan for sin ke and re prø ve svar. Stu di er fra bl.a. Sve ri ge fast slår at 
bare en li ten brøk del av slike resektater vi ser seg å være et me la nom 
(6). Det er in gen far bar vei å fjer ne åpen bart be nig ne pigmentnevi 
for å fo re byg ge kreft.

Dett e be tyr selv føl ge lig ikke at alle ek si sjo ner av pig men ter te 
hud le sjo ner som vi ser seg å være be nig ne, har vært unød ven di ge, 
for dia gno sen me la nom kan være van ske lig å stil le, både kli nisk og 
his to lo gisk. Å over se et me la nom er ikke bra. Men det min ner oss 
om dett e: Ek si sjon av en hud le sjon skal bare gjø res ett er en av vei-
ning mel lom po ten si ell nytt e, fa ren ved å av stå og sann syn li ge ulem-
per.

Ek si sjo ner i hud gir all tid arr, ofte kos me tisk skjem men de og av  
og til i form av hy per tro fisk arr el ler ke loid. En fø flekk bør der for 
ikke fjer nes på be stil ling fra pa si en ten sånn uten vi de re. Le gen må 
ten ke seg om. En åpen bart be nign pigmentnevus bør ikke fjer nes 
«for sik ker hets skyld». Hvis le gen, ba sert på anam ne se og le sjo nens 
ut se en de, me ner at le sjo nen kan være et me la nom, skal den ek si de-
res. Frykt for kreft – can ce ro fo bi – kan være en le gi tim grunn, men 
bare unn taks vis. Det sam me gjel der en ele vert pigmentnevus som 
står i vei en for bh-stropp el ler bel te, el ler som av and re grun ner gjør 
det ri me lig å fjer ne den. Hvis mis tan ken om me la nom er svak, kan 
pa si en ten hen vi ses til hud le ge for vur de ring.

I Tids skrif tet pub li se rer nå Berg-Knud sen og med ar bei de re en 
kli nisk over sikts ar tik kel med gode tips og vei led ning om ek si sjon av 
hud le sjo ner (7). For fatt er nes råd er ikke bare ak tu el le ved melanom-
suspekte pig men ter te hud le sjo ner, men også ved and re hud le sjo ner 
med uklar dia gno se, for eks em pel ved mis tan ke om ba sal cel le kar si-
nom. Jeg hå per ar tik ke len blir lest, las tet opp og brukt av man ge 
all menn le ger, le ger i spe sia li se ring og me di sin stu den ter. En dyk tig 
lege skal vite både når det ikke skal skjæ res, når det skal skjæ res og 
hvor dan det skal skjæ res.

PET TER GJERS VIK
petter.gjersvik@medisin.uio.no
er pro fes sor i hud syk dom mer ved Institutt for kli nisk me di sin ved Uni ver si te tet  
i Oslo og me di sinsk re dak tør i Tids skrif tet.

«Ek si sjon av en hud le sjon skal bare gjø res 
et ter en av vei ning mel lom po ten si ell nyt te, 
 faren ved å av stå og sann syn li ge ulem per»

«Det er in gen far bar vei å fjer ne åpen bart 
 benig ne pigmentnevi for å fo re byg ge kreft»

Se også Klinisk oversikt side 1034 
Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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være nødvendig. 

Anbefalte dosereduksjoner ved ikke-hematologiske bivirkninger 

Ikke-hematologisk behandlingsrelatert 
bivirkning med CTCAE1 ≥grad 3 der profylakse 
ikke anses som mulig eller bivirkningene 
vedvarer på tross av behandling

1. forekomst: 
Seponer behandling i inntil 28 dager eller til bivirkningen 
opphører. Gjenoppta behandling i redusert dose (200 mg/dag). 
2. forekomst: 
Seponer behandling i inntil 28 dager eller til bivirkningen 
opphører. Gjenoppta behandling i redusert dose (100 mg/dag).

Behandlingsrelatert bivirkning med CTCAE 
≥grad 3 som varer i 28 dager mens pasienten 
får 100 mg/døgn 

Seponer behandling. 

1 CTCAE= Common Terminology Criteria for Adverse Events 

Anbefalte dosereduksjoner ved hematologiske bivirkninger 

Hematologisk bivirkning som krever 
transfusjon eller hematopoetisk 
vekstfaktorstøtte  

Ved trombocyttverdier ≤10 000/μl, bør trombocyttransfusjon 
vurderes. Ved andre risikofaktorer for blødning, f.eks. samtidig 
bruk av antikoagulantia eller blodplatehemmere, bør seponering 
av nevnte legemidler og/eller gi transfusjon ved høyere 
trombocyttverdier, vurderes. Gjenoppta behandling med redusert 
dose. 

Trombocyttverdier <100 000/μl  1. forekomst: 
Seponer behandling i inntil 28 dager og overvåk blodverdiene 
ukentlig til trombocyttverdiene er ≥100 000/μl. Gjenoppta 
behandling med samme eller redusert dose, basert på klinisk 
evaluering. Hvis trombocyttverdiene ved noe tidspunkt er <75 
000/μl, gjenoppta behandlingen med redusert dose. 
2. forekomst: 
Seponer behandling i inntil 28 dager og overvåk blodverdiene 
ukentlig til trombocyttverdiene er ≥100 000/μl. Gjenoppta 
behandling med redusert dose. Seponer behandling hvis 
trombocyttverdiene ikke returnerer til akseptable verdier 
innen 28 dager med doseavbrudd, eller hvis dosen allerede er 
redusert til 100 mg 1 gang daglig. 

Nøytrofiler <1000 μl eller hemoglobin <8 g/dl   Seponer behandling i inntil 28 dager og overvåk blodverdiene 
ukentlig til nøytrofilverdiene er ≥1500/μl eller hemoglobin 
er ≥9 g/dl. Gjenoppta behandling med redusert dose. 
Seponer behandling hvis nøytrofiler og/eller hemoglobin 
ikke returnerer til akseptable verdier innen 28 dager av 
doseavbruddsperioden, eller hvis dosen allerede er redusert til 
100 mg 1 gang daglig.

Bekreftet diagnose på myelodysplastisk 
syndrom (MDS) eller akutt myelogen leukemi 
(AML)  

Seponer behandling permanent.
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Psykiske: Insomni. Stoffskifte/ernæring: Nedsatt appetitt. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Leukopeni. 
Gastrointestinale: Abdominal distensjon, munntørrhet, slimhinnebetennelse (inkl. mukositt), stomatitt. Generelle: 
Perifert ødem. Hjerte: Takykardi. Hud: Fotosensitivitet, utslett. Infeksiøse: Bronkitt, konjunktivitt. Luftveier: 
Epistakse. Muskel-skjelettsystemet: Myalgi. Psykiske: Angst, depresjon. Stoffskifte/ernæring: Hypokalemi. 
Undersøkelser: Vekttap, økt ALAT, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase, økt kreatinin i blod, økt γ-GT. Mindre vanlige 
(≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Febril nøytropeni, pancytopeni. Frekvens av CTCAE-grad 3 eller 4: Svært vanlige 
(≥1/10): Blod/lymfe: Anemi, nøytropeni, trombocytopeni. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Leukopeni. 
Gastrointestinale: Abdominalsmerte, kvalme, oppkast. Generelle: Asteni, fatigue. Kar: Hypertensjon. Luftveier: 
Dyspné. Stoffskifte/ernæring: Hypokalemi. Undersøkelser: Økt γ-GT. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/
lymfe: Febril nøytropeni, pancytopeni. Gastrointestinale: Diaré, forstoppelse, munntørrhet, slimhinnebetennelse 
(inkl. mukositt), stomatitt. Hud: Fotosensitivitet, utslett. Infeksiøse: Bronkitt, urinveisinfeksjon. Muskel-
skjelettsystemet: Artralgi, myalgi, ryggsmerter. Nevrologiske: Hodepine. Psykiske: Angst, depresjon, insomni. 
Stoffskifte/ernæring: Nedsatt appetitt. Undersøkelser: Økt ALAT, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase. Overdosering/
Forgiftning: Symptomer: Begrenset erfaring, symptomer ikke fastslått. Behandling: Ingen spesifikk behandling. 
Generelle støttetiltak og symptomatisk behandling. Egenskaper: Virkningsmekanisme: Hemmer poly(ADP-ribose)
polymerase (PARP)-enzymene PARP-1 og PARP-2, som spiller en rolle i DNA-reparasjon. Niraparib-indusert 
cytotoksisitet kan involvere hemming av PARPs enzymatiske aktivitet og økt dannelse av PARP-DNA-komplekser 
som resulterer i DNA-skade, apoptose og celledød. Absorpsjon: Målbart i plasma 30 minutter etter administrering 
av en enkeltdose på 300 mg. Cmax 3 timer. Proteinbinding: 83%, primært til serumalbumin. Halveringstid: T1/2 48-51 
timer. Metabolisme: Primært av karboksylesteraser. Utskillelse: 40% primært som metabolitter og 31,6% uendret i 
hhv. urin og feces. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares ved høyst 30°C. Pakninger og priser: 56 stk.1 (blister) 
kr 71703,20. 84 stk.1 (blister) kr 107536,70. Refusjon: 1 H-resept: L01X X54_1 Niraparib Refusjonsberettiget 
bruk: Rekvirering skal gjøres i tråd med nasjonale handlingsprogram for kreft og føringer fra RHF/LIS spesialistgruppe. 
Vilkår: (216) Refusjon ytes kun etter resept fra sykehuslege eller avtalespesialist. Sist endret: 02.03.2020 Basert på 
SPC godkjent av SLV/EMA: 31.01.2020

Bivirkninger må rapporteres. Kontakt GSK på telefon 22 70 20 00.

1. Mirza MR, Monk BJ, Herrstedt J, et al. Niraparib maintenance therapy in platinum-sensitive, recurrent ovarian cancer. N Engl J Med. 2016;375(22):2154-64. 2. Zejula SPC avsnitt 5.1 (31.01.2020) 3. Lynparza SPC avsnitt 5.1 (01.10.2019) 4. Zejula SPC avsnitt 4.8 (31.01.2020)
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* Godkjent for offentlig finansiering:  
Vedlikeholdsbehandling av BRCA-negative pasienter  
med tilbakefall av platinasensitiv, høygradig serøs kreft i 
ovarieepitel eller eggleder eller primær peritonealkreft, med 
respons (fullstendig eller delvis) på platinabasert kjemoterapi.

Zejula er den eneste PARP-hemmeren som har vist effekt hos den aktuelle pasientgruppen* i en randomisert fase III-studie, hvor 
progresjonsfri overlevelse hos pasienter uten BRCA-mutasjon var et predefinert endepunkt.2,3 

Godkjenningen er basert på NOVA-studien.1 Studien viste en statistisk signifikant forbedret progresjonsfri overlevelse ved vedlikeholds-
behandling med niraparib som monoterapi sammenlignet med placebo hos både pasienter med BRCA-mutasjon (73 % risikoreduksjon, 
HR 0,27 [95 % KI 0,17-0,41] p<0,0001, median 21,0 vs. 5,5 mnd), samt hos pasienter uten BRCA-mutasjon (55 % risikoreduksjon, 
HR 0,45 [95 % KI 0,34-0,61] p<0,0001, median 9,3 vs. 3,9 mnd). Gjennomsnittlig daglig dose i studien var 200 mg.1,2

≥ 10 % av pasientene opplevde følgende bivirkninger: kvalme, trombocytopeni, fatigue/asteni, anemi, konstipasjon, brekninger, 
magesmerter, nøytropeni, insomni, hodepine, nedsatt appetitt, nasofaryngitt, diaré, dyspné, hypertensjon, dyspepsi, ryggsmerter, 
svimmelhet, hoste, urinveisinfeksjon, artralgi, palpitasjoner og dysgeusi. De vanligste alvorlige bivirkningene var trombocytopeni og 
anemi. Se preparatomtale for anbefalinger om håndtering av bivirkninger.4

Zejula bør seponeres ved alvorlig vedvarende hematologisk toksisitet, inkl. pancytopeni, som ikke opphører i løpet av 28 dager med 
behandlingsavbrudd. Zejula bør seponeresvis hvis MDS og/eller AML bekreftes under behandling. Hypertensjon, inkludert hypertensiv 
krise er rapportert med bruk av Zejula. Eksisterende hypertensjon bør være adekvat kontrollert før oppstart og overvåkes regelmessig.

Les preparatomtale før forskrivning av Zejula.

PM-NO-NRP-ADVT-200001, juni 2020

Peroral dosering, 
300 mg, én gang daglig 

GlaxoSmithKline AS  
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Zejula «GlaxoSmithKline»
Antineoplastisk middel     ATC-nr.: L01X X54
KAPSLER, harde 100 mg: Hver kapsel inneh.: Niraparibtosylatmonohydrat tilsv. niraparib 100 mg, laktose, 
hjelpestoffer. Fargestoff: Briljantblå FCF (E 133), erytrosin (E 127), skjellakk (E 904), sort jernoksid (E 172),
tartrazin (E 102), titandioksid (E 171). 
Indikasjoner: Monoterapi til vedlikeholdsbehandling av voksne med tilbakefall av platinasensitiv, høygradig serøs 
kreft i ovarieepitel eller eggleder eller primær peritonealkreft, med respons (fullstendig eller delvis) på platinabasert 
kjemoterapi.

Dosering: Behandling bør igangsettes og overvåkes av lege med erfaring med kreftlegemidler. Voksne inkl. 
eldre: 3 kapsler à 100 mg 1 gang daglig, tilsv. en total døgndose på 300 mg. Behandlingen fortsetter frem til 
sykdomsprogresjon. Dosejustering grunnet bivirkninger: Behandlingsavbrudd (inntil 28 sammenhengende 
dager) anbefales for restitusjon, og deretter oppstart med samme dose. Ved uteblitt restitusjon etter avbrudd på 
28 dager, anbefales seponering. Dosereduksjon er anbefalt ved tilbakevendende bivirkninger. 1. dosereduksjon: 3 
kapsler (300 mg) til 2 kapsler (200 mg) daglig. 2. dosereduksjon, hvis nødvendig: 2 kapsler (200 mg) til 1 kapsel 
(100 mg) daglig. Hematologiske bivirkninger er sett spesielt under 1. behandlingsfase. Ukentlig overvåkning av 
komplett blodstatus 1. behandlingsmåned er anbefalt, deretter månedlig i 10 måneder, og deretter  regelmessig. 
Dosen endres ved behov. Basert på individuelle laboratorieverdier kan ukentlig overvåkning i 2. behandlingsmåned 
være nødvendig. 

Anbefalte dosereduksjoner ved ikke-hematologiske bivirkninger 

Ikke-hematologisk behandlingsrelatert 
bivirkning med CTCAE1 ≥grad 3 der profylakse 
ikke anses som mulig eller bivirkningene 
vedvarer på tross av behandling

1. forekomst: 
Seponer behandling i inntil 28 dager eller til bivirkningen 
opphører. Gjenoppta behandling i redusert dose (200 mg/dag). 
2. forekomst: 
Seponer behandling i inntil 28 dager eller til bivirkningen 
opphører. Gjenoppta behandling i redusert dose (100 mg/dag).

Behandlingsrelatert bivirkning med CTCAE 
≥grad 3 som varer i 28 dager mens pasienten 
får 100 mg/døgn 

Seponer behandling. 

1 CTCAE= Common Terminology Criteria for Adverse Events 

Anbefalte dosereduksjoner ved hematologiske bivirkninger 

Hematologisk bivirkning som krever 
transfusjon eller hematopoetisk 
vekstfaktorstøtte  

Ved trombocyttverdier ≤10 000/μl, bør trombocyttransfusjon 
vurderes. Ved andre risikofaktorer for blødning, f.eks. samtidig 
bruk av antikoagulantia eller blodplatehemmere, bør seponering 
av nevnte legemidler og/eller gi transfusjon ved høyere 
trombocyttverdier, vurderes. Gjenoppta behandling med redusert 
dose. 

Trombocyttverdier <100 000/μl  1. forekomst: 
Seponer behandling i inntil 28 dager og overvåk blodverdiene 
ukentlig til trombocyttverdiene er ≥100 000/μl. Gjenoppta 
behandling med samme eller redusert dose, basert på klinisk 
evaluering. Hvis trombocyttverdiene ved noe tidspunkt er <75 
000/μl, gjenoppta behandlingen med redusert dose. 
2. forekomst: 
Seponer behandling i inntil 28 dager og overvåk blodverdiene 
ukentlig til trombocyttverdiene er ≥100 000/μl. Gjenoppta 
behandling med redusert dose. Seponer behandling hvis 
trombocyttverdiene ikke returnerer til akseptable verdier 
innen 28 dager med doseavbrudd, eller hvis dosen allerede er 
redusert til 100 mg 1 gang daglig. 

Nøytrofiler <1000 μl eller hemoglobin <8 g/dl   Seponer behandling i inntil 28 dager og overvåk blodverdiene 
ukentlig til nøytrofilverdiene er ≥1500/μl eller hemoglobin 
er ≥9 g/dl. Gjenoppta behandling med redusert dose. 
Seponer behandling hvis nøytrofiler og/eller hemoglobin 
ikke returnerer til akseptable verdier innen 28 dager av 
doseavbruddsperioden, eller hvis dosen allerede er redusert til 
100 mg 1 gang daglig.

Bekreftet diagnose på myelodysplastisk 
syndrom (MDS) eller akutt myelogen leukemi 
(AML)  

Seponer behandling permanent.

 
 

Glemt dose/Oppkast: Neste dose tas til planlagt tid, også ved oppkast etter inntak. Spesielle pasientgrupper: 
Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon. Ingen data ved alvorlig 
nedsatt leverfunksjon, forsiktighet må utvises. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering ved lett til moderat 
nedsatt nyrefunksjon. Ingen data ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller nyresykdom i sluttstadiet med hemodialyse, 
forsiktighet må utvises. Barn og ungdom <18 år: Ingen data. Lav kroppsvekt: Startdose på 200 mg for pasienter 
<58 kg kan overveies. ECOG-ytelsesstatus 2-4: Ingen data. Administrering: Bør tas til omtrent samme tid hver 
dag, f.eks. ved sengetid for å håndtere kvalme. Kan tas med eller uten mat. Skal svelges hele med vann. Skal ikke 
tygges. Skal ikke knuses. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Amming. Forsiktighetsregler: 
Hematologiske bivirkninger: Hematologiske bivirkninger (trombocytopeni, anemi, nøytropeni) er rapportert. 
Preparatet bør seponeres ved alvorlig vedvarende hematologisk toksisitet, inkl. pancytopeni, som ikke opphører i løpet 
av 28 dager med behandlingsavbrudd. For testing av komplett blodstatus, se Dosering. Antikoagulantia og legemidler 
som reduserer trombocyttverdiene bør brukes med forsiktighet pga. trombocytopenirisikoen. Myelodysplastisk 
syndrom/akutt myelogen leukemi: Behandlingen bør seponeres ved bekreftet MDS/AML. Hypertensjon inkl. 
hypertensiv krise: Eksisterende hypertensjon bør være adekvat kontrollert før behand-lingsoppstart. Blodtrykket 
bør overvåkes månedlig det 1. året, og deretter regelmessig. Hypertensjon bør behandles med antihypertensiver 
samt dosejustering av niraparib ved behov. Niraparib bør seponeres ved hypertensiv krise eller hvis medisinsk 
signifikant hypertensjon ikke kan kontrolleres adekvat med antihypertensiver. Hjelpestoffer: Inneholder laktose 
og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Inneholder 
tartrazin (E 102) som kan gi allergiske reaksjoner. Bilkjøring og bruk av maskiner: Moderat påvirkning på evnen til 
å kjøre bil og bruke maskiner. Pasienten kan oppleve asteni, fatigue og svimmelhet, og forsiktighet bør i så tilfelle 
utvises ved bilkjøring og bruk av maskiner. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, 
bruk interaksjonsanalyse. Kombinasjon med vaksiner eller immunsuppressiver er ikke undersøkt. Begrensede data i 
kombinasjon med cytotoksiske legemidler, forsiktighet bør utvises. CYP-hemming: Niraparib og hovedmetabolitten 
M1 er ikke CYP-hemmere. CYP3A4-hemming i leveren er ikke forventet, men potensialet for CYP3A4-hemming på 
tarmnivå er ikke fastslått. Forsiktighet anbefales derfor ved kombinasjon med CYP3A4-substrater, spesielt de med 
smalt terapeutisk vindu. CYP-induksjon: Niraparib er svak CYP1A2-induktor ved høye konsentrasjoner in vitro, og 
klinisk relevant interaksjon kan ikke utelukkes. Forsiktighet anbefales ved kombinasjon med CYP1A2-substrater, 
spesielt de med et smalt terapeutisk vindu. Hemming av efflukstransportører: Niraparib er en BCRP-hemmer in 
vitro, og en klinisk signifikant interaksjon kan ikke utelukkes, selv om den er lite sannsynlig. Forsiktighet anbefales 
ved kombinasjon med BCRP-substrater. Niraparib hemmer MATE1 og MATE2, og økte plasmakonsentrasjoner av 
MATE1- og MATE2-substrater kan ikke utelukkes ved samtidig bruk. Hemming av hepatiske opptakstransportører: 
Niraparib er en svak OCT1-hemmer in vitro. Forsiktighet anbefales ved samtidig bruk av virkestoff som gjennomgår 
opptakstransport av OCT1. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Skal ikke brukes under graviditet eller hos 
kvinner i fertil alder som ikke ønsker å bruke pålitelig prevensjon under behandlingen og i 1 måned etter siste dose. 
Graviditetstest bør utføres på alle kvinner i fertil alder før behandling. Amming: Kontraindisert under behandling 
og i 1 måned etter siste dose. Fertilitet: Ingen data. Reversibel reduksjon av spermatogenese ble sett hos rotter 
og hunder. Bivirkninger: Frekvens av alle CTCAE-grader: Svært vanlige (≥1/10): Blod/lymfe: Anemi, nøytropeni, 
trombocytopeni. Gastrointestinale: Abdominalsmerte, diaré, dyspepsi, forstoppelse, kvalme, oppkast. Generelle: 
Asteni, fatigue. Hjerte: Palpitasjoner. Infeksiøse: Urinveisinfeksjon. Kar: Hypertensjon. Luftveier: Dyspné, hoste, 
nasofaryngitt. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, ryggsmerter. Nevrologiske: Dysgeusi, hodepine, svimmelhet. 
Psykiske: Insomni. Stoffskifte/ernæring: Nedsatt appetitt. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Leukopeni. 
Gastrointestinale: Abdominal distensjon, munntørrhet, slimhinnebetennelse (inkl. mukositt), stomatitt. Generelle: 
Perifert ødem. Hjerte: Takykardi. Hud: Fotosensitivitet, utslett. Infeksiøse: Bronkitt, konjunktivitt. Luftveier: 
Epistakse. Muskel-skjelettsystemet: Myalgi. Psykiske: Angst, depresjon. Stoffskifte/ernæring: Hypokalemi. 
Undersøkelser: Vekttap, økt ALAT, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase, økt kreatinin i blod, økt γ-GT. Mindre vanlige 
(≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Febril nøytropeni, pancytopeni. Frekvens av CTCAE-grad 3 eller 4: Svært vanlige 
(≥1/10): Blod/lymfe: Anemi, nøytropeni, trombocytopeni. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Leukopeni. 
Gastrointestinale: Abdominalsmerte, kvalme, oppkast. Generelle: Asteni, fatigue. Kar: Hypertensjon. Luftveier: 
Dyspné. Stoffskifte/ernæring: Hypokalemi. Undersøkelser: Økt γ-GT. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/
lymfe: Febril nøytropeni, pancytopeni. Gastrointestinale: Diaré, forstoppelse, munntørrhet, slimhinnebetennelse 
(inkl. mukositt), stomatitt. Hud: Fotosensitivitet, utslett. Infeksiøse: Bronkitt, urinveisinfeksjon. Muskel-
skjelettsystemet: Artralgi, myalgi, ryggsmerter. Nevrologiske: Hodepine. Psykiske: Angst, depresjon, insomni. 
Stoffskifte/ernæring: Nedsatt appetitt. Undersøkelser: Økt ALAT, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase. Overdosering/
Forgiftning: Symptomer: Begrenset erfaring, symptomer ikke fastslått. Behandling: Ingen spesifikk behandling. 
Generelle støttetiltak og symptomatisk behandling. Egenskaper: Virkningsmekanisme: Hemmer poly(ADP-ribose)
polymerase (PARP)-enzymene PARP-1 og PARP-2, som spiller en rolle i DNA-reparasjon. Niraparib-indusert 
cytotoksisitet kan involvere hemming av PARPs enzymatiske aktivitet og økt dannelse av PARP-DNA-komplekser 
som resulterer i DNA-skade, apoptose og celledød. Absorpsjon: Målbart i plasma 30 minutter etter administrering 
av en enkeltdose på 300 mg. Cmax 3 timer. Proteinbinding: 83%, primært til serumalbumin. Halveringstid: T1/2 48-51 
timer. Metabolisme: Primært av karboksylesteraser. Utskillelse: 40% primært som metabolitter og 31,6% uendret i 
hhv. urin og feces. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares ved høyst 30°C. Pakninger og priser: 56 stk.1 (blister) 
kr 71703,20. 84 stk.1 (blister) kr 107536,70. Refusjon: 1 H-resept: L01X X54_1 Niraparib Refusjonsberettiget 
bruk: Rekvirering skal gjøres i tråd med nasjonale handlingsprogram for kreft og føringer fra RHF/LIS spesialistgruppe. 
Vilkår: (216) Refusjon ytes kun etter resept fra sykehuslege eller avtalespesialist. Sist endret: 02.03.2020 Basert på 
SPC godkjent av SLV/EMA: 31.01.2020

Bivirkninger må rapporteres. Kontakt GSK på telefon 22 70 20 00.
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DEBAT T

KOMMENTARER

Man gel ful le ar gu
men ter for tid lig 
 ultra lyd

I en le der ar tik kel ar gu men te rer sek sjons
over le ge ved Na sjo nal be hand lings tje nes te 
for avan sert in va siv fos ter me di sin, Tor bjørn 
Eg gebø, for at alle nors ke kvin ner bør få 
til bud om ul tra lyd un der sø kel se i før s te 
tri mes ter.

Eg gebø har tre ar gu men ter for det e:
1. «Alvorlige fosteravvik kan diagnostiseres 

med ultralyd i første trimester, så kvinner 
bør tilbys ultralydundersøkelser både  
i første og i andre trimester.»

2. Ved å tilby tidlig ultralyd til alle, vil man 
redusere ulikheten i tilbudet.

3. Det er bedre for kvinnene å oppdage 
avvik tidlig enn sent.

I det før s te ar gu men tet hop per han ret fra 
et pre miss om at man kan opp da ge man ge 
av vik med tid lig ul tra lyd og til at man bør 
til by ul tra lyd un der sø kel se både i før s te og 
and re tri mes ter. Ar gu men tet mang ler tre 
vik ti ge pre mis ser: For det før s te at det man 
kan opp da ge, er noe som man kan gjø re  
noe med. For det and re at det man kan 
gjø re, gir hel se ge vinst for mor el ler barn.  
For det tred je at til ta ket er kost nads ef ek tivt.

Inn fø ring av nye me to der i norsk hel se tje
nes te skal vur de res av Nye Me to der og pri o
ri te res på lin je med and re hel se til tak. Kon
klu sjo nen i den siste kunn skaps opp sum me
rin gen av Kunn skaps sen te ret/Folkehelse
institutet var at det ikke er hel se ge vinst av 
tid lig ul tra lyd ver ken for mor el ler barn (1). 

Eg gebø har ved tid li ge re an led nin ger git 
ut rykk for at kunn skaps opp sum me rin gen 
er ut da tert. Vi har gjen tat e gan ger di rek te 
opp ford ret Eg gebø til å frem leg ge god do ku
men ta sjon på hel se ge vinst for mor og barn 
(2, 3). Han har ald ri gjort det e.

Det and re ar gu men tet for ut set er at tid lig 
ul tra lyd er et pri ori tert gode. Det er selv sagt 
kor rekt at å til by noe til alle, ut jev ner for
skjel le ne. Po en get er at det som til bys må 
være et gode, og at det e go det til freds stil ler 
krav til pri ori tet. Tar man hen syn til al ter na
tiv kost na de ne (100 mil li o ner iføl ge NRK),  
vil tid lig ul tra lyd i ho ved sak ta res sur ser fra 
de syke og gi til de fris ke (2). Det re du se rer 
nep pe ulik he te ne i hel se tje nes ten el ler 
sam fun net.

Det tred je ar gu men tet er helt kor rekt  
i en kel te til fel ler – men ikke i and re. Eks em
pel vis kan det være bedre å opp da ge at et 
fos ter mang ler hjer ne tid li ge re enn sent.  
I and re til fel ler vil man opp da ge noe på 
tid lig ul tra lyd som må un der sø kes nær me re 
med nye tes ter som er ri si kab le, som først 
gir svar se ne re i svan ger ska pet og der sva ret 
vi ser at ul tra lyd tes ten var feil. Da kan tid lig 
ul tra lyd re sul te re i økt be kym ring og uro 
(og i noen til fel ler også spon tan abort).  
Å opp da ge noe tid lig er der for ikke all tid 
bra. Her må man gjø re en grun dig gjen nom
gang av blant an net hvor man ge fals ke 
alar mer tid lig ul tra lyd gir.

Ul tra lyd er et av fos ter me di si ner nes 

 vik tig ste verk tøy og det er for ståe lig at de  
vil bru ke det så ofte de kan, men sam fun  
net må vur de re nyt en av til ta ket opp mot 
and re til tak. Det e blir enda kla re re i kri se 
tider.

BJØRN HOF MANN
b.m.hofmann@medisin.uio.no
er pro fes sor ved Uni ver si te tet i Oslo.
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In gen av for fat er ne har opp git noen in ter es se kon flik ter.
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T.M. EGGEBØE OG B.H. KAHRS  
SVA RER
Vi vil takke Bjørn Hof mann og Mor ten 
 Ma gels sen for de res kom men tar til le de ren 
om of ent lig til bud om ul tra lyd i før s te 
tri mes ter. Det e gir oss mu lig het til å ut dy pe 
våre me nin ger. Tid lig ul tra lyd er en kom pli
sert sak med vik ti ge etis ke, ju ri dis ke, po li 
tiske og øko no mis ke pro blem stil lin ger.

Mu li ge for de ler med ul tra lyd i før s te 
tri mes ter:
• Klassifisering av flerlingesvangerskap. 

Mellom 150 og 200 tvillingsvangerskap 
årlig i Norge har bare ei morkake. 20–30 
av disse vil utvikle tvilling transfusjons
syndrom, og tidlig diagnostikk, tet opp
følging og behandling er livreddende for 
disse fostrene.

• 4 % av alle foster har et avvik. I en ny 
studie fra London ble 27,6 % av disse 
oppdaget i første trimester, og dete var 

«Ul tra lyd er ett av fos ter me di 
siner nes  vik tig ste verk tøy og 
det er for ståe lig at de vil bru ke 
det så ofte de kan, men sam
fun net må vur de re nyt ten av 
til ta ket opp mot and re til tak»
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de mest alvorlige avvikene (1). Det er en 
fordel for de fleste gravide å få tidlig 
informasjon, i alle fall hvis svangerskaps
avbrudd er aktuelt (2).

• Tidlig diagnostikk kan redusere antallet 
seinaborter.

• Det er viktig å oppdage tidlig om fosteret 
er avdødt. Noen kvinner kan gå lenge 
med et avdødt foster uten å være klar 
over det.

• Identifisere foster med økt risiko. Stor 
nakkeoppklaring er ikke bare forbundet 
med trisomier, men også med andre 
avvik som hjertefeil og med syndromer. 
Ved tidlig ultralyd kan man identifisere 
foster som trenger grundig oppfølging 
og tilleggsundersøkelser.

• Det er heldig at kvinner opplever tidlig 
tilknytning til graviditeten (3).

• Tidlig beregning av svangerskapslengden 
for å kunne planlegge videre oppfølg
ning og oppdage tidlig tilveksthemning 
hos fosteret.

• Over 70 % av de gravide blir allerede 
 undersøkt med ultralyd i første trimester. 
Dete kan organiseres bedre og mer 
retferdig gjennom et ofentlig tilbud 
med kvalifisert undersøker.

Mu li ge ulem per med tid lig ul tra lyd:
• Nøyaktig diagnostikk i første trimester 

kan være vanskelig, og usikkerhet om at 
noe er galt kan uroe de gravide. På dete 
punktet er vi enige med Hofmann og 
Magelssen.

• De gravide kan oppleve det vanskelige 
dilemma om de skal søke avbrudd eller 
fortsete svangerskapet. For noen er det 
bedre å ikke vite. De gravide må få infor
masjon om hva undersøkelsen kan føre 
til, og at den er et tilbud og ikke obligato
risk.

De fles te av vik fin nes i lav ri si ko po pu la sjo
nen. Man må der for un der sø ke man ge fris ke 

for å finne de syke. Det er der for me nings
løst å hev de at tid lig ul tra lyd er å ta fra de 
syke og gi til de fris ke. Tid lig dia gnos tikk  
og tet opp føl ging av syke fos ter er liv red
den de for noen fos ter, spe si elt i flerlinge
svangerskap og for fos ter med hjer te feil. 
Det e er sat sing i star ten av li vet.

Det kan være van ske lig å do ku men te re 
hel se ge vinst med tall. Hvor dan skal man 
be reg ne kvin ners opp le vel ser i svan ger ska
pet? Dis ku sjo nen om tid lig ul tra lyd blir til 
slut en skjønns mes sig vur de ring en ten den 
gjø res av kunn skaps sen te ret, hel se per so nell, 
po li ti ke re el ler av Hof mann/ Ma gels sen. Vi 
me ner at et til bud om ul tra lyd i før s te tri
mes ter har fle re for de ler enn ulem per.

TOR BJØRN MOE EGGEBØE
torbjorn.eggebo@ntnu.no
er sek sjons over le ge ved Na sjo nal be hand lings
tje nes te for avan sert in va siv fos ter me di sin og 
pro fes sor ved Norges tek niskna tur vi ten ska pe li ge 
uni ver si tet.
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Når dype de pre sjo
ner feildiagnostiseres 
som angst li del ser

Kro nik ken om svikt i dia gnos tikk og 
 be hand ling av psy ko tisk de pre sjon er be ti
me lig (1). I dag opp fat es psy ko tis ke de pre
sjo ner som en form for bi po lar spektrum
lidelse (2). Slike de pre sjo ner ble tid li ge re 
kalt «en do ge ne» de pre sjo ner. I den finske 
Jorvi Bi po lar Study had de ¼ av bi po lar type 1 
de pre sjo ner ikke blit dia gnos ti sert (3). Blant 
de som had de de pre sjo ner som ledd i en 
bi po lar 2 li del se, var det bare hos ½ at det var 
stilt kor rekt dia gno se. Det e skyl des del vis 
util strek ke li ge kunn ska per om de pre sjo ners 
uli ke fe no me no lo gi:

Psy ko tis ke de pre sjo ner star ter of test akut 
hos en pa si ent som var vel fun ge ren de. Pro
dromale symp to mer mang ler ofte. På rø 
rende er ufor stå en de til at til stan den er 
opp ståt. Angs ten be skri ves som ufor ståe lig, 
dif us, alt om gri pen de og gjen nom bo ren de. 
Pa si en ten opp le ver seg som i et ek si sten si elt 
va kuum, hjel pe løs og uten håp. Angs ten kan 
bli stå in tens at ved kom men de ret og slet 
ikke hol der det ut. Pa si en ten bru ker sjel den 

«Man gel på bruk av se mi struk
tu rer te  in ter vju er og re le van te 
gra de rings ska la er for dype 
 depre sjo ner øker også ri si koen 
for at til stan den over s es»
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RET TEL SE

Er helserisikoen ved snus undervurdert?
Gunn Elisabeth Vist, Tom Kristian Grimsrud, 
Håkon Valen, Rune Becher, Bendik Christian  
Brinchmann, Ida-Kristin Ørjasæter Elvsaas, 
Jan Alexander
Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140.  
doi: 10.4045/tidsskr.19.0746.

I Tabell 1 ved Parkinsons sykdom skal det stå: 
HR 0,38 (0,23 – 0,63).

Vi beklager feilen, den er retet på net.

or det de pre sjon om sin til stand. Selv mords
ri si ko en er mas siv, og per so ner med den ne 
type li del ser er ofte im pul si ve (4). Plut se lig 
selv mord fore kom mer der for selv om 
 pa si en ten ti mer før på di rek te spørs mål  
har av kref tet selv mords tan ker.

Man gel på bruk av se mi struk tu rer te 
 in ter vju er og re le van te gra de rings ska la er 
for dype de pre sjo ner øker også ri si ko en  
for at til stan den over s es. Mont go me ry og 
Ås bergs de pre sjons ska la (MADRS) er svak 
når det gjel der å fan ge opp slike de pre sjo ner 
og er ueg net i dia gnos tikk av de pre sjo ner 
med psy ko tis ke symp to mer med el ler uten 
so ma tisk syn drom (me lan ko li) og fra rå des  
i ut red ning av de pres si ve pa si en ter i spe sia
list je nes ten (5). Men både Hamiltons de pre
sjons ska la (HAMD), helst 21spørs måls 
 ver sjo nen, el ler In ven to ry of De pres si ve 
Syndromes (IDS), vil fan ge opp psy ko tis ke 
de pre sjo ner.

I so ma tis ke sy ke hus er fast vakt re ge len 

ved slike til stan der. Mu li gens kun ne liv vært 
red det hvis man i stør re grad bruk te fast vak
ter i psy kia tri en. Dess uten re du se rer feil dia
gnos tikk sjan sen for at ef ek ti ve be hand lin
ger som pri mært er kom bi na sjon av an ti 
depres si va og an ti psy ko ti ka el ler ECT.

UL RIK FRED RIK MALT
u.f.malt@medisin.uio.no
er pro fes sor eme ri tus.
For fat e ren har ikke opp git noen in ter es se kon flik ter.
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-  For voksne pasienter med moderat til alvorlig aktiv RA som har hatt 
utilstrekkelig respons på eller er intolerante overfor ett eller flere DMARDs.2

- Kan brukes i monoterapi eller i kombinasjon med metotreksat.2

OLUMIANT® (BARICITINIB)  
EN TABLETT EN GANG DAGLIG.

1

 Dette legemiddelet er underlagt særlig overvåkning for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. 
For mer informasjon, se fullstendig informasjon om forskriving og medisinsk veiledning på www.www.felleskatalogen.no 
Eli Lilly Norge AS. Postboks 6090 Etterstad, Besøksadresse: Innspurten 15, 0663 Oslo. +47 22 88 18 00 (office), www.lilly.no
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▼ Olumiant «Lilly»
C   Selektivt immunsuppressivt middel, JAK-hemmer.   ATC-nr.: L04A A37 

H   TABLETTER, filmdrasjerte 2 mg og 4 mg: Hver tablett inneh.: Baricitinib 2 mg, resp. 4 mg, mannitol,        
       soyalecitin, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).

Indikasjoner: Som monoterapi eller i kombinasjon med metotreksat til behandling av moderat til 
alvorlig aktiv revmatoid artritt hos voksne som har hatt utilstrekkelig respons på, eller som har vært 
intolerante overfor, ett eller flere sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler (DMARD).
Dosering: Behandling bør startes opp av lege med erfaring innen diagnostisering og behandling av 
revmatoid artritt. Voksne: Anbefalt dose er 4 mg 1 gang daglig. 2 mg 1 gang daglig kan være egnet ved 
kroniske eller tilbakevendende infeksjoner, og kan også vurderes ved oppnådd vedvarende kontroll på 
sykdomsaktivitet og som er kvalifisert for dosereduksjon, se SPC. Behandling skal ikke startes opp 
ved hematologiske avvik under visse grenser, se Forsiktighetsregler. Når testverdiene er forbedret og 
over disse grensene, kan behandlingen startes opp. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: 
Ingen dosejustering nødvendig ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon. Anbefales ikke ved alvorlig 
nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Anbefalt dose ved ClCR 30-60 ml/minutt er 2 mg 1 gang 
daglig. Anbefales ikke ved ClCR <30 ml/minutt. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke 
fastslått. Eldre ≥75 år: Begrenset erfaring. Egnet startdose er 2 mg 1 gang daglig. Samtidig bruk av 
sterke OAT3-hemmere (f.eks. probenecid): Anbefalt dose er 2 mg 1 gang daglig. Administrering: Kan 
tas når som helst på døgnet, med eller uten mat. Skal svelges med 1 glass vann. 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Graviditet.
Forsiktighetsregler: Infeksjoner: Forbundet med økt infeksjonsfrekvens, f.eks. øvre luftveisinfeksjoner. 
Hos behandlingsnaive pasienter ga kombinasjon med metotreksat økt infeksjonsfrekvens 
sammenlignet med baricitinib monoterapi. Nytte/risiko bør vurderes nøye før behandlingsstart ved 
aktive, kroniske eller tilbakevendende infeksjoner. Utvikles en infeksjon, skal pasienten overvåkes 
nøye og behandlingen avbrytes midlertidig ved manglende respons på standardbehandling. Behandling 
skal ikke fortsettes før infeksjonen er gått tilbake. Tuberkulose (TB): Pasienten skal undersøkes for 
TB før behandlingsoppstart. Skal ikke gis ved aktiv TB. TB-behandling skal vurderes før oppstart av 
baricitinib hos pasienter med tidligere ubehandlet, latent TB. Hematologiske avvik: Behandling skal 
ikke startes opp, eller skal midlertidig avbrytes, ved ANC <1 × 109 celler/liter, ALC <0,5 × 109 celler/
liter eller hemoglobin <8 g/dl observert under rutinemessig kontroll. Risikoen for lymfocytose er økt 
hos eldre med revmatoid artritt. Sjeldne tilfeller av lymfoproliferative sykdommer er rapportert. 
Virusreaktivering: Virusreaktivering, inkl. tilfeller av reaktivering av herpesvirus (f.eks. herpes zoster, 
herpes simplex) er rapportert. Herpes zoster er rapportert oftere hos eldre ≥65 år tidligere behandlet 
med både biologiske og konvensjonelle DMARD. Utvikles herpes zoster, skal behandlingen avbrytes 
midlertidig til utbruddet går over. Undersøkelse for viral hepatitt skal utføres iht. kliniske retningslinjer 
før behandlingsoppstart. Vaksinasjon: Data på respons på levende vaksiner foreligger ikke. Vaksinasjon 
med levende, svekkede vaksiner under eller umiddelbart før behandling anbefales ikke. Før behandling 
startes anbefales det at pasienten er vaksinert iht. gjeldende retningslinjer for vaksinasjon. Lipider: 
Doseavhengige økninger i blodlipidverdier er rapportert. Etter statinbehandling sank LDL-kolesterolet 
til nivå tilsvarende før behandlingsstart av baricitinib. Lipidverdier bør måles ca. 12  uker etter 
behandlingsoppstart. Pasienten bør deretter behandles iht. internasjonale kliniske retningslinjer for 
hyperlipidemi. Effekten av disse økningene i lipidverdier på kardiovaskulær morbiditet og mortalitet 
er ikke fastslått. Økninger av hepatiske transaminaser: Økninger av ALAT og ASAT til ≥5 og ≥10 × ULN 
er rapportert hos <1%. Hos behandlingsnaive pasienter førte kombinasjon med metotreksat til 
økt frekvens av forhøyede hepatiske transaminaser sammenlignet med baricitinib monoterapi. 
Observeres ALAT- eller ASAT-økninger under rutinemessig pasientoppfølging, og legemiddelindusert 
leverskade mistenkes, skal behandling avbrytes midlertidig til diagnosen er ekskludert. Malignitet: 

Immunmodulerende legemidler kan øke risikoen for maligniteter, inkl. lymfom, hos pasienter med 
revmatoid artritt. Data for baricitinib er utilstrekkelig. Langsiktige sikkerhetsevalueringer pågår. 
Venøs tromboembolisme: Brukes med forsiktighet ved kjent risiko for dyp venetrombose (DVT) og 
lungeemboli (PE) som alder, overvekt, tidligere DVT/PE, og hos pasienter under kirurgisk behandling og 
immobilisering. Ved kliniske tegn på DVT/PE skal behandlingen avsluttes, og pasienten undersøkes og 
følges opp med relevant behandling. Overfølsomhet: Seponeres umiddelbart ved alvorlig allergisk eller 
anafylaktisk reaksjon.
Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse.
Kombinasjon med biologiske DMARD eller andre JAK-hemmere anbefales ikke, da risiko for additiv 
immunsuppresjon ikke kan utelukkes. Forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk av potente 
immunsuppressiver pga. begrensede data. Samtidig bruk av OAT3-hemmeren probenecid ga en dobling 
av AUC for baricitinib, se Dosering. Forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk med den svake OAT3-
hemmeren teriflunomid eller prodruget leflunomid, da dette kan gi økt baricitinibeksponering. Det kan 
ikke utelukkes at baricitinib er en klinisk relevant OCT1-hemmer. Vaksinasjon, se Forsiktighetsregler.
Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Kontraindisert. Ingen data. Dyrestudier har vist 
reproduksjonstoksiske og teratogene effekter. Fertile kvinner skal bruke sikker prevensjon under og 
minst 1 uke etter behandling. Hvis graviditet oppstår under behandling skal pasienten informeres om 
potensiell risiko for fosteret. Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Skal ikke brukes under amming. 
Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/
risikovurdering. Fertilitet: Dyrestudier antyder at kvinnelig fertilitet kan reduseres under behandlingen, 
men ingen effekt på mannlig spermatogenese.
Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Infeksiøse: Øvre luftveisinfeksjon. Stoffskifte/ernæring: 
Hyperkolesterolemi. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Trombocytose. Gastrointestinale: Kvalme. 
Hud: Utslett. Infeksiøse: Gastroenteritt, herpes simplex, herpes zoster, pneumoni, urinveisinfeksjon. 
Lever/galle: Økt ALAT. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Nøytropeni. Hud: Akne. 
Immunsystemet: Ansiktshevelse, urticaria. Kar: Dyp venetrombose. Lever/galle: Økt ASAT. Luftveier: 
Lungeemboli. Stoffskifte/ernæring: Hypertriglyseridemi. Undersøkelser: Vektøkning, økt CK. 
Overdosering/Forgiftning: Se Giftinformasjonens anbefalinger L04A A37 på  www.felleskatalogen.no. 
Egenskaper: Virkningsmekanisme: Selektiv, reversibel hemmer av Janus-kinase (JAK)1 og JAK2. 
Ved å hemme disse moduleres direkte signalisering av en rekke cytokiner som er relatert til RA, inkl. 
IL-6 og IFN-γ2. Baricitinib er forbundet med forbedringer i tegn og symptomer, fysisk funksjon, 
pasientvurderinger og progresjon av strukturell leddskade, sammenlignet med ulike komparatorer i 
kliniske studier, se SPC for ytterligere informasjon. Absorpsjon: Rask. Median Tmax: Ca. 1 time. Absolutt 
biotilgjengelighet: Ca. 79%. Proteinbinding: Ca. 50%. Fordeling: Gjennomsnittlig Vd ved i.v. infusjon er 
76 liter. Halveringstid: Gjennomsnittlig t1/2 og tilsynelatende clearance ved revmatoid artritt er hhv. 
12,5 timer og 9,42 liter/time. Metabolisme: <10% av dosen metaboliseres via CYP3A4. Utskillelse: 
Hovedsakelig renalt (ca. 75%). Ca. 20% utskilles i feces.
Pakninger og priser pr. 01.01.2020: 2 mg: 28 stk.1 (blister) kr 10685,60. 4 mg: 28 stk.1 (blister) kr 
10685,60. R.gr. C.
Refusjon: 
1 H-resept: L04A A37_12 Baricitinib 
Refusjonsberettiget bruk: Rekvirering skal gjøres i tråd med nasjonal faglig retningslinje for bruk 
av TNF-a hemmere og andre biologiske betennelsesdempende legemidler og føringer fra RHF/LIS 
spesialistgruppe.
Vilkår: (216)  Refusjon ytes kun etter resept fra sykehuslege eller avtalespesialist.
Sist endret: 27.11.2019
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 22.11.2019

Utvalgt sikkerhetsinformasjon:
De vanligst rapporterte bivirkningene som oppsto hos ≥ 2 % var økt LDL-kolesterol, øvre 
luftveisinfeksjoner og kvalme . Infeksjoner rapportert under behandlingen inkluderte  
herpes zoster.3 Olumiant er kontraindisert under graviditet.4 Pasienter skal undersøkes 
for tuberkulose før oppstart av behandling.5
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-  For voksne pasienter med moderat til alvorlig aktiv RA som har hatt 
utilstrekkelig respons på eller er intolerante overfor ett eller flere DMARDs.2

- Kan brukes i monoterapi eller i kombinasjon med metotreksat.2

OLUMIANT® (BARICITINIB)  
EN TABLETT EN GANG DAGLIG.

1

 Dette legemiddelet er underlagt særlig overvåkning for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. 
For mer informasjon, se fullstendig informasjon om forskriving og medisinsk veiledning på www.www.felleskatalogen.no 
Eli Lilly Norge AS. Postboks 6090 Etterstad, Besøksadresse: Innspurten 15, 0663 Oslo. +47 22 88 18 00 (office), www.lilly.no
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▼ Olumiant «Lilly»
C   Selektivt immunsuppressivt middel, JAK-hemmer.   ATC-nr.: L04A A37 

H   TABLETTER, filmdrasjerte 2 mg og 4 mg: Hver tablett inneh.: Baricitinib 2 mg, resp. 4 mg, mannitol,        
       soyalecitin, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).

Indikasjoner: Som monoterapi eller i kombinasjon med metotreksat til behandling av moderat til 
alvorlig aktiv revmatoid artritt hos voksne som har hatt utilstrekkelig respons på, eller som har vært 
intolerante overfor, ett eller flere sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler (DMARD).
Dosering: Behandling bør startes opp av lege med erfaring innen diagnostisering og behandling av 
revmatoid artritt. Voksne: Anbefalt dose er 4 mg 1 gang daglig. 2 mg 1 gang daglig kan være egnet ved 
kroniske eller tilbakevendende infeksjoner, og kan også vurderes ved oppnådd vedvarende kontroll på 
sykdomsaktivitet og som er kvalifisert for dosereduksjon, se SPC. Behandling skal ikke startes opp 
ved hematologiske avvik under visse grenser, se Forsiktighetsregler. Når testverdiene er forbedret og 
over disse grensene, kan behandlingen startes opp. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: 
Ingen dosejustering nødvendig ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon. Anbefales ikke ved alvorlig 
nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Anbefalt dose ved ClCR 30-60 ml/minutt er 2 mg 1 gang 
daglig. Anbefales ikke ved ClCR <30 ml/minutt. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke 
fastslått. Eldre ≥75 år: Begrenset erfaring. Egnet startdose er 2 mg 1 gang daglig. Samtidig bruk av 
sterke OAT3-hemmere (f.eks. probenecid): Anbefalt dose er 2 mg 1 gang daglig. Administrering: Kan 
tas når som helst på døgnet, med eller uten mat. Skal svelges med 1 glass vann. 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Graviditet.
Forsiktighetsregler: Infeksjoner: Forbundet med økt infeksjonsfrekvens, f.eks. øvre luftveisinfeksjoner. 
Hos behandlingsnaive pasienter ga kombinasjon med metotreksat økt infeksjonsfrekvens 
sammenlignet med baricitinib monoterapi. Nytte/risiko bør vurderes nøye før behandlingsstart ved 
aktive, kroniske eller tilbakevendende infeksjoner. Utvikles en infeksjon, skal pasienten overvåkes 
nøye og behandlingen avbrytes midlertidig ved manglende respons på standardbehandling. Behandling 
skal ikke fortsettes før infeksjonen er gått tilbake. Tuberkulose (TB): Pasienten skal undersøkes for 
TB før behandlingsoppstart. Skal ikke gis ved aktiv TB. TB-behandling skal vurderes før oppstart av 
baricitinib hos pasienter med tidligere ubehandlet, latent TB. Hematologiske avvik: Behandling skal 
ikke startes opp, eller skal midlertidig avbrytes, ved ANC <1 × 109 celler/liter, ALC <0,5 × 109 celler/
liter eller hemoglobin <8 g/dl observert under rutinemessig kontroll. Risikoen for lymfocytose er økt 
hos eldre med revmatoid artritt. Sjeldne tilfeller av lymfoproliferative sykdommer er rapportert. 
Virusreaktivering: Virusreaktivering, inkl. tilfeller av reaktivering av herpesvirus (f.eks. herpes zoster, 
herpes simplex) er rapportert. Herpes zoster er rapportert oftere hos eldre ≥65 år tidligere behandlet 
med både biologiske og konvensjonelle DMARD. Utvikles herpes zoster, skal behandlingen avbrytes 
midlertidig til utbruddet går over. Undersøkelse for viral hepatitt skal utføres iht. kliniske retningslinjer 
før behandlingsoppstart. Vaksinasjon: Data på respons på levende vaksiner foreligger ikke. Vaksinasjon 
med levende, svekkede vaksiner under eller umiddelbart før behandling anbefales ikke. Før behandling 
startes anbefales det at pasienten er vaksinert iht. gjeldende retningslinjer for vaksinasjon. Lipider: 
Doseavhengige økninger i blodlipidverdier er rapportert. Etter statinbehandling sank LDL-kolesterolet 
til nivå tilsvarende før behandlingsstart av baricitinib. Lipidverdier bør måles ca. 12  uker etter 
behandlingsoppstart. Pasienten bør deretter behandles iht. internasjonale kliniske retningslinjer for 
hyperlipidemi. Effekten av disse økningene i lipidverdier på kardiovaskulær morbiditet og mortalitet 
er ikke fastslått. Økninger av hepatiske transaminaser: Økninger av ALAT og ASAT til ≥5 og ≥10 × ULN 
er rapportert hos <1%. Hos behandlingsnaive pasienter førte kombinasjon med metotreksat til 
økt frekvens av forhøyede hepatiske transaminaser sammenlignet med baricitinib monoterapi. 
Observeres ALAT- eller ASAT-økninger under rutinemessig pasientoppfølging, og legemiddelindusert 
leverskade mistenkes, skal behandling avbrytes midlertidig til diagnosen er ekskludert. Malignitet: 

Immunmodulerende legemidler kan øke risikoen for maligniteter, inkl. lymfom, hos pasienter med 
revmatoid artritt. Data for baricitinib er utilstrekkelig. Langsiktige sikkerhetsevalueringer pågår. 
Venøs tromboembolisme: Brukes med forsiktighet ved kjent risiko for dyp venetrombose (DVT) og 
lungeemboli (PE) som alder, overvekt, tidligere DVT/PE, og hos pasienter under kirurgisk behandling og 
immobilisering. Ved kliniske tegn på DVT/PE skal behandlingen avsluttes, og pasienten undersøkes og 
følges opp med relevant behandling. Overfølsomhet: Seponeres umiddelbart ved alvorlig allergisk eller 
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Kombinasjon med biologiske DMARD eller andre JAK-hemmere anbefales ikke, da risiko for additiv 
immunsuppresjon ikke kan utelukkes. Forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk av potente 
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ikke utelukkes at baricitinib er en klinisk relevant OCT1-hemmer. Vaksinasjon, se Forsiktighetsregler.
Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Kontraindisert. Ingen data. Dyrestudier har vist 
reproduksjonstoksiske og teratogene effekter. Fertile kvinner skal bruke sikker prevensjon under og 
minst 1 uke etter behandling. Hvis graviditet oppstår under behandling skal pasienten informeres om 
potensiell risiko for fosteret. Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Skal ikke brukes under amming. 
Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/
risikovurdering. Fertilitet: Dyrestudier antyder at kvinnelig fertilitet kan reduseres under behandlingen, 
men ingen effekt på mannlig spermatogenese.
Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Infeksiøse: Øvre luftveisinfeksjon. Stoffskifte/ernæring: 
Hyperkolesterolemi. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Trombocytose. Gastrointestinale: Kvalme. 
Hud: Utslett. Infeksiøse: Gastroenteritt, herpes simplex, herpes zoster, pneumoni, urinveisinfeksjon. 
Lever/galle: Økt ALAT. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Nøytropeni. Hud: Akne. 
Immunsystemet: Ansiktshevelse, urticaria. Kar: Dyp venetrombose. Lever/galle: Økt ASAT. Luftveier: 
Lungeemboli. Stoffskifte/ernæring: Hypertriglyseridemi. Undersøkelser: Vektøkning, økt CK. 
Overdosering/Forgiftning: Se Giftinformasjonens anbefalinger L04A A37 på  www.felleskatalogen.no. 
Egenskaper: Virkningsmekanisme: Selektiv, reversibel hemmer av Janus-kinase (JAK)1 og JAK2. 
Ved å hemme disse moduleres direkte signalisering av en rekke cytokiner som er relatert til RA, inkl. 
IL-6 og IFN-γ2. Baricitinib er forbundet med forbedringer i tegn og symptomer, fysisk funksjon, 
pasientvurderinger og progresjon av strukturell leddskade, sammenlignet med ulike komparatorer i 
kliniske studier, se SPC for ytterligere informasjon. Absorpsjon: Rask. Median Tmax: Ca. 1 time. Absolutt 
biotilgjengelighet: Ca. 79%. Proteinbinding: Ca. 50%. Fordeling: Gjennomsnittlig Vd ved i.v. infusjon er 
76 liter. Halveringstid: Gjennomsnittlig t1/2 og tilsynelatende clearance ved revmatoid artritt er hhv. 
12,5 timer og 9,42 liter/time. Metabolisme: <10% av dosen metaboliseres via CYP3A4. Utskillelse: 
Hovedsakelig renalt (ca. 75%). Ca. 20% utskilles i feces.
Pakninger og priser pr. 01.01.2020: 2 mg: 28 stk.1 (blister) kr 10685,60. 4 mg: 28 stk.1 (blister) kr 
10685,60. R.gr. C.
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Vilkår: (216)  Refusjon ytes kun etter resept fra sykehuslege eller avtalespesialist.
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Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 22.11.2019
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De vanligst rapporterte bivirkningene som oppsto hos ≥ 2 % var økt LDL-kolesterol, øvre 
luftveisinfeksjoner og kvalme . Infeksjoner rapportert under behandlingen inkluderte  
herpes zoster.3 Olumiant er kontraindisert under graviditet.4 Pasienter skal undersøkes 
for tuberkulose før oppstart av behandling.5
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Øre-nese-hals-le ger og sars-CoV-2-vi ru set

De fles te øre-nese-hals-pro se -
dyrer for år sa ker aerosolisering 
av sars-CoV-2-vi ru set. Øre-nese- 
hals-le ger må ha grun dig kjenn-
skap til ri si ko pro se dy rer og 
selv be skyt el se un der covid-19-
pan de mi en.

Sars-CoV-2 fore kom mer i for høy et kon sen-
tra sjon i øvre luft vei er hos smit e de pa si en-
ter. Vi ru set over fø res mel lom men nes ker 
gjen nom blant an net drå pe smit e (1). Ved 
hos ting, ny sing og van lig tale blir vi rus par-
tik ler spredt i luf ten som drå per og aero so-
ler. Når dis se tref er slim hin nen til en mot -
taker, kan mot a ke ren bli smit et. Aero so ler 
kan sveve opp til fire me ter (1, 2). Vi ru set kan 
for me re seg raskt i slim hin nen i øvre luft -
veier (3), og det er rap por tert om høy no so-
ko mi al smit e (4).

Syk dom men covid-19 har en in ku ba sjons-
tid på opp til 14 da ger (5, 6), og al vor lig hets-

gra den va ri e rer fra in gen symp to mer til 
akut lun ge svikt syn drom og død (7). En 
mu lig for kla ring på va ria sjon i al vor lig hets-
grad er at høy ere vi rus be last ning er as so-
siert med al vor li ge kli nis ke ut fall (8, 9).

Øre-nese-hals-le ger sær lig eks po nert
Øre-nese-hals-le ger er spe si elt ut sat for 
sars-CoV-2 for di de fles te øre-nese-hals- 
under sø kel ser po ten si elt er aerosolgene-
rerende (10, 11). Det e er ho ved sa ke lig på 
grunn av transnasale og transorale un der sø-
kel ser, hvor av noen ut lø ser en brek nings- 
 el ler hos te re fleks. I til legg kan sars-CoV-2  
nå mel lom øret via Eustachis rør (12). Bo ring 

i mastoideusområdet ved øre ope ra sjo ner 
fri gjør vi rus par tik ler og ut gjør også en 
 smit e ri si ko (13). På bak grunn av det e må 
øre-nese-hals-le ger ut vi se spe si ell for sik tig-
het og leg ge stor vekt på selv be skyt el se.  

Vi har ut for met an be fa lin ger for øre-nese-
hals-le ger, som er til gjen ge li ge i eHånd-
boken til Oslo uni ver si tets sy ke hus (14).

Ge ne rel le an be fa lin ger
Med den nå væ ren de smit e si tua sjo nen 
an be fa les en symp tom ret et øre-nese-hals-
un der sø kel se for alle pa si en ter. Lo kal be dø-
ven de spray kan føre til økt vi rus mo bi li tet 
og økt ri si ko for in fek sjon, og bør er stat es 
med tam pon ger fuk tet med lo kal be dø vel se. 
Hvis en aerosolgenererende pro se dy re må 
gjen nom fø res (for eks em pel flek si bel la ryn-
go sko pi el ler rhinoskopi med stiv op tikk), 
an be fa les luftsmiteregime. Man må også 
til stre be grun dig des in fek sjon av en do skop.

Per son lig ver ne ut styr re du se rer no so -
komi al smit e, men øre-nese-hals-le ger  
kan smit e seg selv og and re ved av- og 
 på kled ning av ver ne ut styr (15). Der for er  
det vik tig at øre-nese-hals-le ger har til gang 
på eg net ver ne ut styr, og at det etab le res 
tryg ge  om kled nings ru ti ner for å mi ni me re 
ri si ko en for smit e over fø ring.

Mot at 10.5.2020, før s te re vi sjon inn sendt 17.5.2020, 
 godkjent 26.5.2020.

«Øre-nese-hals-le ger må ut vi se 
spe si ell for sik tig het og leg ge 
stor vekt på selv be skyt tel se»
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Hvor dan på vir kes hjer nen ved covid-19?

Nev ro lo gis ke symp to mer 
kan være de but symp tom ved 
covid-19, men opp trer van lig-
vis et styk ke ut i for lø pet og ved 
 alvor lig in fek sjon. Det rap por te-
res sta dig fle re til fel ler av uli ke 
ty per af ek sjon av ner ve sy ste-
met, men fore lø pig vet vi lite 
om om fan get av postinfeksiøse 
nev ro lo gis ke se kve ler.

Ved al vor li ge in fek sjo ner er på virk ning på 
ner ve sy ste met van lig, med symp to mer som 
ho de pi ne, svim mel het, på vir ket be visst het 
el ler for vir ring (kon fu sjon). Er fa rin ge ne så 
langt ty der på at nev ro lo gis ke ma ni fes ta sjo

ner er van li ge re ved covid19 enn man ge 
and re vi rus in fek sjo ner. SarsCoV2 ser ut til  
å ha en lig nen de nev ro trop virk ning som 
and re ko ro na vi rus (1).

Nev ro lo gis ke symp to mer hos én av tre
Symp to mer ved covid19 kan være dif u se  
og aty pis ke, og nev ro lo gis ke symp to mer  
kan opp tre før fe ber, hos te og and re ty pis ke 

in fek sjons symp to mer (2). Lukt el ler smaks
for styr rel ser er så van li ge at ny lig opp stått 
anos mi er fore slått som et test kri te ri um (3).

I en re tro spek tiv stu die fra Wu hanpro 
vinsen i Kina med 214 konsekutivt inn lag te 
pa si en ter ble det be skre vet nev ro lo gis ke 
ma ni fes ta sjo ner hos 36,4 % av pa si en te ne (4). 
Van li ge sentralnevrologiske symp to mer  
var svim mel het, ho de pi ne og på vir ket 
 be visst het. De van lig ste pe ri fe re nev ro lo 
giske symp to me ne var ned satt smak, lukt 
el ler syn og nev ro pa tis ke smer ter. Al vor lig
hets grad av covid19 ble vur dert ut fra re spi
ra to risk funk sjon og be hov for ven ti la sjons
støtt e (4). Nev ro lo gis ke symp to mer ble 
re gist rert hos 30,2 % av dem med mind re 
al vor lig syk dom og hos 45,5 % av dem med 
al vor lig syk dom (4). Symp to mer som hjer ne
slag, atak si, epi lep tis ke an fall og på vir ket 
be visst het var van ligst hos dem med al vor lig 
syk dom. 5,9 % had de hjer ne slag (4). Me di an 
tid fra de but av covid19 til slag symp to me ne 
opp stod, var ti da ger (4), mens i en an nen 
rap port er hjer ne slag be skre vet som de but
symp tom på covid19 (5).

På virk ning på ner ve sy ste met
Inn gangs por ten for sarsCoV2 i krop pen  
er van lig vis via en zy met an gio ten sin kon ver
te ren de en zym 2 (ACE2) i al ve o læ re cel ler  
i lun ge ne. ACE2 er imid ler tid utt rykt i en 
 rek ke and re vev og cel ler, som slim hin ner  
i øyne, nese og munn hu le, nev ro ner, glia 
celler og en do tel cel ler, in klu si ve de i hjer
nen. Dett e blir da po ten si el le mål for vi ru set 
(6). Transnevronal trans port av vi rus gjen
nom nervus olfactorius til hjer nen er en av 
fle re po ten si el le me ka nis mer for di rek te 
på virk ning av ner ve sy ste met (7). SarsCoV2 
er på vist i ce re bro spinal væs ke ved en ce fa litt 
og me nin gitt (8). Ster ke im mun re spon ser 
mot vi ru set med så kalt cy to kin storm, der 
cy to ki ner krys ser blod–hjer nebar rie ren, er 

as so siert med akutt nek ro ti se ren de en ce 
falo pa ti ved covid19 (9).

Det kan også opp stå and re util sik te de 
immunresponsefekter med in di rek te ska
der på ner ve vev, som ved GuillainBarrés 
 syn drom (10) og sentralnevrologisk dem ye 
lini se ring (11). De fles te til fel ler av nev ro lo
gis ke ska der ved covid19 er tro lig ef ekt av 
sy ste misk syk dom, hy pok si og i en del til fel
ler hyperkoagulabilitet, et fram tre den de 

trekk ved al vor lig covid19 (2). Det er vist at 
sarsCoV2pro tei ner kan in ter age re med 
hu ma ne pro tei ner i fle re ald rings re la ter te 
pro ses ser (12). Stu di er av for lø pet vil av dek ke 
om covid19 med fø rer nev ro de ge ne ra ti ve 
til stan der, slik man så ved span ske sy ken.

Det er be hov for mer kunn skap om nev ro
lo gis ke ma ni fes ta sjo ner ved covid19 både  
i det akutt e og det postinfeksiøse for lø pet. 
Ved ny lig opp stått e nev ro lo gis ke symp to
mer un der pan de mi en, in klu si ve for vir
rings til stan der hos eld re, bør man ha lav 
ters kel for å tes te for sarsCoV2. Vi an be fa ler 
at dis se pa si en te ne vur de res av nev ro log og 
får re ha bi li te ring og opp føl ging ved rest
symp to mer.

Mot at 16.5.2020, god kjent 26.5.2020.

«Ved ny lig opp ståt te nev ro
lo gis ke symp to mer un der 
pan de mi en, in klu si ve for vir
rings til stan der hos eld re, bør 
man ha lav ters kel for å tes te 
for sarsCoV2»
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«De fles te til fel ler av nev ro 
logis ke ska der ved covid19  
er tro lig ef fekt av sy ste misk 
syk dom, hy pok si og i en del 
 tilfel ler hyperkoagulabilitet,  
et fram tre den de trekk ved 
 alvor lig covid19»
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Testing for covid-19 ved innrykk til Forsvaret

Gode smittevernplaner og 
utstrakt testing er ett av flere 
tiltak for å redusere faren for 
omfattende smittespredning 
under gjennomføring av 
rekruttskolen i Forsvaret.

Det norske Forsvaret bygger på alminnelig 
verneplikt. I april 2020 var det nytt innrykk 
av rekrutter i Forsvaret. Da var flere hundre 
ungdommer samlet tett på hverandre. Dette 
er åpenbart i strid med helsemyndighetenes 
generelle smittevernråd om sosial distanse-
ring og samling i større grupper.

Ved innrykk av hundrevis av nye rekrutter 
vil det kunne forsvares at man også gjør 
omfattende testing for å finne mulige 
asymptomatiske eller presymptomatiske 
smittebærere, selv om dette ikke er en anbe-
faling i samfunnet ellers. Slik testing kan 
også gi nyttig kunnskap til sivilsamfunnet.

Tilførsel av nye soldater er helt nødvendig 
for vår forsvarsevne, og dermed for å trygge 
rikets sikkerhet. Samtidig er det en utfor-
dring at en betydelig andel av bærere av 

sars-CoV-2 kan ha få eller ingen symptomer 
(1, 2).

Smittevern i Forsvaret
Rekruttskolen er et opplegg på åtte uker,  
der friske og selekterte unge menn og 
 kvinner lærer om overgang fra sivilt til 
militært liv. Normalt forlegges rekruttene  
på fem- til timannsrom. Under pandemien 
fordeles rekruttene til «forsvarsfamilier»  
for å begrense nærkontakt til kun de som 
bor på samme rom. Bespisning, praktiske 
hygienetiltak, grunnleggende soldatutdan-
ning og feltøvelser tilpasses for å minske 
risiko for smitte med sars-CoV-2.

En viktig del av grunnleggende soldat-
utdanning består i at den enkelte soldat 
opptrer på ordre som del av et lag, tropp eller 
kompani. Innenfor smittevern i Forsvaret er 
det derfor ikke noe problem å bli  beordret  

til tiltak som håndvask, desinfeksjon av dør-
handtak eller å unngå håndhilsing.

Ungdommelig sosialisering kan imidler-
tid utfordre rekruttenes egne smittevern-
vurderinger. Mange unge soldater vil også 
kunne la egne prestasjoner utfordre den 
nasjonale samfunnsdugnaden innenfor 
generelt smittevern. Dette setter store krav 
til våre unge forsvarskvinner og -menn.

Utvidet systematisk  
infeksjonsovervåking (USI)
Innrykk i Forsvaret faller sammen med en 
situasjon der smittestatus og -spredning av 
sars-CoV-2 både i det norske sivilsamfunn og  
i Forsvaret er uavklart. Derfor gjennomføres 
særskilte smitteverntiltak på toppen av vel-
etablerte og gjennomprøvde prinsipper ved 
innrykk. Utvidet systematisk infeksjonsover-
våking er en del av Forsvarets helsetjeneste. 
Alle innhentede data journalføres i Forsvarets 
elektroniske pasientjournalsystem og over-
føres til Forsvarets helseregister (figur 1).

Når rekruttene møter til testing på inn-
rykksdagen, blir de spurt om luftveissym-
ptomer før de kommer til testing. Det gjen-
nomføres også temperaturmåling. Alle 
rekrutter besvarer så en egenerklæring om 
helse, som er basert på NorFlu-skjemaet fra 
Folkehelseinstituttet og tilpasset Forsvarets 
behov. Spørsmålene omhandler symptomer 
fra luftveiene, kontakt med helsetjenesten 
og smittevern. Rekrutten skal også signere 
informert samtykke for datalagring.

Testing av rekruttene gjennomføres som 
flere ulike typer undersøkelser: kapillær-
prøve/hurtigtester for påvisning av antistof-
fer mot sars-CoV-2; blodprøve for serologisk 
antistoffanalyse og for å validere resultat  
fra hurtigtest; dyp neseprøve/halsprøve for 
viruspåvisning. Serologiske prøver og nese-/
halsprøver gjentas etter tre og seks uker.

Bruk av tester for sars-CoV-2
Det finnes en rekke kommersielt tilgjenge-
lige serologiske hurtigtester som påviser 
IgM- og IgG-antistoffer. Det vil ta flere dager 
etter symptomdebut før antistoffer dannes 
og deretter kan detekteres med hurtigtest. 
Derfor vil Forsvarets sanitet og Forsvaret  
i sin helsetjeneste ikke legge avgjørende 
vekt på en negativ hurtigtest når det gjelder 
å utelukke smitte eller infeksjon. Folkehelse-
instituttet er i gang med klinisk utprøving 
av hurtigtester, og testen som Forsvaret 
bruker er blant de som foreløpig kommer 
best ut blant testene som valideres (3).

Helsescreening ved innrykk

Egenerklæring om helse

Spørreskjema og dybdeintervju  
ved positiv hurtigtest

Spørreskjema og dybdeintervju  
ved positiv virusprøve

Hurtigtest/blodprøve

Virusprøvetaking

Ukentlig egenrapportering

Figur 1  Utvidet systematisk infeksjonsovervåking i Forsvaret (USI).

«Det er viktig at Forsvaret veier 
smittevernhensyn tungt opp 
mot operativ aktivitet i form 
av undervisning, utdanning, 
øving og trening»
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Serologiske prøver som påviser antistoffer 
mot sars-CoV-2 analyseres i samarbeid med 
Oslo universitetssykehus. Hensikten er å bi- 
dra til kunnskap om smittesituasjonen hos 
rekruttene. Prevalensanalyser utført ved hjelp 
av serologiske prøver i Forsvaret vil være til 
nytte ved framtidige innrykk og av interesse 
for nasjonale helsemyndigheter. Serokon-
versjonsrate og -tid varierer imidlertid mye  
i publiserte studier. Det er så langt ikke vist 
en sikker sammenheng mellom målt anti-
stoffrespons og beskyttende immunrespons.

Infeksjonsovervåking i Forsvaret vil også 
bidra til ytterligere kunnskap om kryssreak-
sjon med antistoffer mot andre luftveis- 
virus (først og fremst andre koronavirus),  
og hvorvidt slike antistoffer også fanges  
opp i de ulike testene.

Gode testegenskaper og omfattende 
 arbeid med validering gjør at polymerase-
kjedereaksjonanalyse (genpåvisningstest)  
av dyp neseprøve eller halsprøve i dette 
prosjektet er den foretrukne testmetoden  
i Forsvarets utvidede systematiske infek-
sjonsovervåking for å bestemme smittevern-
messige handlemåter overfor rekruttene.

Veien videre
Det er viktig at Forsvaret veier smittevern-
hensyn tungt opp mot operativ aktivitet  
i form av undervisning, utdanning, øving  
og trening. I det videre arbeid i Forsvaret må 
det imidlertid også gjøres nøye vurderinger 
rundt forbruk av testutstyr og smittevern-
materiell opp mot gevinst av utstrakt tes-
ting.

Kunnskap fra Forsvarets utvidede syste-
matiske infeksjonsovervåking er et viktig 
bidrag til kunnskapsdugnaden som samfun-
net er avhengig av i den videre håndtering 
av covid-19. Folkehelseinstituttet og Oslo 
universitetssykehus bidrar med kompe-
tanse, analyser og er rådgivere i oppfølging 
av nye rekrutter til Forsvaret.

Innrykk av nye rekrutter og soldatutdan-
ning representerer en særskilt smittevern-
messig utfordring og må gis best mulige 
rammevilkår der testing for sars-CoV-2 kan 
være et tiltak for å gi tryggere innrykk av 
nye rekrutter.

Mottatt 27.4.2020, første revisjon innsendt 7.5.2020, 
godkjent 12.5.2020.
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Covid-19-pan de mi en i et mot aks per spek tiv

Hvil ke til tak kan vi gjø re for  
å iva re ta smit e vern hen syn og 
unn gå kol laps av sy ke hu se nes 
akut mot ak ved en pan de mi?

Akershus uni ver si tets sy ke hus (Ahus) har 
lan dets stør ste akutt mott ak med ca. 46 000 
inn leg gel ser hvert år og 125 pa si en ter per 
døgn i snitt. Mott a ket har et høyt ak ti vi tets
ni vå og er ikke ut for met for å hånd te re et 
stør re an tall smitt e pa si en ter.

I Italia ble sy ke hu se ne raskt over vel det  
av den enor me til strøm nin gen av pa si en ter 
med covid19 (1, 2), og spe si elt akutt mott a 
kene og in ten siv av de lin ge ne ble hardt ram
met.

Til tak mått e der for iverk sett es her for  
å unn gå å havne i en si tua sjon med stor  
fare for smitt e over fø ring.

Om or ga ni se ring av akutt mott a ket
De før s te til ta ke ne som ble iverk satt, var 
etab le ring av én fel les inn gang til akutt 
motta ket og sor te ring av alle pa si en ter ett er 
smitt e ri si ko. Akutt mott a ket ble delt i to 
so ner for hen holds vis pa si en ter med og 
uten mis tan ke om covid19. Som fel les inn
gang tok vi i bruk am bu lan se ga ra sjen  
i til knyt ning til akutt mott a ket. Den 406 m2 
sto re hal len ble byg get om med lett veg ger 
og plas se ring av ut styr med et smittesorte
ringspunkt ved inn gan gen, 20 båre plas ser 
til tria ge ring samt ar beids sta sjo ner for 
kli nisk og mer kan tilt per so nell. Ved sor te
rings punk tet vur de rer en lege ri si ko en for 
covid19 ut fra et av krys nings skje ma. Pa si en
ter som ikke fyl ler noen av kri te ri e ne, blir 
trans por tert til so nen for pa si en ter uten 
mis tan ke om covid19. Pa si en ter med mu lig 
covid19 de les vi de re i to ko hor ter, hen holds
vis lav og høy ri si ko for smitt e over fø ring. 
Pa si en te ne tria ge res der ett er ett er Man ches
ter Triage Sy stem (3), tes tes og iso le res.

Ahus had de i pe ri oden 1.3.–14.5.2020 
155  pa si en ter inn lagt med covid19 (4).  
Det høye an tal let smitt e pa si en ter ga også 
ut ford rin ger for ra dio lo gisk av de ling. Ka pa
si te ten på ra dio lo gisk av de ling, smitt e ri si 
koen ved trans port og be ho vet for smitt e
vern  utstyr og des in fek sjon av stue er for  
hold som ta ler for bruk av por ta bel rønt gen 
tho rax som bil de un der sø kel se ved covid19 

(5, 6). Vi opp rett et der for en sta sjon med 
rønt gen i am bu lan se hal len. De fles te av 
pa si en te ne som kom med be kref tet el ler 
mis tenkt covid19, fikk ut ført rønt gen av 
lun ge ne før vi de re flytt ing inn i akutt mot 
taket.

Mott ak av smitt e pa si en ter er res surs 
kreven de, både med hen syn til per so nell, 
smitt e vern ut styr og are al. Dett e kom mer  
i til legg til hen sy net til and re pa si en ter med 
ene roms be hov. For å øke den to ta le ka pa si
te ten om gjor de vi ti sen ger i ob ser va sjons
pos ten til knytt et akutt mott a ket til un der sø
kel ses og be hand lings plas ser for pa si en ter 
uten mis tan ke om covid19.

Ved Akershus uni ver si tets sy ke hus tar 
me di sinsk team el ler trau me team imot fle re 
kri tisk syke el ler skad de pa si en ter hver dag. 
Når kri tisk syke pa si en ter har mis tenkt el ler 
be kref tet covid19, må eks tra smitt e vern hen
syn tas. Ut sty ret i rom met må des in fi se res 
ett er bruk, og aero sol dan nen de pro se dy rer 
som in tu ba sjon bør gjø res på rom med 
undertrykksventilasjon (7). Våre ek sis te 
rende akutt stu er var ikke eg net til dett e 
for må let, og ett er at de før s te kri tisk syke 
covid19pa si en te ne ble tatt imot un der 
van ske li ge smitt e vern for hold, byg get vi om 
to ek sis te re nde mott aks rom til akutt rom 
med slu se og undertrykksventilasjon. Vi 
gjen nom før te også si mu le rings tre nin ger  
på dis se rom me ne og opp da get prak tis ke 
pro ble mer som det var mu lig å løse for  
å bedre mott a ket av dis se pa si en te ne.

Per so nell
Fore ta ket har om dis po nert 31 sy ke plei er års
verk fra and re av de lin ger til akutt mott a ket 
og gitt dis se nød ven dig opp læ ring. Det har 
også vært om fatt en de opp læ ring av akutt
mottakssykepleierne slik at de kan iva re ta 
fle re funk sjo ner. På lege si den har vi an satt 
me di sin stu den ter og fers ke le ger i spe sia li
se ring samt opp rett et et eks tra primærvakt
sjikt i det ind re me di sins ke vakt laget. Le ger 

fra and re sy ke hus av de lin ger har fått opp læ
ring i mott ak av me di sins ke pa si en ter og 
iva re tar sor te rings funk sjo nen på dag tid.

Be ho vet for in for ma sjon og klar an svars
for de ling er svært vik tig i en kri se si tua sjon. 
To lege res sur ser ble der for av satt til dett e 
ar bei det. Dis se del tok på dag li ge mø ter med 
di vi sjons le del sen, le del sen i akutt mott a ket 
og på mor gen mø ter med det ind re me di
sins ke vakt laget. Pro ble mer ble raskt iden ti
fi sert og løst. Dett e bi dro til god in for ma
sjons flyt mel lom le del se og per so nel let  
i akutt mott a ket.

Det psy kis ke pres set på le ger og sy ke 
pleiere i mott ak har vært stort i den ne pe ri o
den. Red sel for å smitt e seg selv el ler and re, 
vars ler om man gel på og po ten si el le re strik
sjo ner på bruk av smitt e vern ut styr, man ge 
ti mer til brakt i smitt e be kled ning med 
 ut ford ren de pleie og un der sø kel ses for hold 
samt an svar ved mott ak av re la tivt unge og 
svært syke pa si en ter med in ten siv be hov kan 
være men talt ut ford ren de for man ge. I blant 
an net Italia og Kina (8) er det skre vet om 
for hold ved in ten siv av de lin ger og akutt mot
tak der hel se per so nell selv blir al vor lig syke, 
dels grun net be last nin gen de er ut satt for.  
I Stor bri tan nia har covid-fat ig ue vært gjen
stand for mye dis ku sjon i The British Med i
cal Journal.

Akershus uni ver si tets sy ke hus har ru ti ner 
for psy ko so si al be red skap ved kri ser og 
be las ten de hen del ser. Dett e hånd te res av 
Kon sul ta sjons psy kia trisk en het. En he ten  
har vært til ste de i akutt mott a ket dag lig  
og har gjen nom ført av last nings sam ta ler  
for 114 sy ke plei e re og 27 le ger i det me di 
sinske vakt laget. Dis se ufor mel le sam ta le ne 
har fore gått i mind re grup per, med mål om 
å re du se re fø lel ses mes sig stress og uro (9).

Akutt mott a ket har gjen nom ført sto re 
end rin ger i lø pet av få hek tis ke uker. Akers
hus uni ver si tets sy ke hus er et av sy ke hu se ne 
i Norge som har hatt flest covid19smitt e de 
pa si en ter. An tall smitt e de har gått ned, men 
vi har fort satt be hov for sor te ring, iso le ring 
og tes ting av dem med symp to mer. Vi plan
leg ger for å opp rett hol de be red ska pen med 
den be skrev ne or ga ni se rin gen ut året el ler 
så len ge smitt e si tua sjo nen i be folk nin gen 
kre ver det.

Mot at 25.5.2020, før s te re vi sjon inn sendt 1.6.2020, 
 godkjent 2.6.2020.

«Vi plan leg ger for å opp rett
hol de be red ska pen med den 
be skrev ne or ga ni se rin gen  
ut året el ler så len ge smit te
si tua sjo nen i be folk nin gen 
kre ver det»
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ANNE CATH RINE P. WAM MER
a.wammer@gmail.com
er spe sia list i ind re me di sin og i en do kri no lo gi  
og over le ge ved Akutt me di sinsk og en do kri no 
logisk av de ling, Akershus uni ver si tets sy ke hus.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir føl-
gen de in ter es se kon flik ter: Hun har mot at støt e fra 
NovoNordisk i for bin del se med fore drags opp drag.

SOL VOR FIN DA LEN PEDERSEN
er spe sia list i ind re me di sin, kon sti tuert over le ge 
på Lun ge me di sinsk av de ling og er ko or di na tor for 
ind re me di sinsk vakt lag på Akershus uni ver si tets
sy ke hus.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

MAY-LISS HAT LE SKOG
er spe sia list i ind re me di sin, over le ge i akutt mott a
ket og sek sjons le der for over le ge ne i Akutt mott a
ket, Akershus uni ver si tets sy ke hus.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

BEN DIK WEST LUND HEG NA
er pro sjekt le der, sy ke plei er og tid li ge re sek sjons
le der for sy ke plei er ne i Akutt mott a ket, Akershus 
uni ver si tets sy ke hus.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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Re gje rin gens «ko ro na kom mi sjon» er lite 
 repre sen ta tiv og har in ha bil le der

Re gje rin gen har opp nevnt en 
kom mi sjon som skal vur de re 
hånd te rin gen av ko ro na epi de
mi en. De fles te med lem me ne er 
po li ti ke re el ler ad mi nist ra to rer. 
Blant de tre le ge ne er bare én 
 aktiv kli ni ker. Sy ke plei er ne er 
ikke re pre sen tert. Le de rens ha bi
li tet er tvil som, og man da tet er 
både uklart og be gren set.

I en kro nikk i Tids skrif tet pri mo mai 2020 (1) 
kon klu der te vi med at «covid-19-pan de mi en 
gir vik tig lær dom om hvor dan Norge bør 
inn ret e hel se- og sy ke hus ve se net her et er», 
og fore slo en ut red ning bl.a. av hvil ke kon se-
kven ser dis se er fa rin ge ne skul le få for pla-
nen for nye sy ke hus. Til tross for en me get 
rask god kjen nings pro sess i Tids skrif tet kom 
kro nik ken på et er skudd i for hold til re gje-
rin gens opp nev ning av en «ko ro na kom mi-
sjon». Ved å hand le så raskt har re gje rin gen 
kun net leg ge all ne ga tiv vur de ring av pan-
de mi hånd te rin gen død i før s te om gang, og 
den har unn gåt de bat om kom mi sjo nens 
sam men set ning og man dat. Stortingets 
op po si sjon, re pre sen tert ved Jo nas Gahr 
Støre, ut al te at den var vel for nøyd med 
kom mi sjo nen, og at pro fes sor eme ri tus 
Ste ner Kvinns land er en ut mer ket le der.  
Vi er ueni ge i beg ge de ler.

Le der med tvil som ha bi li tet
Kvinns land har, som ad mi nist re ren de di rek-
tør for Hel se Bergen fra 2003 og som sty re -
leder for Oslo uni ver si tets sy ke hus i en 
 år rek ke, vært an svar lig for be slut nin ger  
av stor be tyd ning for lan dets hel se mes si ge 
be red skaps si tua sjon. Han har utvil somt 
er fa ring nok til å kun ne lede kom mi sjo nen, 
men for di han har så mye å for sva re, er 
ha bi li te ten hans me get tvil som.

Man gel full kom pe tan se
Blant med lem me ne i kom mi sjo nen fin nes 
bare én lege med spe si fikk kunn skap om 
in fek sjons me di sin (2). Le ger som til dag lig 
har an svar for be red skap i sy ke hu se ne og 
som har hat «støv le ne på» un der pan de -
mien, bur de vært mye bre de re re pre sen tert. 
Like kri tikk ver dig er det at sy ke plei er ne, 

som har en sen tral po si sjon både i sy ke hus 
og i kom mu ne hel se tje nes ten, over ho det 
ikke er re pre sen tert. Beg ge de ler er dypt 
skuf en de. Kom mi sjo nen re pre sen te rer  
i over flod det po li tisk-ad mi nist ra ti ve kom-
plek set i vårt land, men dess ver re lite an net.

Lite spe si fikt man dat
Man da tet skuf er også. Det er me get rundt. 
Med lit vel vil je kan man si at det dek ker de 

to før s te av fem punk ter på lista i vår kro-
nikk (1): be ho ve ne for be red skaps lag re og 
egen pro duk sjon av smit e vern ut styr og 
me di ka men ter. Men våre tre siste punk ter 
– som drei er seg om senge tall i sy ke hus, 
hvor dan sy ke hus bør byg ges for å møte 
be ho ve ne som opp står når pan de mi er tref-
fer oss, og be ho vet for kom pe tan se opp byg-
ging hos per so na le på alle ni vå er – er ikke 
nevnt med et ord. Man da tet unn la ter alt så  
å røre ved kon kre te spørs mål som re gje rin-
gen vet er både vik ti ge og kon tro ver si el le.

Lave for vent nin ger til re sul ta tet
Våre for vent nin ger til ver di en av det kom mi-
sjo nen skal leg ge frem i mars nes te år, er 
der for lave. Be kla ge lig vis har Stor tin get 
unn lat å gri pe inn. Det bur de ha sør get for 
å gi kom mi sjo nen en le der hvis ha bi li tet 
ikke kan trek kes i tvil. Det bur de også ha 
sør get for bre de re og mer ade kvat sam men-
set ning av kom mi sjo nen og et mer om fat-
ten de og spe si fikt man dat. Kvinns land-kom-
mi sjo nen kan ikke an s es som sterk, uav hen-
gig og ob jek tiv slik som Gjørv-kom mi sjo nen, 
som vur der te re spon sen på ter ro ren i re gje-
rings kvar ta let og på Utøya i 2011. Re gje rin-
gen øns ker seg ty de lig vis en ut red ning fri 
for kri tikk og ut ford rin ger av be tyd ning, og 
det kom mer den til å få. Et an net re sul tat vil 
jo kun ne slå ne ga tivt ut i stor tings val get!

Mot at 17.5.2020, før s te re vi sjon inn sendt 22.5.2020, 
 godkjent 25.5.2020.

«Man da tet unn la ter å røre  
ved kon kre te spørs mål som 
re gje rin gen vet er både vik ti ge 
og kon tro ver si el le»

ROLF KÅ RE SEN
er dr.med., spe sia list i ge ne rell kir ur gi og i bryst-  
og endokrinkirurgi, pro fes sor eme ri tus ved Uni ver-
si te tet i Oslo og tid li ge re sjefl e ge ved Oslo uni ver si-
tets sy ke hus, Ul le vål.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

SVEN ERIK GIS VOLD
er dr.med., spe sia list i ane ste sio lo gi, pro fes sor 
eme ri tus ved NTNU og tid li ge re av de lings sjef ved 
Av de ling for ane ste si ved St. Olavs hos pi tal.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

HANS ERIK HEIER
heheier@online.no
er dr.med., kan di dat i hel se ad mi nist ra sjon, spe sia-
list i im mu no lo gi og trans fu sjons me di sin, pro fes-
sor eme ri tus ved Uni ver si te tet i Oslo og tid li ge re 
av de lings over le ge 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, Ul le vål.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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Lest 25.5.2020.

Taltz® (iksekizumab) er en IL-17A-hemmer som er indisert til behandling av moderat til 
alvorlig plakkpsoriasis hos voksne som er aktuelle for systemisk behandling, og aktiv 
psoriasis artritt, alene eller i kombinasjon med metotreksat, hos voksne pasienter som 
har respondert utilstrekkelig, eller som er intolerante overfor ett eller flere
sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler (DMARDs).1

Anbefalt dosering ved plakkpsoriasis3:

• Uke 0: 160 mg som subkutan injeksjon (to injeksjoner á 80 mg)

• Etterfulgt av 80 mg (én injeksjon) ved uke 2, 4, 6, 8, 10 og 12

• Deretter en vedlikeholdsdose på 80 mg hver 4. uke

Hos pasienter med samtidig psoriasisartritt og moderat til alvorlig plakkpsoriasis er anbefalt 
doseringsregime det samme som for plakkpsoriasis.3

Anbefalt dosering ved psoriasis artritt:
- Uke 0: 160 mg som subkutan injeksjon (to injeksjoner á 80 mg)
- Etterfulgt av 80 mg (én injeksjon) som vedlikeholdsdose hver 4. uke3

Sikkerhetsinformasjon: Behandling med Taltz er forbundet med en økt hyppighet av 
infeksjoner, som f.eks. øvre luftveisinfeksjon og reaksjoner på injeksjonsstedet.4 Taltz  
bør brukes med forsiktighet hos pasienter med klinisk relevante kroniske infeksjoner eller 
pasienter med betennelsessykdommer i tarmen. Taltz skal skal ikke gis til pasienter med 
aktiv tuberkulose.5 Fertile kvinner skal bruke sikker prevensjon under behandling og i minst 
10 uker etter behandling.6
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 Felleskatalogtekst

▼  Taltz «Lilly»
C Immunsuppressivt middel, interleukinhemmer. ATC-nr.: L04A C13

H  INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte/penn 80 mg: Hver ferdigfylte sprøyte/penn (1 ml) 
inneh.: Iksekizumab 80 mg, natriumsitrat, vannfri sitronsyre, natriumklorid, polysorbat 80, vann til injeksjonsvæsker. 

Indikasjoner: Behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos voksne som er aktuelle for systemisk behan-
dling. Alene eller i kombinasjon med metotreksat (MTX) til behandling av aktiv psoriasisartritt hos voksne som har 
respondert utilstrekkelig på, eller som er intolerante overfor ett eller flere sykdomsmodfiserende antirevmatiske 
legemidler (DMARD).

Dosering Brukes under veiledning og tilsyn av lege med erfaring i diagnostisering og behandling av indiserte til-
stander. Seponering bør vurderes ved manglende respons etter 16-20 uker. Enkelte pasienter med delvis respons 
ved behandlingsoppstart kan fortsatt få bedring ved behandling utover 20 uker. Voksne: Plakkpsoriasis: Anbefalt 
dose er 160 mg (2 injeksjoner à 80 mg) som s.c. injeksjon ved uke 0, deretter 80 mg ved uke 2, 4, 6, 8, 10 
og 12, videre 1 vedlikeholdsdose på 80 mg hver 4. uke. Psoriasisartritt: Anbefalt dose er 160 mg (2 injeksjon-
er à 80 mg) som s.c injeksjon ved uke 0, deretter 80 mg (1 injeksjon) hver 4. uke. Samtidig psoriasisartritt og 
moderat til alvorlig plakk-psoriasis: Dosering som for plakkpsoriasis. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/
nyrefunksjon: Ikke undersøkt. Ingen doseringsanbefalinger kan gis. Barn og ungdom: 6-18 år: Sikkerhet og ef-
fekt ikke fastslått. <6 år: Bruk ikke relevant. Eldre: Ingen dosejustering nødvendig. Begrenset erfaring ≥75 år.  
Tilberedning/Håndtering: Skal ikke ristes. Se pakningsvedlegg. Administrering: Gis s.c. Hudområder med psoria-
sis bør unngås ved valg av injeksjonssted, og injeksjonssted bør varieres. Etter grundig opplæring i s.c. injeksjonsteknikk 
kan pasienten injisere selv, dersom det vurderes hensiktsmessig. Legen skal sikre tilstrekkelig oppfølging av pasienten.  

Kontraindikasjoner: Alvorlig overfølsomhet for innholdsstoffene. Klinisk relevante aktive infeksjoner  
(f.eks. tuberkulose). 

Forsiktighetsregler: Infeksjoner: Øker hyppigheten av infeksjoner (f.eks. øvre luftveisinfeksjoner, oral candi-
diasis, konjunktivitt og tineainfeksjoner). Brukes med forsiktighet ved klinisk relevante kroniske infeksjoner. Der-
som infeksjon utvikles skal pasienten overvåkes nøye, og iksekizumab seponeres ved manglende respons på 
standardbehandling eller hvis infeksjonen blir alvorlig. Behandling skal ikke gjenopptas før infeksjonen er leget. 
Overfølsomhet: Alvorlige overfølsomhetsreaksjoner, inkl. anafylaksi, angioødem og urticaria, er rapportert. 
Sene (10-14 dager etter injeksjon), alvorlige overfølsomhetsreaksjoner, inkl. omfattende urticaria, dyspné og 
høye antistoff-titre er rapportert sjeldent. Behandlingen seponeres øyeblikkelig og hensiktsmessig behandling 
igangsettes. Betennelsessykdom i tarm: Nye eller forverrede tilfeller kan oppstå. Forsiktighet utvises ved beten-
nelsessykdom i tarm, inkl. Crohns sykdom og ulcerøs kolitt, og pasienten følges nøye opp. Immunisering: Skal 
ikke brukes samtidig med levende vaksiner. Respons på inaktiverte vaksiner er utilstrekkelig dokumentert. 

Interaksjoner For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse.
Interaksjonsstudie hos pasienter med moderat til alvorlig psoriasis har vist at 12 ukers administrering av iksekizumab 
i kombinasjon med legemidler som metaboliseres via CYP3A4 (dvs. midazolam), CYP2C9 (dvs. warfarin), CYP2C19 

(dvs. omeprazol), CYP1A2 (dvs. koffein) eller CYP2D6 (dvs. dekstrometorfan), ikke har klinisk signifikant påvirkning 
på farmakokinetikken av disse legemidlene. Sikkerhet av iksekizumab i kombinasjon med andre immunmodulerende 
midler eller fototerapi er ikke undersøkt. Interaksjoner er ikke sett ved samtidig administrering av MTX og/eller 
kortikosteroider, ved psoriasisartritt.
Graviditet, amming og fertilitet Graviditet: Begrensede data. Bruk under graviditet bør unngås. Fertile kvin-
ner skal bruke sikker prevensjon under og i minst 10 uker etter behandling. Amming: Utskillelse i morsmelk er 
ukjent. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risiko-
vurdering. Fertilitet: Ikke undersøkt. Dyrestudier viser ingen direkte eller indirekte skadelige effekter mhp. fertilitet. 

Bivirkninger Svært vanlige (≥1/10): Generelle: Reaksjon på injeksjonsstedet. Infeksiøse: Øvre luftveisinfeksjon. 
Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme. Infeksiøse: Herpes simplex (mukokutan), tineainfeksjon.  
Luftveier: Orofaryngealsmerte. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Nøytropeni, trombocy-
topeni. Hud: Eksem, urticaria, utslett. Immunsystemet: Angioødem. Infeksiøse: Cellulitt, influensa, konjunk-
tivitt, oral candidiasis, rhinitt. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon.  

Overdosering/Forgiftning Behandling: Pasienten overvåkes for tegn/symptomer på bivirkninger.  
Symptomatisk behandling startes umiddelbart. 

Egenskaper Klassifisering: IgG4 monoklonalt antistoff med høy affinitet og spesifisitet til interleukin 17A (IL-17A 
og IL-A/F). Virkningsmekanisme: Forhøyede konsentrasjoner av IL 17A har vært involvert i patogenesen av pso-
riasisartritt og psoriasis ved å fremme proliferasjon og aktivering av keratinocytter. Nøytralisering av IL 17A med 
iksekizumab hemmer disse prosessene. Ikse-kizumab binder ikke til ligandene IL 17B, IL 17C, IL 17D, IL 17E eller 
IL 17F. Reduserer inflammasjonsmarkøren CRP. Iksekizumab er forbundet med forbedringer av erytem, hardhet og 
flassing i plakkpsoriasislesjoner, inkl. genital psoriasis, samt reduksjon i tegn og symptomer, fysiske funksjoner og 
forsinkelse i strukturell leddskade ved psoriasisartritt. For sammenligning med komparator, se SPC. Absorpsjon: Tmax 
4-7 dager. Biotilgjengelighet: 54-90%. Proporsjonal økning i AUC ved doseområde 5-160 mg gitt som s.c. injeksjon. 
Fordeling: Gjennomsnittlig Vdss: 7,11 liter. Halveringstid: Gjennomsnittlig 13 dager. Gjennomsnittlig serumclearance: 
0,0161 liter/time. Metabolisme: Kataboliseres til små peptider og aminosyrer.
Oppbevaring og holdbarhet Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Kan oppbevares utenfor kjøleskap inntil 5 dager ved 
høyst 30ºC. Skal ikke fryses. Oppbevares i originalemballasjen for å beskytte mot lys.
Pakninger og priser pr. 10.01.2020: 1 stk.1 (ferdigfylt sprøyte) kr 14526,20. 1 stk.1 (ferdigfylt penn)  
kr 14526,20.R.gr. C.

Refusjon: 
1 H-resept: L04A C13_1 Iksekizumab  
Refusjonsberettiget bruk: Rekvirering skal gjøres i tråd med nasjonal faglig retningslinje for bruk av TNF-a  
hemmere og andre biologiske betennelsesdempende legemidler og føringer fra RHF/LIS spesialistgruppe. 

Vilkår: (216) Refusjon ytes kun etter resept fra sykehuslege eller avtalespesialist.

Sist endret: 05.09.2019 

Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 18.07.2019

Eli Lilly Norge AS. Postboks 6090 Etterstad, Besøksadresse: Innspurten 15, 0663 Oslo. +47 22 88 18 00 (office), www.lilly.no 

Dette legemiddelet er underlagt særlig overvåkning for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. 

* Clear skin: PASI 100 =100 % forbedring på Psoriasis Area and Severity Index7
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Taltz® (iksekizumab) er en IL-17A-hemmer som er indisert til behandling av moderat til 
alvorlig plakkpsoriasis hos voksne som er aktuelle for systemisk behandling, og aktiv 
psoriasis artritt, alene eller i kombinasjon med metotreksat, hos voksne pasienter som 
har respondert utilstrekkelig, eller som er intolerante overfor ett eller flere
sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler (DMARDs).1

Anbefalt dosering ved plakkpsoriasis3:

• Uke 0: 160 mg som subkutan injeksjon (to injeksjoner á 80 mg)

• Etterfulgt av 80 mg (én injeksjon) ved uke 2, 4, 6, 8, 10 og 12

• Deretter en vedlikeholdsdose på 80 mg hver 4. uke

Hos pasienter med samtidig psoriasisartritt og moderat til alvorlig plakkpsoriasis er anbefalt 
doseringsregime det samme som for plakkpsoriasis.3

Anbefalt dosering ved psoriasis artritt:
- Uke 0: 160 mg som subkutan injeksjon (to injeksjoner á 80 mg)
- Etterfulgt av 80 mg (én injeksjon) som vedlikeholdsdose hver 4. uke3

Sikkerhetsinformasjon: Behandling med Taltz er forbundet med en økt hyppighet av 
infeksjoner, som f.eks. øvre luftveisinfeksjon og reaksjoner på injeksjonsstedet.4 Taltz  
bør brukes med forsiktighet hos pasienter med klinisk relevante kroniske infeksjoner eller 
pasienter med betennelsessykdommer i tarmen. Taltz skal skal ikke gis til pasienter med 
aktiv tuberkulose.5 Fertile kvinner skal bruke sikker prevensjon under behandling og i minst 
10 uker etter behandling.6
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 Felleskatalogtekst

▼  Taltz «Lilly»
C Immunsuppressivt middel, interleukinhemmer. ATC-nr.: L04A C13

H  INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte/penn 80 mg: Hver ferdigfylte sprøyte/penn (1 ml) 
inneh.: Iksekizumab 80 mg, natriumsitrat, vannfri sitronsyre, natriumklorid, polysorbat 80, vann til injeksjonsvæsker. 

Indikasjoner: Behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos voksne som er aktuelle for systemisk behan-
dling. Alene eller i kombinasjon med metotreksat (MTX) til behandling av aktiv psoriasisartritt hos voksne som har 
respondert utilstrekkelig på, eller som er intolerante overfor ett eller flere sykdomsmodfiserende antirevmatiske 
legemidler (DMARD).

Dosering Brukes under veiledning og tilsyn av lege med erfaring i diagnostisering og behandling av indiserte til-
stander. Seponering bør vurderes ved manglende respons etter 16-20 uker. Enkelte pasienter med delvis respons 
ved behandlingsoppstart kan fortsatt få bedring ved behandling utover 20 uker. Voksne: Plakkpsoriasis: Anbefalt 
dose er 160 mg (2 injeksjoner à 80 mg) som s.c. injeksjon ved uke 0, deretter 80 mg ved uke 2, 4, 6, 8, 10 
og 12, videre 1 vedlikeholdsdose på 80 mg hver 4. uke. Psoriasisartritt: Anbefalt dose er 160 mg (2 injeksjon-
er à 80 mg) som s.c injeksjon ved uke 0, deretter 80 mg (1 injeksjon) hver 4. uke. Samtidig psoriasisartritt og 
moderat til alvorlig plakk-psoriasis: Dosering som for plakkpsoriasis. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/
nyrefunksjon: Ikke undersøkt. Ingen doseringsanbefalinger kan gis. Barn og ungdom: 6-18 år: Sikkerhet og ef-
fekt ikke fastslått. <6 år: Bruk ikke relevant. Eldre: Ingen dosejustering nødvendig. Begrenset erfaring ≥75 år.  
Tilberedning/Håndtering: Skal ikke ristes. Se pakningsvedlegg. Administrering: Gis s.c. Hudområder med psoria-
sis bør unngås ved valg av injeksjonssted, og injeksjonssted bør varieres. Etter grundig opplæring i s.c. injeksjonsteknikk 
kan pasienten injisere selv, dersom det vurderes hensiktsmessig. Legen skal sikre tilstrekkelig oppfølging av pasienten.  

Kontraindikasjoner: Alvorlig overfølsomhet for innholdsstoffene. Klinisk relevante aktive infeksjoner  
(f.eks. tuberkulose). 

Forsiktighetsregler: Infeksjoner: Øker hyppigheten av infeksjoner (f.eks. øvre luftveisinfeksjoner, oral candi-
diasis, konjunktivitt og tineainfeksjoner). Brukes med forsiktighet ved klinisk relevante kroniske infeksjoner. Der-
som infeksjon utvikles skal pasienten overvåkes nøye, og iksekizumab seponeres ved manglende respons på 
standardbehandling eller hvis infeksjonen blir alvorlig. Behandling skal ikke gjenopptas før infeksjonen er leget. 
Overfølsomhet: Alvorlige overfølsomhetsreaksjoner, inkl. anafylaksi, angioødem og urticaria, er rapportert. 
Sene (10-14 dager etter injeksjon), alvorlige overfølsomhetsreaksjoner, inkl. omfattende urticaria, dyspné og 
høye antistoff-titre er rapportert sjeldent. Behandlingen seponeres øyeblikkelig og hensiktsmessig behandling 
igangsettes. Betennelsessykdom i tarm: Nye eller forverrede tilfeller kan oppstå. Forsiktighet utvises ved beten-
nelsessykdom i tarm, inkl. Crohns sykdom og ulcerøs kolitt, og pasienten følges nøye opp. Immunisering: Skal 
ikke brukes samtidig med levende vaksiner. Respons på inaktiverte vaksiner er utilstrekkelig dokumentert. 

Interaksjoner For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse.
Interaksjonsstudie hos pasienter med moderat til alvorlig psoriasis har vist at 12 ukers administrering av iksekizumab 
i kombinasjon med legemidler som metaboliseres via CYP3A4 (dvs. midazolam), CYP2C9 (dvs. warfarin), CYP2C19 

(dvs. omeprazol), CYP1A2 (dvs. koffein) eller CYP2D6 (dvs. dekstrometorfan), ikke har klinisk signifikant påvirkning 
på farmakokinetikken av disse legemidlene. Sikkerhet av iksekizumab i kombinasjon med andre immunmodulerende 
midler eller fototerapi er ikke undersøkt. Interaksjoner er ikke sett ved samtidig administrering av MTX og/eller 
kortikosteroider, ved psoriasisartritt.
Graviditet, amming og fertilitet Graviditet: Begrensede data. Bruk under graviditet bør unngås. Fertile kvin-
ner skal bruke sikker prevensjon under og i minst 10 uker etter behandling. Amming: Utskillelse i morsmelk er 
ukjent. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risiko-
vurdering. Fertilitet: Ikke undersøkt. Dyrestudier viser ingen direkte eller indirekte skadelige effekter mhp. fertilitet. 

Bivirkninger Svært vanlige (≥1/10): Generelle: Reaksjon på injeksjonsstedet. Infeksiøse: Øvre luftveisinfeksjon. 
Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme. Infeksiøse: Herpes simplex (mukokutan), tineainfeksjon.  
Luftveier: Orofaryngealsmerte. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Nøytropeni, trombocy-
topeni. Hud: Eksem, urticaria, utslett. Immunsystemet: Angioødem. Infeksiøse: Cellulitt, influensa, konjunk-
tivitt, oral candidiasis, rhinitt. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon.  

Overdosering/Forgiftning Behandling: Pasienten overvåkes for tegn/symptomer på bivirkninger.  
Symptomatisk behandling startes umiddelbart. 

Egenskaper Klassifisering: IgG4 monoklonalt antistoff med høy affinitet og spesifisitet til interleukin 17A (IL-17A 
og IL-A/F). Virkningsmekanisme: Forhøyede konsentrasjoner av IL 17A har vært involvert i patogenesen av pso-
riasisartritt og psoriasis ved å fremme proliferasjon og aktivering av keratinocytter. Nøytralisering av IL 17A med 
iksekizumab hemmer disse prosessene. Ikse-kizumab binder ikke til ligandene IL 17B, IL 17C, IL 17D, IL 17E eller 
IL 17F. Reduserer inflammasjonsmarkøren CRP. Iksekizumab er forbundet med forbedringer av erytem, hardhet og 
flassing i plakkpsoriasislesjoner, inkl. genital psoriasis, samt reduksjon i tegn og symptomer, fysiske funksjoner og 
forsinkelse i strukturell leddskade ved psoriasisartritt. For sammenligning med komparator, se SPC. Absorpsjon: Tmax 
4-7 dager. Biotilgjengelighet: 54-90%. Proporsjonal økning i AUC ved doseområde 5-160 mg gitt som s.c. injeksjon. 
Fordeling: Gjennomsnittlig Vdss: 7,11 liter. Halveringstid: Gjennomsnittlig 13 dager. Gjennomsnittlig serumclearance: 
0,0161 liter/time. Metabolisme: Kataboliseres til små peptider og aminosyrer.
Oppbevaring og holdbarhet Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Kan oppbevares utenfor kjøleskap inntil 5 dager ved 
høyst 30ºC. Skal ikke fryses. Oppbevares i originalemballasjen for å beskytte mot lys.
Pakninger og priser pr. 10.01.2020: 1 stk.1 (ferdigfylt sprøyte) kr 14526,20. 1 stk.1 (ferdigfylt penn)  
kr 14526,20.R.gr. C.

Refusjon: 
1 H-resept: L04A C13_1 Iksekizumab  
Refusjonsberettiget bruk: Rekvirering skal gjøres i tråd med nasjonal faglig retningslinje for bruk av TNF-a  
hemmere og andre biologiske betennelsesdempende legemidler og føringer fra RHF/LIS spesialistgruppe. 

Vilkår: (216) Refusjon ytes kun etter resept fra sykehuslege eller avtalespesialist.

Sist endret: 05.09.2019 

Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 18.07.2019

Eli Lilly Norge AS. Postboks 6090 Etterstad, Besøksadresse: Innspurten 15, 0663 Oslo. +47 22 88 18 00 (office), www.lilly.no 

Dette legemiddelet er underlagt særlig overvåkning for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. 

* Clear skin: PASI 100 =100 % forbedring på Psoriasis Area and Severity Index7
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In ten si ve ring av an ti trom bo tisk be hand ling 
ved kro nisk ate ro skle ro tisk syk dom

In ten si ve ring av an ti trom bo tisk 
be hand ling kan re du se re mor bi
di tet og mor ta li tet hos pa si en ter 
med etab lert ate ro skle ro tisk 
syk dom. Be hand lings stra te gi en 
bør in kor po re res i nors ke ret
nings lin jer.

Ate ro skle ro se for år sa ker svek kel se el ler 
for snev ring av ar te rie veg ger og er pa to fy sio
lo gisk år sak til man ge kar dio vas ku læ re 
syk dom mer. Ero sjon el ler rup tur av ate ro
skle ro tis ke le sjo ner, med koa gu la sjons fak
tor og blod pla te ak ti ve ring, kan gi vi de re 
for tet ning med trom be dan nel se og pe ri fer 
em bo li se ring (1).

I 2016 bruk te mer enn én av fem i Norge 
me di ka men ter for å be hand le el ler fo re 
bygge kar dio vas ku lær syk dom (2). Selv om 
in si den sen av hjer te og kar syk dom mer er  
i ned gang, for ven tes en øk ning i be folk
nings an de len som le ver med til stan de ne. 
Det e er en føl ge av bed ret over le vel se og  
en ald ren de be folk ning (3).

For høy et kar dio vas ku lær ri si ko
Etab ler te, fore byg gen de til tak mot kar dio
vas ku lær syk dom er livsstilintervensjoner, 
an ti dia be ti ka, blod trykks re gu le ren de og 
ko le ste rol sen ken de me di ka men ter samt 
even tu elt re vas ku la ri se rings be hand ling  
(4, 5). Se kun dær pro fy lak se in klu de rer an ti
trom bo tisk me di ka sjon ved ko ro nar ar te rie
syk dom, karotisstenose el ler symp to ma tisk 
pe ri fer ar te rie syk dom.

Pa si en ter med etab lert hjer te og kar syk
dom er be ty de lig ut sat for al vor li ge kar dio
vas ku læ re hen del ser (kar dio vas ku lær død, 
myo kard in farkt og slag), selv ved ef ek tiv 
be hand ling og god et er le vel se (1). Ri si ko en 
har blit es ti mert til hele 20 % et er 3 – 4 år  
(1, 6).

Hos pa si en ter med ko ro nar ar te rie syk
dom er pe ri fer ar te rie syk dom en kjent ri si
ko mar kør for al vor lig ut fall, og pa si en ter 

med slik syk dom har for høy et ri si ko for 
al vor li ge kar dio vas ku læ re hen del ser (7). 
Pa si en ter med pe ri fer ar te rie syk dom er også 
be ty de lig ut sat for al vor li ge eks tre mi tets
hen del ser (akut is ke mi, am pu ta sjon og 
kir ur gisk re vas ku la ri se ring) (5).

Nye stu di er av an ti trom bo tis ke re gi mer
Fle re stu di er med uli ke an ti trom bo tis ke 
re gi mer for pa si en ter med kar dio vas ku lær 
syk dom er pub li sert, men to tal nyt e set 
mot ri si ko har ofte vært uguns tig, blant 
an net grun net øk ning i in tra kra ni a le og/
el ler fa ta le blød nin ger (4, 6). Det e var an ner
le des i to ny lig pub li ser te stu di er.

PE GA SUSTIMI 54stu di en (Pre ven tion of 
Car dio vas cu lar Events in Pa ti ents with Pri or 
Heart At ack Using Ticagrelor Com pared to 
Pla ce bo on a Back ground of As pi rin–Throm
bolysis In Myocardial In farc tion) (8, 9) in klu
der te 21 162 pa si en ter med gjen nom gåt 
myo kard in farkt. Dobbel pla te hem ming  
med 60 mg tikagrelor to gan ger dag lig pluss 
ace tyl sa li syl sy re 75 mg dag lig gav sig ni fi kant 
re duk sjon av al vor li ge kar dio vas ku læ re 
hen del ser (HR 0,84, p = 0,004) sam men lik net 
med ace tyl sa li syl sy re i mo no te ra pi. I tikagre
lorgruppen ble an tal let sto re blød nin ger 
dob let, men det var in gen sig ni fi kant øk ning 
i fa ta le el ler in tra kra ni a le blød nin ger. Pa si en
ter med pe ri fer ar te rie syk dom fikk sig ni fi
kant ned gang i mor ta li tet i grup pen som 
mot ok 60 mg tikagrelor (HR 0,52, p = 0,007).

COM PASSstu di en (Car dio vas cu lar Out
comes for Peo ple Using Anticoagulation 
Strat e gies) (10, 11) in klu der te 27 395 pa si en  
ter med sta bil ate ro skle ro tisk syk dom, 
 ko ro nar og/el ler pe ri fer. Ace tyl sa li syl sy re 
pluss 2,5 mg rivaroksaban gav sig ni fi kant 

fær re al vor li ge kar dio vas ku læ re hen del ser  
(HR 0,76, p < 0,001) og sig ni fi kant re duk sjon 
i mor ta li tet (HR 0,82, p = 0,01) sam men lik net 
med ace tyl sa li syl sy re i mo no te ra pi. Sto re 
blød nin ger økte sig ni fi kant (3,1 % vs. 1,9 %, 
p < 0,001), men ikke in tra kra ni a le el ler fa ta le 
blød nin ger. Al vor li ge eks tre mi tets hen del ser 
ble hal vert i sub grup pen med pe ri fer ar te
rie syk dom (HR 0,54, p = 0,005). En uav hen
gig sik ker hets ko mi té av slut et COM PASSstu
di en før plan lagt tid grun net ty de lig in ter
ven sjons ef ekt.

Vur de ring
I de nevn te stu di e ne gav in ten si vert an ti
trom bo tisk be hand ling be ty de lig re duk sjon 
av sy ste mis ke, is ke mis ke kom pli ka sjo ner 
hos pa si en ter med kar dio vas ku lær syk dom, 
og så gar bed ret over le vel se. Be hand lings 
regi me ne kan føl ge lig bedre pro gno sen til 
en spe si elt ri si ko ut sat pa si ent po pu la sjon. 
Ge vins ten ut mer ket seg spe si elt hos pa si en
ter med pe ri fer ar te rie syk dom. In ten si vert 
an ti trom bo tisk me di ka sjon øker all tid blød
nings ri si ko en og må inn gå i nyt e–ri si ko
vur de rin gen.

Sta tens le ge mid del verk har med bak
grunn i stu di e ne ut vi det in di ka sjo ne ne  
for be hand ling med le ge mid le ne. Lang tids
be hand lin ge ne er kom met inn i blå re sept
ord nin gen.

Eu ro pe iske ret nings lin jer ved ko ro nar 
ar te rie syk dom, pub li sert i ja nu ar 2020, sier 
at man ved høy/mo de rat ri si ko for is ke misk 
hen del se bør/kan vur de re å leg ge til et an ti
trom bo tisk le ge mid del til ace tyl sa li syl sy re
be hand lin gen (4).

I lys av det oven nevn te me ner vi at stu die
fun ne ne bør in kor po re res i nors ke ret nings
lin jer. Pa si en ter med etab lert ko ro nar el ler 
symp to ma tisk pe ri fer ar te rie syk dom og høy 
ri si ko for is ke misk hen del se, uten høy blød
nings ri si ko, bør vur de res for til leggs be hand
ling med rivaroksaban el ler tikagrelor (et er 
myo kard in farkt). Pa si en te ne bør in vol ve res 
i nyt e–ri si kodrøf tin gen og i av gjø rel sen av 
be hand lings stra te gi.

Mot at 24.1.2020, før s te re vi sjon inn sendt 7.5.2020, 
 godkjent 14.5.2020.

«In ten si vert an ti trom bo tisk 
be hand ling gav be ty de lig 
re duk sjon av sy ste mis ke, 
 iskemis ke kom pli ka sjo ner 
hos pa si en ter med kardio- 
vas ku lær syk dom»
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Kan mil jø gif ter true oss som art?

Stof er som vir ker som hor mon- 
 her me re, fin nes både i vårt 
 økosy stem og i vår egen or ga-
nis me. De har svært uhel di ge 
virk nin ger.

Mil jø gif ter er en sam le be teg nel se på man ge 
uli ke stof er som fin nes i mil jø et. De ho per 
seg opp på grunn av lang ned bryt nings tid, 
fin nes i dyr og men nes ker og har/ kan ha 
syk doms frem kal lende ef ekt.

Vi kan dele dis se inn i «gam le» og i dag 
for bud te, or ga nis ke mil jø gif ter som diklor
difenyltrikloretan (DDT) og po ly klo rer te 
bifenyler (PCB), og «nye» or ga nis ke mil jø 
gifter som fta la ter (plastmykgjørere), bro
mer te flam me hem me re, parabener og 
perfluorerte alkylstofer (PFAS) som finnes 
blant annet i «su per glatt» ski smur ning.

Dis se mil jø gif te ne fin nes i vårt hver dags
mil jø – også i ma ten – og eks po ne ring for 
dis se er en hel se ri si ko (1).

Flere av de or ga nis ke mil jø gif te ne kan 
med en sam le be teg nel se kal les hor mon her
me re, idet de blant an net har østrogenlig
nede ef ek ter, men de kan også in ter fe re re 
med ty rok sin virk nin gen i fos ter li vet. Nor
disk mi nis ter råd har ut ar bei det en rap port  
om mil jø gif ter i men nes ker, som an slår at 
hu man eks po ne ring for perfluorerte alkyl
stofer er an svar lig for tap av 750 – 1 250 men
nes ke liv år lig i Nor den (2). Vi de re vur de rer 
de at dis se stof e ne gjør at i hvert fall 130 

nor dis ke ba by er fø des un der vek ti ge hvert år. 
De es ti me rer at de nor dis ke lan de ne bru ker 
21 – 35 mil li ar der dans ke kro ner per år for 
å mot vir ke hel se pro ble me ne og over dø de
lig he ten som stof e ne ska per.

Hvil ke bio lo gis ke ef ek ter ser man?
Det er først og fremst i fos ter li vet at mil jø 
gifte ne kan være ska de li ge.

Man har fun net re du sert mo to risk ut vik
ling hos sped barn hvor mød re ne har høyt 
nivå av or ga nis ke mil jø gif ter i svan ger ska pet 
(3). Man fin ner også re du sert IQ hos barn og 
en dra ma tisk re duk sjon av sper mie funk sjon 
hos unge menn som re la te res til eks po ne
ring for mil jø gif ter i fos ter li vet (4, 5).

I Tromsø har vi sett at ung dom mer med 
høye blod ni vå er av perfluorerte alkylstofer 
har økt ri si ko for å ut vik le ast ma og nik kel 
aller gi (6).

I rap por ten fra Nor disk mi nis ter råd på pe
kes det at eks po ne ring kan føre til re du sert 
im mun re spons, økt ri si ko for bryst kreft 
utvik ling, kro nisk ny re syk dom, fed me ut vik
ling og ADHD hos barn. En stu die fra Nord
vestRuss land vi ser at mil jø gif ter i mo rens 
blod på vir ker leng de og vekt av ny fød te (7).

Mil jø gif ter ge ne rert i in du stri ali ser te land, 
som for eks em pel land i Asia, trans por te res 
med luft og hav strøm mer og ak ku mu le 

 res i Ark tis. Der med er det spe si elt ak tu elt  
å fors ke på fore komst og ef ek ter av mil jø  
gifter i nord om rå de ne. Ved Mil jø gift la bo ra
to  riet, Uni ver si tets sy ke hu set NordNorge 
(UNN), har vi gjen nom fle re år ana ly sert 
uli ke or ga nis ke mil jø gif ter i hu ma ne prø ver. 
Vi har fun net be ty de lig høy ere ni vå er av 
hormonhermende mil jø gif ter enn or di næ re 
kjønns hor mo ner i blo det hos kli nisk fris ke 
men nes ker (6). I en mul ti sen ter stu die av 
nors ke fris ke blod gi ve re fra tre uli ke re gi o
ner i Norge ana ly sert ved Mil jø gift la bo ra to
ri et, Universitetssykehuset NordNorge og 
ved Laboratorieklinikken ved Haukeland 
universitetssjukehus, ble det på vist at 18 %  
av blod gi ve re had de for høyt nivå av bly,  
11 % had de for høyt nivå av kvikk sølv og 100 % 
had de for høyt nivå av perfluorerte alkyl
stofer (8). For høyt nivå hos blod gi ve re ble 
es ti mert ut fra ri si ko ved blod trans fu sjo ner 
til ny fød te.

Vi vet at mil jø gif te ne har ska de li ge ef ek
ter på men nes ker, blant an net på sper mie
funk sjon, fos ter ut vik ling, na tur li ge hor mo
ner, im mun re spons, li pid me ta bo lis men og 
sen tral ner ve sy ste met. Den sam le de hel se
ska de li ge ef ek ten av de man ge uli ke or ga
nis ke og uor ga nis ke mil jø gif te ne som vi har 
i blo det sam ti dig, er ikke kjent. Tid li ge re har 
ana ly se tek no lo gi en vært en be gren sen de 
fak tor i mil jø gift forsk ning. I dag har vi sen si
ti ve massespektrometriske me to der som 
til la ter oss å måle et stort re per to ar av mil jø
gif ter, med god kva li tet og god ka pa si tet. 
Dett e åp ner nye mu lig he ter for forsk ning.

Mot at 5.5.2020, før s te re vi sjon inn sendt 19.5.2020, 
 godkjent 22.5.2020.

«Vi vet at mil jø gif te ne  
har  skade li ge ef fek ter  
på men nes ker»
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Ned trap ping av an ti psy ko tis ke le ge mid ler

Ny pub li ser te kli nis ke råd om 
ned trap ping og se po ne ring  
av an ti psy ko tis ke le ge mid ler 
kan bi dra med god kunn skap  
for bedre prak sis i et evi dens
svakt felt.

Norsk psy kia trisk for en ing tok i 2018 ini tia 
tivet til at en ar beids grup pe skul le se på den 
fore lig gen de kunn ska pen om hvor dan man 
bør trappe ned el ler even tu elt se po ne re 
an ti psy ko tis ke le ge mid ler. Slutt pro duk tet av 
ar bei det er nå pub li sert (1). Det var man ge 
grun ner til at for en in gen øns ket å ta et slikt 
ini tia tiv.

For det før s te øns ket Norsk psy kia trisk 
for en ing å være pro ak ti ve ved å mar ke re  
hva som er god prak sis på fel tet. Nors ke 
le ger ge ne relt, og nors ke psy kia te re spe si elt, 
har i de se ne re åre ne alt for ofte vært pas si ve 
mott age re av for ord nin ger og på legg. Le ge
ne er blitt sitt en de i ut fø rer rol le, ofte med  
en mer el ler mind re utt alt og godt be grun
net mot stand.

For det and re øns ket Norsk psy kia trisk 
for en ing å gi med lem me ne ei er skap til 
fag ut vik lin gen. Fle re nors ke fag mil jø er,  
også in nen psy kia tri en, bør ta et stør re 
an svar for fa gets pre mis ser og ut vik ling.

For det tred je, og mer spe si fikt i den ne 

si tua sjo nen, øns ket for en in gen å kom me 
med et fag lig ba sert bi drag opp mot de 
me di ka ment frie be hand lings til bu de ne.  
Fra 2015 har hel se mi nis te ren på lagt alle 
re gio na le hel se fo re tak å etab le re me di ka
ment frie be hand lings til bud for pa si en ter  
i psy kisk hel se vern (2). Dett e er en av man ge 
fø rin ger som psy kia tri en opp le ver som 
på tvun get uten fra, og det har vakt stort 
fag lig en ga sje ment blant kol le g ene (3), blant 
an net grun net man gel på forsk nings ba sert 
kunn skap om ef ek ten av me di ka ment fri 
be hand ling. Or ga ni se rin gen av og in ten sjo
nen med dis se me di ka ment frie be hand
lings til bu de ne spri ker svært mye. Uav hen
gig av hva man mått e mene om dis se av de
lin ge ne, vil man ge psy kia te re mått e hånd 
tere ned trap ping av me di si ner og vite 

hvor dan dett e gjø res på en trygg måte.  
Da er det vik tig at man kjen ner den beste 
kunn ska pen for å gjen nom fø re ned trap 
pingen.

Det er et selv sagt krav at psy kia trisk 
 be hand ling skal være evi dens ba sert så  
langt det lar seg gjø re. Den kli nis ke virk som
he ten skal være ba sert på den beste til gjen

ge li ge kunn ska pen, slik den for stås. Dett e 
skal sik re at pa si en ter til en hver tid får  
den beste be hand lin gen uav hen gig av hvor 
ved kom men de bor og hvem ved kom men de 
mø ter. Råd om ned trap ping av an ti psy ko 
tiske le ge mid ler (1) er ba sert på den beste 
til gjen ge li ge kunn ska pen og har for holdt 
seg til me to den an gitt i Hel se di rek to ra tets 
Vei le der for ut vik ling av kunn skaps ba ser te 
ret nings lin jer (4). Rå de ne byg ger på en sy ste
ma tisk gjen nom gang av litt e ra tu ren på 
om rå det og til gren sen de om rå der. Det kom
mer fram at dett e er et evi dens svakt felt, 
med svært lite em pi ris ke data. Rå de ne tar 
imid ler tid også opp i seg kunn skap fra 
prak sis fel tet.

Rå de ne fast slår at man skal føl ge be hand
lings ret nings lin jer med tan ke på hvor len ge 
man bør be hand le en psy ko tisk til stand. 
Ned trap ping av an ti psy ko tis ke le ge mid ler 
kan være kre ven de og må til pas ses in di vi 
duelt. Ved ned trap ping bør man ikke fjer ne 
mer enn 25 – 30 % av do sen ved hver an led
ning. Man kan be hø ve å re du se re dett e til 
10 % av do sen. Det bør gå minst to må ne der 
mel lom hvert ned trap pings trinn. Vi de re 
ned trap ping el ler re ver se ring bør av gjø res 
på grunn lag av psy ko tis ke symp to mer og 
ned trap pings re ak sjo ner. For hå pent lig vis  
vil dis se rå de ne øke sjan se ne for at ned trap
ping skal gå bra og at ri si ko en for ned trap
pings symp to mer og til ba ke fall mi ni me res.

Mot at 8.4.2020, før s te re vi sjon inn sendt 14.5.2020, 
 godkjent 18.5.2020.
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semaglutid injeksjon

Ozempic® (semaglutid): Dosering, refusjons vilkår og utvalgt sikkerhetsinformasjon1,2,3

Refusjonsberettiget bruk2

Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon med metformin og/eller sulfonylurea og/eller basalinsulin hos pasienter som ikke har oppnådd tilstrekkelig glykemisk 
kontroll på høyeste tolererte dose av disse legemidlene.
Refusjonskode:
ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr
T90 Diabetes type 2 232 E11 Diabetes mellitus type 2 232

Vilkår:
232 Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasienter som ikke oppnår 

tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.

Referanser: 1. Ozempic® SPC, avsnitt 4.2 (sist oppdatert 27.03.2020) 2. https://www.felleskatalogen.no/medisin/blaarev-register/a10bj06-1 (10.05.2020) 3. Ozempic® SPC, avsnitt 4.2, 4.4 og 4.8 (sist oppdatert 27.03.2020)

Ozempic® skal administreres én gang 
per uke, subkutant i abdomen, i låret, 
eller i overarmen, når som helst på 
dagen til måltid eller utenom måltid1

START TITRÉR VEDLIKEHOLD

0,5 mg én gang pr uke
eller

for ytterligere glykemisk kontroll
1 mg én gang pr uke

0,5 mg
én gang pr uke

i minst 4 uker

0,25 mg
én gang pr uke

i 4 uker

Utvalgt sikkerhetsinformasjon3

Gastrointestinale bivirkninger: Hyppigst rapporterte bivirkninger er gastrointestinale, 
inkludert kvalme (svært vanlig ≥1/10), diaré (svært vanlig ≥1/10) og oppkast (vanlig ≥1/100 
til <1/10). De fleste tilfellene var milde eller moderate i alvorlighetsgrad og av kort varighet.
Hypoglykemi: Kombinasjon med SU-preparater eller insulin kan øke risiko for hypoglykemi. 
Egenmåling av blodglukose er nødvendig for å justere dosen av sulfonylurea og insulin, spesielt 
når behandling med Ozempic® startes opp og insulin reduseres. En trinnvis tilnærming til 
dosereduksjon av insulin anbefales.
Diabetisk retinopati: Rask forbedring av glukosekontroll er blitt forbundet med midlertidig 
forverring av diabetisk retinopati. Økt risiko observert hos pasienter med eksisterende diabetisk 
retinopati som behandles med insulin og Ozempic®, og forsiktighet bør utvises.
Diabetisk ketoacidose: Diabetisk ketoacidose har blitt rapportert hos insulinavhengige 
pasienter etter rask seponering eller dosereduksjon av insulin når behandling med en GLP-1 
reseptoragonist ble startet. * eGFR (ml/min 1,73 m2) < 15

Kan benyttes uten dosejustering Anbefales ikke

Alder Ikke nødvendig med dosejustering 
Begrenset erfaring hos pasienter ≥75 år

Barn/ungdom  
under 18 år

Nyrefunksjon Lett, moderat eller alvorlig nedsatt 
Begrenset erfaring med alvorlig nedsatt 
nyrefunksjon

Terminal  
nyresykdom*

Hjertesvikt NYHA klasse I-III NYHA klasse IV

Leverfunksjon Mild, moderat og alvorlig nedsatt 
Begrenset erfaring ved alvorlig nedsatt 
leverfunksjon, forsiktighet bør utvises
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Ozempic «Novo Nordisk»
Antidiabetikum, GLP-1-reseptoragonist.                             ATC-nr.: A10B J06
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg: Hver dose (0,19 ml, resp. 0,37 ml og 0,74 ml) inneh.: Semaglutid 0,25 mg (1,34 mg/ml), resp. 0,5 mg (1,34 mg/ml) og 1 mg (1,34 mg/
ml), dinatriumfosfatdihydrat, propylenglykol, fenol, saltsyre/natriumhydroksid (for pH-justering), vann til injeksjonsvæsker. 0,25 mg-penn inneholder 1,5 ml oppløsning og gir 4 doser á 0,25 mg. 0,5 mg-penn inneholder 
1,5 ml oppløsning og gir 4 doser á 0,5 mg. 1 mg-penn inneholder 3 ml oppløsning og gir 4 doser á 1 mg.
Indikasjoner: Behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivitet: -Som monoterapi når metformin er vurdert uegnet grunnet intoleranse eller kontraindikasjoner. 
-I tillegg til andre legemidler til behandling av diabetes. Se SPC for resultater fra studier vedrørende kombinasjoner, effekt på glykemisk kontroll, kardiovaskulære hendelser og populasjoner som ble undersøkt.
Dosering: Startdose 0,25 mg 1 gang pr. uke. Etter 4 uker skal dosen økes til 0,5 mg 1 gang pr. uke. Etter minst 4 uker med dose 0,5 mg 1 gang pr. uke kan dosen økes til 1 mg 1 gang pr. uke for å bedre glykemisk kontroll 
ytterligere. 0,25 mg er ikke en vedlikeholdsdose. Ukentlige doser >1 mg anbefales ikke. Når semaglutid gis i tillegg til eksisterende behandling med metformin og/eller tiazolidindion, kan gjeldende dose av metformin og/
eller tiazolidindion beholdes uendret. Når semaglutid gis i tillegg til eksisterende behandling med sulfonylurea eller insulin, bør det vurderes å redusere dosen av sulfonylurea eller insulin for å redusere risikoen for 
hypoglykemi. Egenmålinger av blodglukose for å justere semaglutiddosen er ikke nødvendig. Egenmåling av blodglukose er nødvendig for å justere dosen av sulfonylurea og insulin, spesielt når semaglutidbehandling startes 
opp og insulin reduseres. En trinnvis tilnærming til dosereduksjon av insulin anbefales. Glemt dose: Injiseres så snart som mulig, og innen 5 dager etter at dosen ble glemt. Hvis det er gått >5 dager, skal glemt dose utelates, 
og neste dose injiseres på den opprinnelige planlagte dagen. I begge tilfeller kan vanlig regime med dosering 1 gang pr. uke gjenopptas. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering ikke nødvendig. 
Forsiktighet bør utvises ved alvorlig nedsatt leverfunksjon pga. begrenset erfaring. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig. Begrenset erfaring ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Anbefales ikke ved terminal 
nyresykdom. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen data. Eldre: Dosejustering pga. alder ikke nødvendig. Begrenset erfaring hos eldre ≥75 år. Tilberedning/Håndtering: Skal ikke brukes dersom 
preparatet ikke fremstår som klart og fargeløst eller nesten fargeløst. Skal kun brukes av én person. Bruksanvisningen i pakningsvedlegget må følges nøye. Pennene kan administreres med nåler opptil en lengde på 8 mm 
og er utformet til bruk sammen med NovoFine eller NovoTwist engangsnåler. NovoFine Plus-nåler 4 stk. er inkludert i hver pakning. Injeksjonsnålen skal alltid fjernes etter hver injeksjon, pennen skal oppbevares uten påsatt 
injeksjonsnål. Dette kan forhindre tette nåler, urenheter, infeksjon, lekkasje av oppløsningen og unøyaktig dosering. Blandbarhet: Skal ikke blandes med andre legemidler da det ikke foreligger undersøkelser vedrørende 
uforlikeligheter. Administrering: Gis 1 gang pr. uke når som helst i løpet av dagen, til eller utenom måltid. Skal injiseres s.c. i abdomen, låret eller overarmen. Injeksjonsstedet kan endres uten å justere dosen. Skal ikke gis 
i.v. eller i.m. Dagen for ukentlig administrering kan om nødvendig endres så lenge tiden mellom de 2 dosene er minst 3 dager (>72 timer). Etter at ny doseringsdag er valgt, skal regimet med dosering 1 gang pr. uke 
fortsettes. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Skal ikke brukes ved diabetes mellitus type 1 eller til behandling av diabetisk ketoacidose. Semaglutid er ikke et erstatningspreparat 
for insulin. Diabetisk ketoacidose er rapportert hos insulinavhengige pasienter etter rask seponering eller dosereduksjon av insulin når behandling med GLP-1-reseptoragonist ble startet. Ingen erfaring hos pasienter med 
kongestiv hjertesvikt, NYHA klasse IV, og semaglutid anbefales derfor ikke til disse. Bruk av GLP-1-reseptoragonister kan være forbundet med gastrointestinale bivirkninger. Dette bør tas i betraktning ved nedsatt 
nyrefunksjon, da kvalme, oppkast og diaré kan forårsake dehydrering, noe som kan gi svekket nyrefunksjon. Akutt pankreatitt er sett ved bruk av GLP-1-reseptoragonister. Pasienten bør informeres om typiske symptomer. 
Ved mistanke om pankreatitt bør semaglutid seponeres; dersom pankreatitt bekreftes, bør behandlingen ikke gjenopptas. Forsiktighet bør utvises ved tidligere pankreatitt. Kombinasjon med sulfonylurea eller insulin kan 
gi økt risiko for hypoglykemi. Risikoen kan reduseres ved å minske dosen sulfonylurea eller insulin når semaglutidbehandling initieres. Hos pasienter med diabetisk retinopati som behandles med insulin og semaglutid er 
det sett økt risiko for å utvikle komplikasjoner av diabetisk retinopati, forsiktighet bør utvises hos pasienter med diabetisk retinopati som behandles med insulin. Disse pasientene bør følges opp nøye og behandles iht. 
kliniske retningslinjer. Rask forbedring av glukosekontroll er forbundet med midlertidig forverring av diabetisk retinopati, men andre mekanismer kan ikke utelukkes. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. 
dose, dvs. praktisk talt natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen/ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Ved bruk i kombinasjon med sulfonylurea eller insulin, bør pasienten rådes til å 
ta forholdsregler for å unngå hypoglykemi. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Semaglutid forsinker magetømming og kan potensielt påvirke 
absorpsjonshastigheten av orale legemidler som gis samtidig. Semaglutid bør brukes med forsiktighet hos pasienter som får orale legemidler som krever hurtig gastrointestinal absorpsjon. Ved oppstart av semaglutid hos 
pasienter på warfarin/andre kumarinderivater anbefales hyppig INR-monitorering. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Begrensede data. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisk effekt. Skal ikke brukes under 
graviditet. Hvis en pasient ønsker å bli gravid eller blir gravid, skal behandlingen seponeres. Pga. lang halveringstid skal semaglutid seponeres minst 2 måneder før en planlagt graviditet. Amming: Utskilles i melk hos rotte. 
Risiko for barn som ammes kan ikke utelukkes, skal ikke brukes ved amming. Fertilitet: Kvinner i fertil alder anbefales å bruke prevensjon. Effekten på fertilitet hos mennesker er ukjent. Semaglutid påvirket ikke fertiliteten 
hos hannrotter. Hos hunnrotter sees en økning i brunstperiodens lengde og en liten reduksjon i antall eggløsninger ved doser forbundet med vekttap hos moren. Bivirkninger: Hyppigst er gastrointestinale bivirkninger, 
som generelt er milde eller moderate i alvorlighetsgrad og av kort varighet. Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Diaré, kvalme. Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi ved bruk sammen med insulin eller sulfonylurea. Vanlige 
(≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Abdominal distensjon, dyspepsi, flatulens, forstoppelse, gastritt, gastroøsofageal reflukssykdom, magesmerte, oppkast, raping. Generelle: Fatigue. Lever/galle: Gallestein. Nevrologiske: 
Svimmelhet. Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi ved bruk sammen med andre orale antidiabetika, nedsatt appetitt. Undersøkelser: Vekttap, økt amylase, økt lipase. Øye: Komplikasjoner av diabetesretinopati. Mindre vanlige 
(≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Akutt pankreatitt. Generelle: Reaksjon på injeksjonsstedet. Hjerte: Økt hjerterytme. Nevrologiske: Dysgeusi. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon. 
Overdosering/Forgiftning: Overdoser på opptil 4 mg i én enkelt dose, og opptil 4 mg på én uke, er rapportert i studier. Vanligste bivirkning var kvalme. Alle pasientene ble restituert uten komplikasjoner. Behandling: 
Egnet støttebehandling iht. kliniske tegn og symptomer. En lengre periode med observasjon og behandling for disse symptomene kan være nødvendig, tatt i betraktning semaglutid sin lange halveringstid på ca. 1 uke. Se 
Giftinformasjonens anbefalinger A10B J06 på www.felleskatalogen.no. Egenskaper: Klassifisering: Glukagonlignende peptid-1 (GLP-1)-analog fremstilt ved rekombinant DNA-teknologi. 94% sekvenshomologi for 
hormonet humant GLP-1. Virkningsmekanisme: GLP-1-reseptoragonist med forlenget effekt som bindes selektivt til og aktiverer GLP-1-reseptoren, målet for endogent GLP-1. Hovedmekanismen bak forlenget effekt er 
binding til albumin, denne bindingen resulterer i redusert renal clearance og beskyttelse mot metabolsk nedbrytning. Dessuten stabiliseres semaglutid mot nedbrytning av DPP-4-enzymet. Semaglutid reduserer blodglukose 
på en glukoseavhengig måte ved å stimulere insulinsekresjon og senke glukagonsekresjon når blodglukosen er høy. Mekanismen med blodglukosesenking involverer også en mindre forsinkelse i magetømming i den tidlige 
postprandiale fasen. Ved hypoglykemi reduserer semaglutid insulinutskillelse, og svekker ikke glukagonutskillelse. Semaglutid reduserer fastende og postprandial glukosekonsentrasjon og HbA1c. Semaglutid reduserer 
kroppsvekt og kroppsfettmasse via nedsatt energiinntak, som involverer en generelt redusert appetitt og reduserer i tillegg preferansen for mat med høyt fettinnhold. Semaglutid er vist å redusere risiko for alvorlige 
kardiovaskulære hendelser med 26%. Se SPC for ytterligere informasjon. Absorpsjon: Tmax 1-3 dager. Steady state nås etter 4-5 uker. Absolutt biotilgjengelighet er 89%. Proteinbinding: >99%. Fordeling: Gjennomsnittlig 
Vd ca. 12,5 liter. Halveringstid: Ca. 1 uke. Semaglutid vil være til stede i sirkulasjonen i ca. 5 uker etter siste dose. Clearance ca. 0,05 liter/time. Metabolisme: Semaglutid blir i høy grad metabolisert ved proteolytisk spalting 
av peptidkjeden og sekvensiell betaoksidasjon av fettsyresidekjeden. Enzymet nøytral endopeptidase (NEP) antas å være involvert i metabolismen. Utskillelse: Ca. 2/3 utskilles i urin (3% uomdannet) og ca.1/3 i feces. 
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Holdes borte fra kjøleelementet. Skal ikke fryses, og skal ikke brukes dersom preparatet har vært frosset. Etter første gangs bruk: Oppbevares ved høyst 30°C 
eller i kjøleskap (2-8°C). La pennehetten sitte på når pennen ikke er i bruk, for å beskytte den mot lys. Holdbarhet etter å ha blitt tatt i bruk: 6 uker. Pakninger og priser: 0,25 mg: 1,5 ml1 (ferdigfylt penn) kr 1161,40. 0,5 
mg: 1,5 ml1 (ferdigfylt penn) kr 1161,40. 1 mg: 3 ml1 (ferdigfylt penn) kr 1161,40. 
Refusjon: 1 A10B J06_1 Semaglutid 
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon med metformin og/eller sulfonylurea og/eller basalinsulin hos pasienter som ikke har oppnådd tilstrekkelig glykemisk kontroll på høyeste 
tolererte dose av disse legemidlene
Refusjonskode: 

ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr
T90 Diabetes type 2 232 E11 Diabetes mellitus type 2 232

 
Vilkår: (232) Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin
Sist endret: 22.04.2020 Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 27.03.2020 Pris per mai 2020

Du kan lese mer om Ozempic® på vår nettside: 

www.ozempic.no
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1 GANG PER UKE

semaglutid injeksjon

Referanser: 1. Ozempic® SPC, avsnitt 4.2 (sist oppdatert 27.03.2020) 2. https://www.felleskatalogen.no/t/medisin/blaarev-register/a10bj06-1 (10.05.2020) 3. Ozempic® SPC, avsnitt 5.1 (sist oppdatert 27.03.2020) 
4. Marso SP, Bain SC, Consoli A, et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med. 2016;375:1834-1844 5. Ozempic® SPC avsnitt 4.1 (sist oppdatert 27.03.2020) 

#  Ozempic® er ikke indisert for vekttap  
##  Relativ risikoreduksjon
*    Behandling med Ozempic® viste vedvarende, statistisk overlegen og klinisk relevant reduksjon i HbA1c og kroppsvekt i opptil 2 år sammenlignet med placebo og behandling med 

Januvia®, Lantus®, Trulicity® og Bydureon®.3
†  Ozempic® vedlikeholdsdose 0,5 og 1 mg. Dosen kan økes til 1 mg én gang per uke for å bedre den glykemiske kontrollen ytterligere.1
‡  Intervallene viser gjennomsnittsverdier fra ulike studier.3

REDUKSJON I ALVORLIGE  
KARDIOVASKULÆRE  

HENDELSER3**†

26% RRR##

STØRRE  
HBA1C-REDUKSJON3*†

13-20 mmol/mol (1,2-1,8%)‡

STØRRE 
VEKTREDUKSJON3*†# 

3,5-6,5 KG‡

**Kardiovaskulær sikkerhetsstudie: 3297 
pasienter med type 2-diabetes og høy kardiovas-
kulær risiko ble tilfeldig randomisert til Ozempic® 
eller placebo, begge i tillegg til standardbehandling 
for HbA1c og kardiovaskulære risikofaktorer for å 
nå behandlingsmål.4

Primært endepunkt: Kardiovaskulær død, 
ikke-fatalt hjerteinfarkt, ikke-fatalt hjerneslag  
(HR 0,74 95% KI 0,58-0,95, p=0,001 for
non-inferiority, p=0,02 for superiority, testing 
for overlegenhet var ikke forhåndsdefinert) 26% 
relativ og 2,3% absolutt risikoreduksjon.4

Indikasjoner5 Ozempic® er indisert til behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert 
 diabetes mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivitet: 
– Som monoterapi når metformin er vurdert uegnet grunnet intoleranse eller kontraindikasjoner 
– I tillegg til andre legemidler til behandling av diabetes. 
For resultater fra studier vedrørende kombinasjoner, effekt på glykemisk kontroll, kardiovaskulære 
hendelser og populasjoner som ble undersøkt, se SPC avsnitt 4.4, 4.5 og 5.1.

Tilgjengelig på blå resept til behandling av 
voksne med diabetes type 2 etter metformin2

ukentlig GLP-1-analog1

OZEMPIC®
 (semaglutid) –

•  har vist bedre glykemisk kontroll og større 
vektreduksjon enn Januvia®, Bydureon®, 
Trulicity® og Lantus®3*

•  har vist reduksjon i alvorlige kardiovaskulære 
hendelser3**
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1 GANG PER UKE

semaglutid injeksjon

Ozempic® (semaglutid): Dosering, refusjons vilkår og utvalgt sikkerhetsinformasjon1,2,3

Refusjonsberettiget bruk2

Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon med metformin og/eller sulfonylurea og/eller basalinsulin hos pasienter som ikke har oppnådd tilstrekkelig glykemisk 
kontroll på høyeste tolererte dose av disse legemidlene.
Refusjonskode:
ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr
T90 Diabetes type 2 232 E11 Diabetes mellitus type 2 232

Vilkår:
232 Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasienter som ikke oppnår 

tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.

Referanser: 1. Ozempic® SPC, avsnitt 4.2 (sist oppdatert 27.03.2020) 2. https://www.felleskatalogen.no/medisin/blaarev-register/a10bj06-1 (10.05.2020) 3. Ozempic® SPC, avsnitt 4.2, 4.4 og 4.8 (sist oppdatert 27.03.2020)

Ozempic® skal administreres én gang 
per uke, subkutant i abdomen, i låret, 
eller i overarmen, når som helst på 
dagen til måltid eller utenom måltid1

START TITRÉR VEDLIKEHOLD

0,5 mg én gang pr uke
eller

for ytterligere glykemisk kontroll
1 mg én gang pr uke

0,5 mg
én gang pr uke

i minst 4 uker

0,25 mg
én gang pr uke

i 4 uker

Utvalgt sikkerhetsinformasjon3

Gastrointestinale bivirkninger: Hyppigst rapporterte bivirkninger er gastrointestinale, 
inkludert kvalme (svært vanlig ≥1/10), diaré (svært vanlig ≥1/10) og oppkast (vanlig ≥1/100 
til <1/10). De fleste tilfellene var milde eller moderate i alvorlighetsgrad og av kort varighet.
Hypoglykemi: Kombinasjon med SU-preparater eller insulin kan øke risiko for hypoglykemi. 
Egenmåling av blodglukose er nødvendig for å justere dosen av sulfonylurea og insulin, spesielt 
når behandling med Ozempic® startes opp og insulin reduseres. En trinnvis tilnærming til 
dosereduksjon av insulin anbefales.
Diabetisk retinopati: Rask forbedring av glukosekontroll er blitt forbundet med midlertidig 
forverring av diabetisk retinopati. Økt risiko observert hos pasienter med eksisterende diabetisk 
retinopati som behandles med insulin og Ozempic®, og forsiktighet bør utvises.
Diabetisk ketoacidose: Diabetisk ketoacidose har blitt rapportert hos insulinavhengige 
pasienter etter rask seponering eller dosereduksjon av insulin når behandling med en GLP-1 
reseptoragonist ble startet. * eGFR (ml/min 1,73 m2) < 15

Kan benyttes uten dosejustering Anbefales ikke

Alder Ikke nødvendig med dosejustering 
Begrenset erfaring hos pasienter ≥75 år

Barn/ungdom  
under 18 år

Nyrefunksjon Lett, moderat eller alvorlig nedsatt 
Begrenset erfaring med alvorlig nedsatt 
nyrefunksjon

Terminal  
nyresykdom*

Hjertesvikt NYHA klasse I-III NYHA klasse IV

Leverfunksjon Mild, moderat og alvorlig nedsatt 
Begrenset erfaring ved alvorlig nedsatt 
leverfunksjon, forsiktighet bør utvises
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Ozempic «Novo Nordisk»
Antidiabetikum, GLP-1-reseptoragonist.                             ATC-nr.: A10B J06
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg: Hver dose (0,19 ml, resp. 0,37 ml og 0,74 ml) inneh.: Semaglutid 0,25 mg (1,34 mg/ml), resp. 0,5 mg (1,34 mg/ml) og 1 mg (1,34 mg/
ml), dinatriumfosfatdihydrat, propylenglykol, fenol, saltsyre/natriumhydroksid (for pH-justering), vann til injeksjonsvæsker. 0,25 mg-penn inneholder 1,5 ml oppløsning og gir 4 doser á 0,25 mg. 0,5 mg-penn inneholder 
1,5 ml oppløsning og gir 4 doser á 0,5 mg. 1 mg-penn inneholder 3 ml oppløsning og gir 4 doser á 1 mg.
Indikasjoner: Behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivitet: -Som monoterapi når metformin er vurdert uegnet grunnet intoleranse eller kontraindikasjoner. 
-I tillegg til andre legemidler til behandling av diabetes. Se SPC for resultater fra studier vedrørende kombinasjoner, effekt på glykemisk kontroll, kardiovaskulære hendelser og populasjoner som ble undersøkt.
Dosering: Startdose 0,25 mg 1 gang pr. uke. Etter 4 uker skal dosen økes til 0,5 mg 1 gang pr. uke. Etter minst 4 uker med dose 0,5 mg 1 gang pr. uke kan dosen økes til 1 mg 1 gang pr. uke for å bedre glykemisk kontroll 
ytterligere. 0,25 mg er ikke en vedlikeholdsdose. Ukentlige doser >1 mg anbefales ikke. Når semaglutid gis i tillegg til eksisterende behandling med metformin og/eller tiazolidindion, kan gjeldende dose av metformin og/
eller tiazolidindion beholdes uendret. Når semaglutid gis i tillegg til eksisterende behandling med sulfonylurea eller insulin, bør det vurderes å redusere dosen av sulfonylurea eller insulin for å redusere risikoen for 
hypoglykemi. Egenmålinger av blodglukose for å justere semaglutiddosen er ikke nødvendig. Egenmåling av blodglukose er nødvendig for å justere dosen av sulfonylurea og insulin, spesielt når semaglutidbehandling startes 
opp og insulin reduseres. En trinnvis tilnærming til dosereduksjon av insulin anbefales. Glemt dose: Injiseres så snart som mulig, og innen 5 dager etter at dosen ble glemt. Hvis det er gått >5 dager, skal glemt dose utelates, 
og neste dose injiseres på den opprinnelige planlagte dagen. I begge tilfeller kan vanlig regime med dosering 1 gang pr. uke gjenopptas. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering ikke nødvendig. 
Forsiktighet bør utvises ved alvorlig nedsatt leverfunksjon pga. begrenset erfaring. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig. Begrenset erfaring ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Anbefales ikke ved terminal 
nyresykdom. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen data. Eldre: Dosejustering pga. alder ikke nødvendig. Begrenset erfaring hos eldre ≥75 år. Tilberedning/Håndtering: Skal ikke brukes dersom 
preparatet ikke fremstår som klart og fargeløst eller nesten fargeløst. Skal kun brukes av én person. Bruksanvisningen i pakningsvedlegget må følges nøye. Pennene kan administreres med nåler opptil en lengde på 8 mm 
og er utformet til bruk sammen med NovoFine eller NovoTwist engangsnåler. NovoFine Plus-nåler 4 stk. er inkludert i hver pakning. Injeksjonsnålen skal alltid fjernes etter hver injeksjon, pennen skal oppbevares uten påsatt 
injeksjonsnål. Dette kan forhindre tette nåler, urenheter, infeksjon, lekkasje av oppløsningen og unøyaktig dosering. Blandbarhet: Skal ikke blandes med andre legemidler da det ikke foreligger undersøkelser vedrørende 
uforlikeligheter. Administrering: Gis 1 gang pr. uke når som helst i løpet av dagen, til eller utenom måltid. Skal injiseres s.c. i abdomen, låret eller overarmen. Injeksjonsstedet kan endres uten å justere dosen. Skal ikke gis 
i.v. eller i.m. Dagen for ukentlig administrering kan om nødvendig endres så lenge tiden mellom de 2 dosene er minst 3 dager (>72 timer). Etter at ny doseringsdag er valgt, skal regimet med dosering 1 gang pr. uke 
fortsettes. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Skal ikke brukes ved diabetes mellitus type 1 eller til behandling av diabetisk ketoacidose. Semaglutid er ikke et erstatningspreparat 
for insulin. Diabetisk ketoacidose er rapportert hos insulinavhengige pasienter etter rask seponering eller dosereduksjon av insulin når behandling med GLP-1-reseptoragonist ble startet. Ingen erfaring hos pasienter med 
kongestiv hjertesvikt, NYHA klasse IV, og semaglutid anbefales derfor ikke til disse. Bruk av GLP-1-reseptoragonister kan være forbundet med gastrointestinale bivirkninger. Dette bør tas i betraktning ved nedsatt 
nyrefunksjon, da kvalme, oppkast og diaré kan forårsake dehydrering, noe som kan gi svekket nyrefunksjon. Akutt pankreatitt er sett ved bruk av GLP-1-reseptoragonister. Pasienten bør informeres om typiske symptomer. 
Ved mistanke om pankreatitt bør semaglutid seponeres; dersom pankreatitt bekreftes, bør behandlingen ikke gjenopptas. Forsiktighet bør utvises ved tidligere pankreatitt. Kombinasjon med sulfonylurea eller insulin kan 
gi økt risiko for hypoglykemi. Risikoen kan reduseres ved å minske dosen sulfonylurea eller insulin når semaglutidbehandling initieres. Hos pasienter med diabetisk retinopati som behandles med insulin og semaglutid er 
det sett økt risiko for å utvikle komplikasjoner av diabetisk retinopati, forsiktighet bør utvises hos pasienter med diabetisk retinopati som behandles med insulin. Disse pasientene bør følges opp nøye og behandles iht. 
kliniske retningslinjer. Rask forbedring av glukosekontroll er forbundet med midlertidig forverring av diabetisk retinopati, men andre mekanismer kan ikke utelukkes. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. 
dose, dvs. praktisk talt natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen/ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Ved bruk i kombinasjon med sulfonylurea eller insulin, bør pasienten rådes til å 
ta forholdsregler for å unngå hypoglykemi. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Semaglutid forsinker magetømming og kan potensielt påvirke 
absorpsjonshastigheten av orale legemidler som gis samtidig. Semaglutid bør brukes med forsiktighet hos pasienter som får orale legemidler som krever hurtig gastrointestinal absorpsjon. Ved oppstart av semaglutid hos 
pasienter på warfarin/andre kumarinderivater anbefales hyppig INR-monitorering. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Begrensede data. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisk effekt. Skal ikke brukes under 
graviditet. Hvis en pasient ønsker å bli gravid eller blir gravid, skal behandlingen seponeres. Pga. lang halveringstid skal semaglutid seponeres minst 2 måneder før en planlagt graviditet. Amming: Utskilles i melk hos rotte. 
Risiko for barn som ammes kan ikke utelukkes, skal ikke brukes ved amming. Fertilitet: Kvinner i fertil alder anbefales å bruke prevensjon. Effekten på fertilitet hos mennesker er ukjent. Semaglutid påvirket ikke fertiliteten 
hos hannrotter. Hos hunnrotter sees en økning i brunstperiodens lengde og en liten reduksjon i antall eggløsninger ved doser forbundet med vekttap hos moren. Bivirkninger: Hyppigst er gastrointestinale bivirkninger, 
som generelt er milde eller moderate i alvorlighetsgrad og av kort varighet. Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Diaré, kvalme. Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi ved bruk sammen med insulin eller sulfonylurea. Vanlige 
(≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Abdominal distensjon, dyspepsi, flatulens, forstoppelse, gastritt, gastroøsofageal reflukssykdom, magesmerte, oppkast, raping. Generelle: Fatigue. Lever/galle: Gallestein. Nevrologiske: 
Svimmelhet. Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi ved bruk sammen med andre orale antidiabetika, nedsatt appetitt. Undersøkelser: Vekttap, økt amylase, økt lipase. Øye: Komplikasjoner av diabetesretinopati. Mindre vanlige 
(≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Akutt pankreatitt. Generelle: Reaksjon på injeksjonsstedet. Hjerte: Økt hjerterytme. Nevrologiske: Dysgeusi. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon. 
Overdosering/Forgiftning: Overdoser på opptil 4 mg i én enkelt dose, og opptil 4 mg på én uke, er rapportert i studier. Vanligste bivirkning var kvalme. Alle pasientene ble restituert uten komplikasjoner. Behandling: 
Egnet støttebehandling iht. kliniske tegn og symptomer. En lengre periode med observasjon og behandling for disse symptomene kan være nødvendig, tatt i betraktning semaglutid sin lange halveringstid på ca. 1 uke. Se 
Giftinformasjonens anbefalinger A10B J06 på www.felleskatalogen.no. Egenskaper: Klassifisering: Glukagonlignende peptid-1 (GLP-1)-analog fremstilt ved rekombinant DNA-teknologi. 94% sekvenshomologi for 
hormonet humant GLP-1. Virkningsmekanisme: GLP-1-reseptoragonist med forlenget effekt som bindes selektivt til og aktiverer GLP-1-reseptoren, målet for endogent GLP-1. Hovedmekanismen bak forlenget effekt er 
binding til albumin, denne bindingen resulterer i redusert renal clearance og beskyttelse mot metabolsk nedbrytning. Dessuten stabiliseres semaglutid mot nedbrytning av DPP-4-enzymet. Semaglutid reduserer blodglukose 
på en glukoseavhengig måte ved å stimulere insulinsekresjon og senke glukagonsekresjon når blodglukosen er høy. Mekanismen med blodglukosesenking involverer også en mindre forsinkelse i magetømming i den tidlige 
postprandiale fasen. Ved hypoglykemi reduserer semaglutid insulinutskillelse, og svekker ikke glukagonutskillelse. Semaglutid reduserer fastende og postprandial glukosekonsentrasjon og HbA1c. Semaglutid reduserer 
kroppsvekt og kroppsfettmasse via nedsatt energiinntak, som involverer en generelt redusert appetitt og reduserer i tillegg preferansen for mat med høyt fettinnhold. Semaglutid er vist å redusere risiko for alvorlige 
kardiovaskulære hendelser med 26%. Se SPC for ytterligere informasjon. Absorpsjon: Tmax 1-3 dager. Steady state nås etter 4-5 uker. Absolutt biotilgjengelighet er 89%. Proteinbinding: >99%. Fordeling: Gjennomsnittlig 
Vd ca. 12,5 liter. Halveringstid: Ca. 1 uke. Semaglutid vil være til stede i sirkulasjonen i ca. 5 uker etter siste dose. Clearance ca. 0,05 liter/time. Metabolisme: Semaglutid blir i høy grad metabolisert ved proteolytisk spalting 
av peptidkjeden og sekvensiell betaoksidasjon av fettsyresidekjeden. Enzymet nøytral endopeptidase (NEP) antas å være involvert i metabolismen. Utskillelse: Ca. 2/3 utskilles i urin (3% uomdannet) og ca.1/3 i feces. 
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#  Ozempic® er ikke indisert for vekttap  
##  Relativ risikoreduksjon
*    Behandling med Ozempic® viste vedvarende, statistisk overlegen og klinisk relevant reduksjon i HbA1c og kroppsvekt i opptil 2 år sammenlignet med placebo og behandling med 

Januvia®, Lantus®, Trulicity® og Bydureon®.3
†  Ozempic® vedlikeholdsdose 0,5 og 1 mg. Dosen kan økes til 1 mg én gang per uke for å bedre den glykemiske kontrollen ytterligere.1
‡  Intervallene viser gjennomsnittsverdier fra ulike studier.3

REDUKSJON I ALVORLIGE  
KARDIOVASKULÆRE  

HENDELSER3**†

26% RRR##

STØRRE  
HBA1C-REDUKSJON3*†

13-20 mmol/mol (1,2-1,8%)‡

STØRRE 
VEKTREDUKSJON3*†# 

3,5-6,5 KG‡

**Kardiovaskulær sikkerhetsstudie: 3297 
pasienter med type 2-diabetes og høy kardiovas-
kulær risiko ble tilfeldig randomisert til Ozempic® 
eller placebo, begge i tillegg til standardbehandling 
for HbA1c og kardiovaskulære risikofaktorer for å 
nå behandlingsmål.4

Primært endepunkt: Kardiovaskulær død, 
ikke-fatalt hjerteinfarkt, ikke-fatalt hjerneslag  
(HR 0,74 95% KI 0,58-0,95, p=0,001 for
non-inferiority, p=0,02 for superiority, testing 
for overlegenhet var ikke forhåndsdefinert) 26% 
relativ og 2,3% absolutt risikoreduksjon.4

Indikasjoner5 Ozempic® er indisert til behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert 
 diabetes mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivitet: 
– Som monoterapi når metformin er vurdert uegnet grunnet intoleranse eller kontraindikasjoner 
– I tillegg til andre legemidler til behandling av diabetes. 
For resultater fra studier vedrørende kombinasjoner, effekt på glykemisk kontroll, kardiovaskulære 
hendelser og populasjoner som ble undersøkt, se SPC avsnitt 4.4, 4.5 og 5.1.

Tilgjengelig på blå resept til behandling av 
voksne med diabetes type 2 etter metformin2

ukentlig GLP-1-analog1

OZEMPIC®
 (semaglutid) –

•  har vist bedre glykemisk kontroll og større 
vektreduksjon enn Januvia®, Bydureon®, 
Trulicity® og Lantus®3*

•  har vist reduksjon i alvorlige kardiovaskulære 
hendelser3**
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Be red skap og syke hus byg ging:  
Hva bør vi lære av covid-19?

Med covid-19-pan de mi en gjen tas vik tig, men til sy ne la ten de glemt lær dom. 
Sy ke hu se ne må rus tes opp og byg ges slik at Norge er ade kvat for be redt på 
nye epi de mi er og pan de mi er.

Covid-19-pan de mi en ram met en 
dår lig for be redt ver den (1). I Norge 
er vi blitt ut ford ret på be red skaps-
lag re, an tall sy ke hus sen ger og 

hvor dan vi byg ger og or ga ni se rer våre sy ke-
hus.

Smitt som me syk dom mers be tyd ning  
i his to ri en
Smitt som me syk dom mer har til alle ti der 
vært men nes ke nes ver ste, men of test usyn -
lige, fi en de. Pest, ko le ra, kop per, dif te ri, 
skar la gens fe ber, tu ber ku lo se og in flu en sa 
har slått til på nytt og på nytt, ofte med 
svæ re kon se kven ser. For eks em pel drep te 
den justinianske pes ten i 541 – 42 e.Kr. 
 an slags vis 25 mil li o ner men nes ker i Ro mer-
riket, om trent halv par ten av be folk nin gen. 
Pest bøl ge ne fort satt e i 200 år, og man reg ner 
med at rundt 100 mil li o ner men nes ker 
døde. Pest kan ha vært år sa ken til de sto re 
end rin ge ne som skjed de i det nors ke sam-
fun net på 500-tal let (2).

I 1348 – 50 slo pes ten til igjen, i Norge som 
svar te dau den. Minst halv par ten av be folk-
nin gen om kom (3). Pes ten fort satt e i bøl ger 
helt fram til 1700-tal let, og det nors ke sam-
fun net ble så svek ket at det først i 1905 gjen-
vant sin selv sten dig het.

Beg ge de to sto re pest ut brud de ne star tet  
i Asia (1, 2). Pest fin nes fort satt i en kel te 
om rå der av ver den. Det siste stør re ut brud-
det var på Ma da gas kar høs ten 2017 (4).

Kop per var en fryk tet syk dom i hund re vis 
av år. På 1700-tal let tok den 45 mil li o ner liv. 
Det hitt il siste ut brud det i Norge skjed de  
i 1908 (5). Ko le ra kos tet også man ge li vet 
fram til mid ten av 1800-tal let. Lep ra og ra de-
sy ke ram met sær lig vest li ge de ler av Norge 

på 1700- og 1800-tal let. År sa ken til ra de sy ke 
er ukjent. Det er uvisst hvor man ge som  
ble ram met, men i 1770-åre ne an slo stift -
amtman nen i Kris tian sand an tal let til  
2 000 – 3 000 (6). Dif te ri, skar la gens fe ber, 
tu ber ku lo se og mes lin ger ut gjor de tun ge 
trus ler til ett er den an nen ver dens krig.

Span ske sy ken, en va ri ant av in flu en sa, 
drep te nær 100 mil li o ner men nes ker glo balt 
i pe ri oden 1918 – 1920. I Norge ble over en 
mil li on smitt et, og 15 000 om kom (7). Det  
gir en dø de lig het på 1,3 %, om trent det man 
an tar for covid-19-in fek sjon. Ett er span ske -
syken har vi hatt en rek ke in flu en sa pan de-
mi er: asia sy ken (1957), Hong Kong-in flu en -
saen (1968), rus ser in flu en sa en (1977) og 
svi ne in flu en sa en (2009). Po lio mye litt ram-
met 23 000 men nes ker i Norge i det 20. 
år hund ret, og i det ver ste året av den siste 
sto re po lio epi de mi en i 1952 ble over 2 200 
an gre pet (8). Rundt 5 % fikk lam mel ser, og 
dø de lig he ten var 1 – 4 %.

Hiv/aids, som slo til for al vor om kring 
1980, var en an ner le des pan de mi som 
 skyld tes et til da ukjent re tro vi rus. Til tross 
for at det nå fin nes god be hand ling, er hiv/
aids fort satt et stort hel se pro blem, sær lig  
i Af ri ka (9).

Har suk sess his to ri e ne blin det oss?
Kam pen mot de smitt som me syk dom me ne 
har im po ne ren de suk sess his to ri er. Ko le ra 
ble brakt un der kon troll ved hjelp av all-
men ne hy gie nis ke til tak. Vak si ner, an ti bio -
tika og bed ret all menn le ve stan dard har 
slått ned dif te ri, skar la gens fe ber og tu ber ku-
lo se. Tak ket være ef ek ti ve vak si ner med få 
bi virk nin ger er kop per ut ryd det og po lio-
mye litt og mes lin ger nes ten ut ryd det i sto re 
de ler av ver den (5, 8, 10). In flu en sa vak si ne er 
i ut strakt bruk, og pneumokokkpneumoni 
kan fo re byg ges med vak si ne hos ut satt e 
per so ner. Hiv/aids er in gen trus sel for folk 
flest. I Norge har vi len ge levd med fø lel sen 
av at in fek sjons syk dom mer ikke len ger 
ut gjør noen trus sel av be tyd ning og at hel se-
ve se net ord ner opp med slikt når det trengs.

Så kom covid-19-pan de mi en som lyn fra 
klar him mel. Vi var ikke godt for be redt. Men 

dett e blir ikke den siste. Nye bak te ri er og 
vi rus vil duk ke opp, noen med po ten si al  
til å end re våre sam funn. I sta dig stør re  
grad opp trer an ti bio ti ka re sist en te bak te rie -
stammer, og i Eu ro pa dør år lig mer enn  
30 000 men nes ker av in fek sjon med re si-
sten te bak te ri er (11). Det tar tid å ut vik le nye 
vak si ner, og det er ikke gitt at de vil være 
ef ek ti ve og bi virk nings frie (12, 13).

Selv om vi har opp levd sto re tri um fer  
i kam pen mot in fek sjo ner, må vi for be re de 
oss på at nye pan de mi er vil duk ke opp med 
ujev ne mel lom rom. Dett e er svært vik tig når 
vi plan leg ger frem ti dens be red skap, sy ke hus 
og hel se ve sen.

Be red skaps lag re og senge tall før og nå
Ti den fra 1914 til Koreakrigens slutt i 1953 ble 
pre get av de ver ste kri ge ne ver den har sett. 
Fra be gyn nel sen av 1950-åre ne bygde man ge 
land, også Norge, opp sto re re ser ve lag re  
av kir ur gisk ut styr, mat og me di ka men ter.  
I lø pet av 1990-åre ne ble dis se fjer net for di 
man anså ver den som så fre de lig og vel or ga-
ni sert at dett e var unød ven dig (14). Covid-19-
pan de mi en vi ser at dett e nep pe var vel 
gjen nom tenkt. Fore lø pig kla rer vi oss noen-
lun de med hen syn til smitt e vern ut styr,  
men vi vet ikke om vi vil ha til gang til  
nok an ti bio ti ka over tid. Pan de mi en er 
fort satt i tid lig fase, og be ho vet vil sti ge  
i man ge må ne der frem over. Når vi har lite 
på la ger og ikke kan pro du se re selv, kan det 
fort opp stå et hel se pro blem. Be ho vet for 
be red skaps lag re må få en ve sent lig plass  
i eva lue rin gen av Norges re spons på pan de-
mi en.

«Det lig ger pa si en ter i alle sy ke hus sen ger  
i Norge», sa fag di rek tør Svein Lie 6. mars 
2020 – før én enes te koronapasient var inn-
lagt i sy ke hus i Norge (15). Dett e har vært 
sagt om og om igjen, men hver gang man 
har byg get et nytt sy ke hus, har man re du-
sert ka pa si te ten. I 1980 had de vi ca. 22 000 
so ma tis ke sen ger ved nors ke sy ke hus. Nå er 
vi nede i un der 11 000. Vi er blant lan de ne  
i Eu ro pa med fær rest sy ke hus sen ger per 
capita (16). Dett e skal vi nå møte pan de mi en 
med. Da hjel per det lite med sam hand lings-
re form og avan sert IT-tek no lo gi. En fersk, 
stor epi de mio lo gisk stu die fra NTNU ty der 

«Selv om vi har opp levd sto re 
tri um fer i kam pen mot in fek
sjo ner, må vi for be re de oss på 
at nye pan de mi er vil duk ke 
opp med ujev ne mel lom rom»

«Når vi har lite på la ger og ikke 
kan pro du se re selv, kan det 
fort opp stå et hel se pro blem»
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på at det er en sterk sam men heng mel lom 
økt press på sy ke hu se ne og økt mor ta li tet. 
Et slikt stort press ser vi nå (17). Be ho vet for 
sy ke hus sen ger i Norge, sær lig in ten siv sen-
ger, må bli en vik tig del av eva lue rin gen.

In fek sjons be red skap  
og sy ke hus ut byg ging
Det var på grunn av de sto re epi de mi ene  
i Kris tia nia at «Epidemilazaretherne på 
Ul le vold» ble åp net 2. sep tem ber 1887. Sy ke-
hu set var plan lagt som et klas sisk miasme-
sykehus, ba sert på en teo ri fra mid del al de-
ren om syk doms spred ning. Iføl ge den ne 
miasmeteorien skyld tes smitt e av gas ser  
fra sum per og men nes ker. Den ford ret stor 
av stand mel lom byg nin ge ne og men nes ker 
for å hind re gas se ne i å spre seg. Det var tårn 
på ple ne ne for luft inn tak som sik ret god 
ven ti la sjon i sy ke sa le ne (fi gur 1). Teo ri en  
var feil, men iso la sjo nen ga gode mu lig he ter 
for å bremse/stoppe epi de mi ene.

Langt på vei er det de sam me til ta ke ne  
vi nå sett er inn mot covid-19-smitt en: «Stå 
sam men, hold av stand!». Si den 1887 har det 
vært sam men hen gen de sy ke hus drift og 
ut byg ging på Ul le vål, blant an net med et 
høyrisikosmitteisolat fra 2006 (18). Dett e vil 

man nå leg ge ned og er statt e med et iso lat 
bygd inn i en 14 eta sjers høy blokk på Gau-
stad. Hvor i høy blok ke ne det skal byg ges,  
er ukjent. Det har vært så lite opp merk som-
het rundt den ne pro ble ma tik ken at smitt e-
spred ning ikke en gang er nevnt i den ri si ko- 
og sår bar hets ana ly sen (19) som pro sjek tet 
le ver te til Plan- og byg nings eta ten i Oslo.  

Det er både un der lig og kri tikk ver dig (20) – 
og sær lig si den man ge len tid li ge re har vært 
på pekt of ent lig (21). Ti den er over mo den for 
på nytt å vur de re al ter na ti vet med å be hol de 
og vi de re ut vik le Ul le vål. Her er det ri ke lig 
plass til lav blok ker som lig ger spredt og gir 
god mu lig het for å skille pa si ent grup per  
fra hver and re i epi de mi ti der.

En grup pe fag folk har le vert en idé skis se 
til byg ging av Ul le vål-al ter na ti vet. De me ner 
også at den ne kan spa re sam fun net for 
20 mil li ar der kro ner (22). Det er pen ger som 

kan kom me godt med i dår li ge post-covid-
19-ti der.

Sam men fat ning
Vi me ner at covid-19-pan de mi en gir vik tig 
lær dom om hvor dan Norge bør inn rett e 
hel se- og sy ke hus ve se net her ett er. Føl gen de 
mo men ter må vekt leg ges når pan de mi en 
roer seg og ti den er inne for eva lue ring av 
re spon sen:

Hvor sto re be red skaps lag re tren ger Norge, 
og hva skal de in ne hol de?

Hvor dan kan vi sik re nød ven dig egen pro-
duk sjon av smitt e vern ut styr og me di ka men-
ter?

Hvil ket senge tall bør vi ha i sy ke hus for  
å dekke be ho vet for epi de mi be red skap  
i til legg til drift i nor mal til stand?

Hvor dan bør vi bygge sy ke hus for å være 
best mu lig for be redt på de nye pan de mi ene 
vi vet kom mer?

Er det hen sikts mes sig å kon sen tre re nye 
Oslo uni ver si tets sy ke hus i høy blok ker på en 
trang tomt på Gau stad, el ler bør vi be hol de 
Ul le vål sy ke hus med ri ke lig plass vi de re?

Mot at 30.3.2020, før s te re vi sjon inn sendt 31.3.2020, 
 godkjent 20.4.2020.

Fi gur 1  Plan skis se av Ul le vål sy ke hus fra 1887. Tre bygg nr. 2 til venst re er da gens Ul le vål mu se um. På ple nen mel lom byg nin gen kan man se miasmetårnene som sør get  
for god ven ti la sjon i byg ge ne. Il lust ra sjon: Ul le vål me di sins ke mu se um

«Ti den er over mo den for  
på nytt å vur de re al ter na ti vet 
med å be hol de og vi de re 
utvikle Ul le vål»
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Frykt, in for ma sjon og kon troll  
un der en pan de mi

Når en trus sel opp le ves som be gri pe lig og hånd ter bar, er det let e re å til
pas se seg si tua sjo nen. Der for er god in for ma sjon fra myn dig he te ne un der 
covid19pan de mi en så vik tig.

Må let med myn dig he te nes in for
ma sjon un der en pan de mi må 
være å få be folk nin gen til å opp
fat e de to pri mæ re fak to rer som 

på vir ker hold nin ger og ad ferd. For det før s te 
at trus se len opp fat es, og for det and re at 
ef ek tiv be skyt el se er til gjen ge lig. For at 
trus se len skal opp fat es, må al vo ret i pan de
mi en for stås, og den en kel te må føle seg 
til strek ke lig ut satt for ri si ko en. Hånd ter bar
het kre ver at be folk nin gen blir over be vist 
om at den kan gjen nom fø re de nød ven di ge 
til ta ke ne (po si tiv re spons for vent ning), og at 
dis se be skyt er (po si tiv re sul tat for vent ning).

Usyn li ge fa rer
Når en fare ikke kan ses, hø res, luk tes, 
 sma kes el ler be rø res, er det umu lig for 
men nes ker selv å vur de re fa ren el ler vite  
om de er blit eks po nert, og det blir van ske
lig å be skyt e seg. Fle re av våre dag li ge va ner 
er blit ri si kab le un der pan de mi en og kre ver 
be visst het om ri si ko. Til van lig er bare 
15 – 20 % av ad fer den vår be visst, om kring 
80 % er au to ma tisk (1). Det er unek te lig et 
styk ke men talt ar beid å huske å ta seg i akt 
for en ut strakt hånd til en hil sen.

Sam men lig net med and re ka ta stro fer  
som ut set er men nes ker for fa rer de ikke 
kan sanse, som den ioni se ren de strå ling fra 
ned fal let i Eu ro pa et er Tsjernobylulykken 
(2), har det un der den ne pan de mi en vært 
mye enk le re å gjø re syk doms ri si ko en be gri
pe lig for folk. Syn lig gjø rin gen av vi ru set og 
den mas si ve og gjen tat e av bild nin gen av 
det i mas se me di e ne har gjort det mu lig  
å ska pe seg et klart og kon kret bil de av en 
fel les fi en de som må be kjem pes. Dag li ge tall 
på sy ke hus inn lag te og døde har yt er li ge re 
ty de lig gjort ri si ko en. Den ne for mid lin gen er 
guns tig for di men nes kets men ta le mo del ler 
som be ford rer hand ling, er best til pas set 
kon kre te fa rer og er gjer ne kort ids orien ter
te og fo ku ser te (3).

Nød ven dig smit e frykt
Un der H1 N1svi ne in flu en sa en i 2009 vis te 
det seg at fryk ten for å bli ram met, i til legg 
til fak ta in for ma sjon om ri si ko en, var nød
ven dig for at en del men nes ker skul le end re 
ad ferd. Smit e fryk ten økte fore byg gen de 

hand lin ger som hånd vask og fy sisk dis tan se
ring. Både forsk ning og er fa ring fra pan de
mi er vi ser at de ler av en be folk ning vekt leg
ger and re for hold enn fak ta in for ma sjon (4).

Ra sjo nell frykt kjen ne teg nes ved at den 
står i et ri me lig for hold til ri si ko en, og at 
den mo bi li se rer hen sikts mes sig sik ker hets
ad ferd. Frykt er i lik het med smer te san sen 
en fy lo ge ne tisk be stemt re ak sjons form, en 
del av or ga nis mens alarm sy stem, som  
i til legg til å vir ke skjer pen de og ret e opp
merk som he ten mot fare sti mu li har som 
opp ga ve å fjer ne en fra ri si ko si tua sjo ner. 
Ev nen til å opp le ve og bru ke sig nal frykt er  
et tegn på god psy kisk hel se. Ir ra sjo nell 
frykt, der imot, som om kring 20 % av be folk
nin gen har til bøye lig het til, er for sterk el ler 
svak i for hold til den fore lig gen de ri si ko og 
fø rer til ner vø se symp to mer og uhen sikts
mes sig ad ferd, som over drev ne el ler mang
len de fore byg gen de til tak (5).

Ung dom mer som både mang ler per son lig 
er fa ring og ofte har il lu sjo ner om egen 
usår bar het og uover vin ne lig het, så kalt 
per so nal bias, med en fore stil ling om at  
«det er far lig for and re, ikke for meg», kan  
ha mot stand mot ri si ko in for ma sjon (6).

Til sva ren de kan pro tes te ne fra hyt e og 
båt fol ket mot bruks for bu det være ut rykk 
for psy ko lo gisk re ak tans, det vil si en re ak sjon 
mot at noen prø ver å be gren se ens hand le 
frihet. Det kan vek ke et be hov for å de mon
stre re selv sten dig het og fri het, og der med 
svek ke smit e fryk ten og øke ri si ko vil jen.

På bud har en for del frem for an be fa lin ger: 
Når man ikke har noe valg, blir fryk tens opp
ga ve med å ini tie re til ba ke trek ning og flukt 
fra fare bor te. En krys tall klar in struks re du
se rer val gets kval og gir hand le kraft, le ge
frak ken og sy ke plei er uni for men li ke så.

Re ell og opp levd kon troll
Mens man ge ka ta stro fer er uunn gåe li ge, 
kan pan de mi er ofte stop pes. Ved en tru en de 

el ler re ell pan de mi er den en kel tes ad ferd  
i det so si a le rom like vik tig for ut vik lin gen 
av pan de mi en som ko ro na vi ru sets smit
som het og dø de lig het. Det e fak tum gir  
den en kel te og de grup per han el ler hun 
inn går i, en be ty de lig mu lig het for å re du
sere ri si ko en for smit e, men stil ler krav til 
god psy kisk fun ge ring. In for ma sjo nen fra 
smit e eks per ter un der stre ker at det er av gjø
ren de hva den en kel te fak tisk er vil lig til og 
mak ter å ut fø re av de an be fal te og på bud te 
til tak. Mang len de evne til å end re ad ferd 
el ler for styr ret ad ferd på grunn av psy kisk 
syk dom kan der for koste liv (5).

Nød ven dig he ten av fy sisk dis tan se ring  
i smit e be kjem pel sen kan un der gra ve sam
hol det og den nære kon tak ten i fa mi li en og 
i and re grup per som el lers inn gir trygg het, 
og som er en bæ re bjel ke av mot stands kraft 
når det el lers i li vet røy ner al vor lig på. I så 
måte skil ler pan de mi er seg fra and re ka ta
stro fer. Det er uhel dig at den ad ferds end ring 
som an be fa les, om ta les som so si al dis tan se
ring – den so si a le kon takt bør iva re tas.

Å ha per son lig kon troll, mu lig he ten og 
ev nen til å hand le, er en me get vik tig mest
rings fak tor for å tåle stress be last nin ger og 
der for et nøk kel be grep i stress me di si nen. 
Har man der til til lit til og en po si tiv for vent
ning om at hel se ve sen og myn dig he ter også 
kan på vir ke smit e ri si ko en og gjør alt de  
kan for det, er svært mye opp nådd. Kon troll 
be tyr å ha til dis po si sjon en hand le mu lig het 
som kan fo re byg ge, re du se re el ler brin ge  
til opp hør en stress be last ning.

For ut set nin gen for den ne re el le kon trol
len er at den opp le ves, og der for er opp levd 
kon troll den me di e ren de fak tor (7). I forsk
ning på fag per so ner i ka ta stro fe inn sats 
fin ner vi at selv be skjed ne gra der av re ell 
kon troll kan gi høy grad av opp levd kon
troll. For eks em pel vil le gens kon sen tra sjon 
om og re el le mu lig het for å hjelpe den 
 en kel te pa si ent skjer me ham el ler henne  
i noen grad for det som kan være over vel
den de i en ka ta stro fe si tua sjon.

Vi har gjen nom de ler av vår forsk ning 
på vist at per son lig er fa ring fra livs tru en de 
si tua sjo ner fø rer til en mer rea lis tisk vur de
ring av ri si ko og til re ell og opp levd kon troll 
og op ti mal ad ferd un der ka ta stro fe på virk
ning (8). Den ten ta ti ve kon klu sjo nen ble 
føl ge lig at er fa ring sty rer mer av in di vi ders 
ri si ko vur de ring og kri se og ka ta stro fe 
adferd enn kunn skap ale ne. Ut ford rin gen  
i be red skaps sam men heng ble om den ne 
kom pe tan sen kun ne opp nås gjen nom 
 and re for mer for læ ring på opp le vel ses pla

«En krys tall klar in struks 
  reduse rer val gets kval  
og gir hand le kraft»
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net enn re ell fare. Kan nøy ak tig og på li te lig 
in for ma sjon om ri si ko og hand lings ret et 
in for ma sjon om ef ek ti ve be skyt en de til tak 
un der en pan de mi gi en slik læ ring?

Vi un der søk te ef ek ten av stress ino ku le
ring (stress in oc u la tion train ing, SIT) på 
pre sta sjons ev nen i kre ven de sik ker hets øv el
ser. SIT er en pa ral lell til vak si ne ring, i og 
med at det gis en for smak av stress be last
nin gen i form av en lav el ler mo de rat dose 
ved å tvin ge del ta ker ne til å fore stil le seg 
den si tua sjo nen de skal inn i, for der ved  
å ut lø se en stress re ak sjon, en sig nal frykt.

Når eks pe ri ment grup pe ne pres te rer 
 bedre, sær lig der det stil les krav til fy sisk 
hand ling, er den sann syn li ge for kla rin gen  
at SIT byg ger opp po si ti ve for vent nin ger  
om å kun ne hand le og der ved mest re den 
kri tis ke si tua sjo nen. In ter ven sjo nen had de 
ut vik let de nevn te po si ti ve re spons og re sul
tat for vent nin ge ne (9).

Men nes ker som har byg get opp po si ti ve 
re spons og re sul tat for vent nin ger til de 
hand lings mu lig he ter de har, har økt mot a
ge lig het for tid lig in for ma sjon om ri si ko  
og to le ran se for det ube ha get den ne ska per. 
Det som kjen ne teg ner den kom pe ten te 
per son, er så le des en evne til å tid lig for 
holde seg til en frem ti dig ri si ko. Mot sat vil 
for vent ning om å bli hjel pe løs i en ri si ko

situa sjon sann syn lig vis føre til re du sert evne 
og vil je til å fore stil le seg den tru en de si tua
sjo nen, en dog til to tal be nek tel se av ri si ko, 
og til hand lings lam mel se el ler uhen sikts
mes sig frykt ad ferd om fa ren inn trer.

Me ning og vil je
Som Leo Ei tin ger og Vik tor Frankl vis te i sin 
forsk ning, er vil jen til liv og vil jen til me ning 
urok ke lig knyt et sam men (10). Å bli sat  
i stand til å be skyt e liv og hel se hos en selv 
og ens nær mes te un der pan de mi en og å få 
bi dra til å red de man ge men nes ke liv er 
umid del bart og sær de les me nings fylt. Ved 
at dug nads be gre pet er tat i bruk, blir hver 
en kelt del ta ker med i en fel les be ve gel se, en 
hel ge ne ra sjon blir sat på prø ve. Del ta ker
iden ti te ten øker me nin gen med inn sat sen, 
sik rer so si al støt e fra fel les ska pet, øker 
inn sats vil jen og re du se rer fø lel sen av å være 
et uhel dig of er.

Noen fore lø pi ge kon klu sjo ner
Un der Tsjernobylkrisen ut vik let det seg 
be ty de li ge in for ma sjons kri ser i Eu ro pa, også 
i Norge (11). Vur de rin gen i et er tid er at den 
ble en kraf tig «læ re pen ge» for myn dig he te
nes in for ma sjons tje nes te (12), noe som 
da gens prak sis sy nes å be kref te.

Ri si ko in for ma sjo nen fra myn dig he te ne 

om pan de mi en hit il kan sies å ha vært 
pre get av til gjen ge lig het, ær lig het og åpen
het. Den er git av per so ner og in sti tu sjo ner 
som 1) blir opp fat et som fag lig kom pe ten te, 
2) ses på som åpne, på li te li ge og til strek ke lig 
uav hen gi ge, og 3) har ev net å for mu le re  
seg em pa tisk. Inn tryk ket hit il er at folk 
sto ler både på po li ti ke re og på hel se myn dig
he te ne, at dis se sto ler på fol ket, og at in for
ma sjo nen både om smit en og om til ta ke ne 
er for ståe lig. Slik til lit er vik tig for at folk 
fak tisk skal end re sin ad ferd (13).

Er fa rin ge ne hit il un der pan de mi en  
i Norge be kref ter at til pas nings ev nen til 
si tua sjo ner som in ne bæ rer fare for liv, øker 
be trak te lig når trus se len opp le ves som 
be gri pe lig, hånd ter bar og me nings full (14). 
Det vir ker sann syn lig at in for ma sjons kam
pan jen har lyk tes i å få be folk nin gen til  
å for stå al vo ret i si tua sjo nen og ak sep te re at 
hver en kelt kan ram mes, og i å ska pe til lit  
i be folk nin gen slik at den kan gjen nom fø re 
de nød ven di ge til tak som vil be skyt e den.

Det kan vir ke som om in for ma sjo nen har 
frem kalt til strek ke lig sig nal frykt og vir ket på 
sam me måte som en stress ino ku le ring med 
etab le ring av mest rings tro og opp le  velse av 
per son lig kon troll og for ut sig bar het.

Mott att 20.4.2020, før s te re vi sjon inn sendt 27.4.2020, 
 godkjent 12.5.2020.
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Re ten sjon av li po pro tei ner i åre vegg  
– mu lig mål for be hand ling?

Opp ho ping av li po pro tei ner i åre veg gen er en av de vik tig ste år sa ke ne til 
 utvik ling av ate ro skle ro se. Hem ming av den ne type bin din ger kan po ten 
sielt be gren se meng den av li po pro tei ner som ak ku mu le res i åre veg gen.

Hjer te- og kar syk dom mer gir flest 
døds fall i ver den (1). Det fors kes 
mye på opp ho ping av li pid i plakk, 
ak ti ve ring av im mun cel ler og 

hvil ken rol le in flam ma sjon og be ten nel ser 
spil ler i ut vik ling av hjer te- og kar syk dom-
mer. Be tyd nin gen av eks tra cel lu lær mat riks 
har der imot fått li ten opp merk som het.

Fore koms ten av hjer te- og kar syk dom mer 
har gått ned i Norge si den be gyn nel sen av 
1970-åre ne (2). Bedre me di sinsk be hand ling, 
mind re røy king og la ve re inn tak av trans fett 
og mett et fett er vik ti ge år sa ker til den ne 
ut vik lin gen (3). Ate ro skle ro se er den un der-
lig gen de år sa ken til 80 – 85 % av all hjer te- og 
kar syk dom (3). Den ne umer ke li ge pro ses sen 
har der for svært stor be tyd ning for fol ke hel-
sen. Ut vik lin gen går over lang tid, og or gan-
ma ni fes ta sjon ses helst ett er 50 års al der, 
noe se ne re hos kvin ner enn hos menn (4).

Ut vik ling av ate ro skle ro se skyl des en 
rek ke fak to rer. Fle re av dis se er i dag gjen-
stand for stan dard be hand ling blant pa si en-
ter i uli ke ri si ko grup per. For høy e de ko le ste-
rol ni vå er, høyt blod trykk og høy blod glu -
kose er sen tra le ri si ko fak to rer som kan 
be hand les ef ek tivt me di ka men telt og med 
kost- og livs stils til tak. Det er først og fremst  
i sto re og mid dels sto re ar te ri er man ser 
plakk dan nel se, og de vik tig ste ste der for  
slik ak ku mu le ring er aor ta, ko ro nar kar og 
precerebrale ar te ri er (ram me 1) (5, 6).

Eks tra cel lu lær mat riks i åre vegg
I nor ma le ar te ri er be står den eks tra cel lu -
lære mat riks av mye (opp til 50 %) elas tis ke 
fi ber pro tei ner, kol la gen og mind re meng der 
proteoglykaner (6). Ett er hvert som det 

ut vik ler seg le sjo ner i åre veg gen, end rer 
for hol det seg mel lom dis se kom po nen te ne. 
I tid li ge fa ser øker meng den med proteogly-
kaner kraf tig, mens elas tis ke fib re og kol la-
gen re du se res. I de se ne re fa ser er det der-
imot meng den kol la gen som øker, mens det 
blir mind re elas tis ke fib re og proteoglyka-
ner. Det fin nes også matrikskomponenter 
i glykokalykslaget (7), som kler over fla ten av 
åre veg gen inn mot blod ba nen. Hvil ken rol le 
glykokalyks spil ler i ate ro skle ro se ut vik lin-
gen, har hitt il vært lite stu dert.

De for skjel li ge kom po nen te ne i eks tra cel-
lu lær mat riks har uli ke struk tu rer, egen ska-
per og funk sjo ner i åre veg gen. End rin ger 
i for hol det mel lom dem vil på vir ke funk sjo-
ne ne til de en kel te kom po nen te ne og åre-
veg gen ge ne relt, spe si elt i sår ba re om rå der 
som aor ta, ko ro nar kar og de ce re bra le ar te-
ri e ne. For tyk kel sen av intimalaget i åre veg-
gen skyl des både øk ning av an tall glatt e 
mus kel cel ler og av den eks tra cel lu læ re 
mat riks som dis se cel le ne pro du se rer. En 
vik tig bi dra gen de år sak til den økte kar -
stivhe ten (6) som ses ved mer fram skre den 
ate ro skle ro se, er ak ku mu le ring av eks tra -
cellu lær mat riks og kryss bin din ger mel lom 
matrikskomponentene. Kryss bin din ger gjør 
mat riks mer re si stent mot en zy mer som til 
van lig er in vol vert i den dy na mis ke om set-
nin gen av bin de ve vet i åre veg ger (8).

Proteoglykaner er en vik tig del av eks tra-
cel lu lær mat riks i åre veg gen og har stor 
be tyd ning for ate ro skle ro se ut vik lin gen. 
Proteoglykaner er pro tei ner med sterkt ne ga-
tivt la de de suk ker kje der som kal les glykosa-
minoglykaner (9). Dis se kje de ne bi drar til 
bin ding av vann som gir hyd rer te og flek -
sible matriksstrukturer i vev med høyt trykk, 
som i ar te rie trær, og i brusk, blant an net 
i kne ledd. I til legg bin der de LDL (low den si ty 

li po pro tein) og VLDL (very low den si ty li po-
pro tein) samt en rek ke pro tei ner og apopro-
teiner som er vik ti ge i li po pro tei ners om set-
ning og funk sjon, som vist i ta bell 1. Hepa-
ransulfat bin der ge ne relt ster kest, først og 
fremst på grunn av høy ere lad nings tett het, 
men også på grunn av spe si fik ke struk tu rer 
i dis se glykosaminoglykankjedene. I apo li po-
pro te in B (apoB) er det de fi nert hvil ken del 
av pro tei net som bin der til glykosaminogly-
kanene. Dett e er om rå der som er eks po nert 
på over fla ten av pro tei net og in ne hol der 
kor te se kven ser av ba sis ke og po si tivt la de de 
ami no sy rer. Proteoglykaner er der for vik ti ge 
i nor mal om set ning av li po pro tei ner, bl.a. 
ved at de bin der li po pro tei ner via apoB el ler 
apoE i sam ar beid med lipoproteinreseptorer 
(10).

Ved ut vik ling av ate ro skle ro se øker meng-
den proteoglykaner, spe si elt i den inn le -
dende fa sen, og ved bruk av avan ser te eks-
trak sjons me to der og struk tur stu di er har 
man kun net kart leg ge hvil ke proteoglyka-
ner som ak ku mu le res i ate ro skle ro tis ke 
plakk. De små leucinrike proteoglykanene 
biglykan og dekorin (11) har fått mye opp-
merk som het for di de bin der seg til kollage-
ner. I til legg er versikan og perlekan vik ti ge 
proteoglykaner i dis se pro ses se ne.

Proteoglykaners re le vans  
i ny ere be hand ling
Proteoglykaners rol le i fib ro se ut vik ling 
i ate ro mer er godt do ku men tert. Dett e gjel-
der først og fremst for eks tra cel lu læ re pro-
teoglykaner be skre vet over. For proteogly-
kaner på cel le over fla ten har ny ere stu di er 
vist vik ti ge funk sjo ner med re le vans for 
da gens be hand ling av pa si en ter med fa mi -
liær hy per ko le ste ro le mi el ler med dia be tes, 
over vekt og and re hjer te- og karrisikodia-
gnoser (12).

Sta ti ner og kolesterolabsorpsjonshem-
mere som ezetimid er stan dard be hand ling 
for å sen ke ko le ste rol ni vå ene i dis se grup -
pene. I til legg er det nå også kom met en 
be hand ling som hem mer PCSK9 (proprotein 
convertase subtilisin/kexin type 9). Dett e  
er et en zym som har ev nen til å bin de LDL- 
re sep to ren (LDLR) i le ver. Kom plek set av LDL/
LDLR/PCSK9 tas opp i le ver cel le ne og trans-
por te res vi de re inn over i he pa to cytt e ne, der 
kom plek set dis so sie res og LDLR kom mer 
til ba ke på cel le over fla ten. Her kan det ta opp 
nye LDL-par tik ler fra sir ku la sjo nen. 

Ram me 1 

Innhold i aterosklerotiske plakk (6)

Lipidavleiringer

Opphoping av immunceller

Økt antall glatte muskelceller

Økte mengder ekstracellulær matriks

«Ate ro skle ro se er den un der
lig gen de år sa ken til 80 – 85 %  
av all hjer te og kar syk dom»
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PSCK9 gjør at LDLR sor te res til lysosomene 
og de gra de res, noe som gir mind re LDLR på 
over fla ten og der med til høy ere LDL-ni vå er 
i blo det. Det fin nes nå an ti stof ba ser te me di-
ka men ter som kan bin de PCSK9 og der med 
bedre re sir ku le rin gen av LDLR og re du se re 
både sir ku le ren de LDL-ko le ste rol og fore-
koms ten av hjer te- og kar syk dom mer (13, 14).

Nye data vi ser at proteoglykaner på cel le-
over fla ten med heparansulfatkjeder på 
over fla ten av he pa to cytt er bin der PCSK9 og 
over fø rer det så til LDLR. Bin dings ste de ne 
både på PCSK9 og heparansulfat er nå blitt 
iden ti fi sert. Det ar bei des med å ut vik le 
heparansulfatliknende sub stan ser som kan 
in ter fe re re med PCSK9–LDLR-in ter ak sjo nen. 
Må let er å re du se re LDL-ni vå et i plas ma, på 
lik lin je med de an ti stof ba ser te le ge mid -
lene som er god kjent for kli nisk bruk.

Re ten sjon av li po pro tei ner i åre vegg
Det ar bei des også med å ut vik le le ge mid ler 
for å på vir ke de pro ses ser som le der til 
 ak ku mu le ring av LDL i åre veg ger. Un der 
nor ma le fy sio lo gis ke for hold vil det være en 
dy na misk li ke vekt mel lom lipoproteinkon-
sentrasjonene i sir ku la sjo nen og interstitiet. 
I ut vik ling av ate ro skle ro tis ke plakk øker 
meng den eks tra cel lu læ re proteoglykaner 
i intimalaget i åre veg gen. Hos per so ner med 
for høy e de ni vå er av li po pro tei ner i blo det, 
spe si elt apoB-hol di ge li po pro tei ner som 
LDL, vil dett e øke re ten sjon av li po pro tei ner 
i åre veg gen. De tett dis tri bu er te ne ga ti ve 
lad nin ge ne i glykosaminoglykankjedene  
på versikan, perlekan, dekorin og bigly- 
kan vil øke bin ding av li po pro tei ner til 
mat riks i åre vegg. Dett e er grunn laget for 
den så kal te re ten sjons hy po te sen (15). Ho ved-
po en get i den ne hy po te sen, som har sterk 
støtt e i avan ser te dy re for søk, er at li po pro-
tei ner gjen nom ba sis ke og po si tivt la de de 
om rå der (i bl.a. apoB) bin der seg til proteo-

glykaner i eks tra cel lu lær mat riks. Dett e kan 
lede til kom pleks dan nel ser som så tas opp 
i ak ti ver te mak ro fa ger i åre vegg, el ler til 
de po ne ring av li po pro tein–proteoglykan-
kom plek ser i mat riks. Beg ge de ler vil bi dra 
til ate rom dan nel se med li pid- og matriks-
akkumulering som to vik ti ge kom po nen ter, 
i til legg til økt influks av im mun cel ler som 
f.eks. mak ro fa ger.

Re ten sjon av li po pro tei ner  
i intima og me dia
Det er gjort stu di er på hvil ke proteoglykaner 
som bin der LDL i intima, og biglykan er vist 
å være as so siert med li po pro tei ner. I plakk 
ser man også li pid ak ku mu le ring både 
i mak ro fa ger som er om dan net til skum cel-
ler, og eks tra cel lu lært, blant an net as so siert 
med biglykan. I en rek ke eks pe ri men tel le 
stu di er og dyre stu di er har man for søkt 
å in ter fe re re med bin din gen av LDL til bigly-
kan. Endostatin er et frag ment fra basal-
membranproteoglykanet kol la gen XVIII, 
som fun ge rer som en hem mer av angioge-
nese og har blitt prøvd ut i kreft be hand ling. 
Det har i til legg vist seg at endostatin kan 
re du se re ate ro skle ro se ut vik ling i dyre stu -
dier (16), noe som også er vist for et an ti stof 
ut vik let mot glykosaminoglykankjeder (17). 
Beg ge dis se an greps vink le ne har som mål 
å hem me tid lig re ten sjon av li po pro tei ner, 
for der med å bi dra til å bremse ut vik lin gen 
av ate ro skle ro se.

In ter ak sjo nen mel lom LDL og biglykan er 
godt do ku men tert, men det kre ves be ty de-

lig mer de tal jer te stu di er av bin din gen 
mel lom de to kom po nen te ne for å ut vik le 
en type be hand ling som kan tes tes ut i kli-
nis ke for søk. Stu di er med godt etab ler te  
og vel prøv de sy ste mer for bin dings stu di er 
er al le re de i gang for å klar gjø re i de talj 
hvil ke de ler av hen holds vis apoB i LDL og 
biglykan som er an svar lig for bin din gen. 
Hem mings stu di er med endostatin og de fi-
ner te frag men ter av apoB er også un der 
ut prøv ning. Dett e vil gjø re det mu lig å tes te 
ut bib lio tek av stof er for å finne ut hvil ke 
som kan hem me bin ding. Her be nytt er man 
seg av sy ste mer som også bru kes for ut vik-
ling av le ge mid ler. Sy ste met er vel ut prøvd, 
men res surs kre ven de.

Po ten si a let i and re en den er å kom me 
fram til stof er som kan tes tes vi de re i bio lo-
gis ke sy ste mer hvor mer ket LDL eks po ne res 
for hu mant kar vev som kan iso le res av kar-
kir ur ger, f.eks. i for bin del se med hjer te trans-
plan ta sjo ner. Bioreaktorsystemer for den ne 
type utt es ting er til gjen ge lig kom mer si elt 
og er godt ut prøvd. Om man kan hem me 
bin ding av LDL til hu mant kar vev med de fi-
ner te stof er i det bib lio te ket som bru kes,  
er man kom met et langt styk ke mot mu lig 
kli nisk ut prøv ning. Det lang sik ti ge må let 
må være å kun ne til by be hand ling som 
hem mer ate rom ut vik ling i et fore byg gen de 
per spek tiv, spe si elt hos ri si ko grup per.

Mu lig prak tisk be tyd ning
Fra stu di er av ate ro skle ro se vet man at pro-
teoglykaner er in vol vert i de tid li ge fa se ne 
hvor dis se sterkt ne ga tivt la de de mak ro -
mole ky le ne på vir ker både eks pan sjon og 
re ten sjon av li po pro tei ner i mat riks. Om et 
le ge mid del som er ba sert på å re du se re 
bin ding av LDL til eks tra cel lu lær mat riks 
i intima skal kun ne bru kes, må man vur de re 
hvil ke pa si ent grup per som er mål grup pen. 
Man kan ten ke seg at per so ner med dia be tes  
type 1 og type 2 bør få den ne type fore byg-
gen de be hand ling på grunn av den økte 
ri si ko en for hjer te- og kar syk dom mer også 
uten høy LDL. Om per so ner med fa mi li ær 
hy per li pi d emi er en mål grup pe, vil av hen ge 
av al vor lig hets grad og al der. Pa si en ter med 
rev ma tis ke syk dom mer er også en mu lig 
mål grup pe.

Mot at 11.12.2019, før s te re vi sjon inn sendt 18.3.2020, 
 godkjent 24.3.2020.

«Man kan ten ke seg at per so
ner med dia be tes type 1 og  
type 2 bør få den ne type fore
byg gen de be hand ling»

Tabell 1  Proteoglykaner og lipoproteiner

Ligand Funksjon

Lipoproteinlipase Bindes til heparansulfat på endotelceller

Hepatisk lipase Bindes til heparansulfat i hepatocytter

ApoB Bindes til heparansulfat. Samarbeider med LDL-reseptor

LDL og VLDL Bindes til heparansulfat og kondroitin/dermatansulfat

Antitrombin Bindes til heparin og heparansulfat

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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Bør vi spi se mind re rødt kjøtt?

Det er ny lig pub li sert sy ste ma tis ke over sikts ar tik ler om rødt og be ar bei det 
kjøtt. I hvil ken grad til fø rer dis se ny kunn skap og ret ning for hvor dan vi ser 
på hel se ef ek ten av rødt kjøtt?

De nye sy ste ma tis ke over sikts ar tik 
lene om rødt og be ar bei det kjøtt 
vi ser at en re duk sjon i inn ta ket  
av be ar bei det kjøtt på 21 g per  

dag er for bun det med en re la tiv ri si ko re duk
sjon for tid lig døds fall på 8 % (1). Gjen nom
snitt lig inn tak i Norge er imid ler tid mer enn 
tre gan ger så høyt (ca. 70 g/dag) (2), og en 
re duk sjon som til sva rer et gjen nom snitt lig 
norsk inn tak er for bun det med en re la tiv 
ri si ko re duk sjon for tid li ge døds fall på rundt 
35 % (1, 3). For en 50 g re duk sjon av rødt 
ube ar bei det kjøtt vi ses det til en re duk sjon 
av tid li ge døds fall på 7 %.

Op ti ma li se ring av be folk nin gens kost hold 
glo balt er an tatt å kun ne fo re byg ge 11 mil 
lioner døds fall år lig og 255 mil li o ner tap te 
le ve år (4). Kost holds fel tet er imid ler tid en 
jun gel av pub li sert ma te ria le som kan over
vel de både kli ni ke re og til og med fors ke re, 
for ikke å snakke om jour na lis ter og for bru
ke re. Bare i 2018 ble det pub li sert mer enn 
60 000 vi ten ska pe li ge ar tik ler in dek sert  
i Med line/PubMed om kost hold og er næ
ring. Hel dig vis er det i me ta ana ly ser opp
sum mert forsk ning på hvil ken be tyd ning 
uli ke mat va rer har for ri si ko for uli ke syk
dom mer og tid li ge døds fall. Ef ek ten av 
frukt og grønn sa ker, full korn og raf  ner te 
korn pro duk ter, nøtt er, belg veks ter, fisk, egg, 
mel ke pro duk ter, rødt kjøtt og suk ret drikke 
har blitt sam men fatt et (1, 3, 5–7). Imid ler tid 
kom mer det iblant også me ta ana ly ser med 
me to dis ke svak he ter og pro ble ma tis ke 
for tolk nin ger som kan ha ne ga ti ve hel se
kon se kven ser hvis de om sett es til hel se po li
tikk. En ny lig pub li sert se rie av sy ste ma tis ke 
over sikts ar tik ler om rødt og be ar bei det kjøtt 
fra grup pen Nu tri tion al Recommendations 
Con sor ti um (NutriRecs) er et godt eks em pel 

på dett e (1). Den ne satt e i gang en de batt om 
hvor dan kost holds stu di er skal for tol kes.

Man ge eks klu der te stu di er
NutriRecs eks klu der te i sin me ta ana ly se en 
rek ke av de mest aner kjen te stu di e ne som 
har blitt in klu dert i tid li ge re me ta ana ly ser 
med sam me ut falls mål (8). Sær lig er svært 
man ge sto re ko hort stu di er på feil ak tig 
grunn lag blitt eks klu dert fra ana ly se ne av 
hvil ken ef ekt ube ar bei det rødt kjøtt har på 
dø de lig het, hjer te syk dom, tarm kreft og type 
2dia be tes, men også på and re ut fall (bl.a. er 
stu di en Eu ro pean Pro spec tive In ves ti ga tion into 
Nut ri ti on and Can cer, UK Bio bank ute latt).

Vi de re pre sen ter te ikke NutriRecs et 
 enes te ba lan se dia gram (forestplot), som 
an s es som es sen si el le i me ta ana ly ser. Dett e 
gjør det tid kre ven de å finne ut av hvil ke 
stu di er som er in klu dert i hver ana ly se og 
gjør ar tik le ne lite trans pa ren te. De bruk te 
verk tøy et GRA DE til å gra de re kva li te ten på 
evi dens grunn laget, og kon klu der te med at 
det var lav grad av evi dens (1). På grunn av 
dett e, og for di ri si ko re duk sjo nen for bun det 
med en li ten re duk sjon i kjøtt inn tak ble 
an sett som li ten, kom et «eks pert pa nel» 
be stå en de av ar tik kel for fatt er ne frem til  
den over ras ken de an be fa lin gen om at kjøtt
inn ta ket hos folk flest ikke tren ger å re du se
res. Dett e skil ler seg fra de fles te kost råd fra 
and re or ga ni sa sjo ner og land (9).

Ikke rik tig bruk av GRA DE
GRA DE ble imid ler tid ut vik let for å eva lu e re 
kva li te ten av in ter ven sjons stu di er. Alle ikke
kon trol ler te stu di er er i star ten gra dert med 
lav el ler vel dig lav evi dens grad (10). For stu 
dier på kost holds mønst re, ak ti vi tet og røy
king er imid ler tid blin de te, kon trol ler te 
stu di er sjel den mu lig – el ler i det hele tatt 
øns ke lig. Be tyr det at man ikke kan fra rå de 
høyt al ko hol inn tak, røy king, in ak ti vi tet el ler 
usunt kost hold?

Når man skal eva lu e re ob ser va sjons stu 
dier med GRA DE, fin nes det kri te ri er for  
å vek te opp evi dens gra den, slik som dose– 
responsef ek ter og ster ke sig ni fi kan te 
 ef ekt es ti ma ter. For kost holds stu di er har  
en til pas set ver sjon kalt NutriGrade blitt 

an be falt, der man vek ter opp evi dens gra  
den for ri si ko for skjel ler mel lom høy ere  
og la ves te ka te go ri på 20 % el ler høy ere (11). 
Man ge av ana ly se ne fra NutriRecs vis te dose–
re sponsef ek ter som var høy sig ni fi kan te  
og langt over 20 % ved mo de ra te øk nin ger  
i inn tak (1). For fatt er ne vek tet imid ler tid 
ikke evi dens gra den opp for di de men te  
at rødt og be ar bei det kjøtt kun ne ha vært 
kor re lert med and re kost fak to rer som 
 kun ne ha konfundert sam men hen gen  
med syk dom og død.

For fatt er ne kun ne imid ler tid ha un der
søkt dett e ved å gjø re stra ti fi ser te ana ly ser 
for stu di e ne som var jus tert for uli ke kost
fak to rer, men in gen slike un der grup pe ana
ly ser ble gjort. Både må le feil og end rin ger  
i kjøtt inn ta ket un der opp føl gings ti den kan 
på vir ke styr ken på de ob ser ver te sam men
hen ge ne (12, 13). For eks em pel økte re la tiv 
ri si ko for to tal dø de lig het per por sjon per 
dag med rødt og be ar bei det kjøtt fra 1,05  
til 1,11 til 1,25 i Nurses’ Health Study og fra 1,08 
til 1,14 til 1,83 i Health Professionals Fol low-up 
Study og for type 2dia be tes fra 1,10 til 1,14  
til 1,44 ved å bru ke re pe ter te kost holds data  
i ste det for en en kelt må ling og ett er kor rek
sjon for må le feil. Fore lø pig er det få stu di er 
med re pe ter te kost holds data og som har 
pub li sert ri si ko es ti ma ter kor ri gert for må le
feil. Mye ta ler der for for at de ef ekt es ti ma 
tene man ser i de fles te ob ser va sjons stu di er, 
er kon ser va ti ve es ti ma ter for den san ne 
un der lig gen de ef ek ten.

Bru ken av GRA DEkri te ri e ne i de nye me ta
ana ly se ne har fått kri tikk fra fle re kost holds
fors ke re. And re sy ste mer for å klas si fi se re 
evi dens styr ke, som for eks em pel be nytt es  
i de nor dis ke er næ rings an be fa lin ge ne, tar 
også hen syn til blant an net bio lo gisk plau 
sibi li tet, me ka nis mer og eks pe ri men tel le 
data. Bru ker man den kost holds til pas se te 

«Gjen nom snitt lig inn tak  
i Norge lig ger alt så mer enn 
tre gan ger så høyt som sam
men lig nings grunn laget i de 
nye me ta ana ly se ne»

«Tar vi ut gangs punkt i et gjen
nom snitt lig norsk inn tak  
av be ar bei det kjøtt sam men
lig net med et kost hold uten 
be ar bei det kjøtt, er det te for
bun det med en øk ning i re la tiv 
ri si ko for tid lig døds fall på 
rundt 35 %»
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ver sjo nen NutriGrade el ler evi dens gra de ring 
ut ar bei det av World Can cer Re search Fund, 
som også in kor po re rer eks pe ri men tel le data 
i eva lue rin gen (3, 14), blir evi dens gra den av 
ef ek ten av rødt og be ar bei det kjøtt på tid li ge 
døds fall vur dert som mo de rat til sterk.

Fles te par ten av stu di e ne som ble in klu
dert i ana ly se ne av rødt og be ar bei det kjøtt 
og to tal dø de lig het, had de lav ri si ko for 
se lek sjons skjev het (bias) og skå ret høyt  
på de fles te av kva li tets kri te ri e ne de ble 
eva lu ert på (1). Stu di er som skå ret høyt på 
alle kva li tets kri te ri er, vis te ty de lig at en 50 g 
øk ning i inn tak av be ar bei det kjøtt per dag 
var for bun det med 20 % øk ning i ri si ko for 
tid li ge døds fall (12). Stu di e ne de selv ran 
gerte til å ha høy est kva li tet, kom alt så til 
mot satt kon klu sjo ner av hva NutriRecs selv 
gjor de. I tid li ge re me ta ana ly ser er det fun
net at et høyt inn tak av rødt og be ar bei det 

kjøtt gir økt ri si ko for tid lig døds fall (3), 
dia be tes type 2 (13), tykk tarms kreft (15, 16) 
samt hjer te og kar syk dom mer (17).

Ikke eg net for nors ke for hold
Ef ek te ne som be skri ves i fi gu rer og ta bel ler 
i de nye me ta ana ly se ne, er del vis sam sva 
rende med tid li ge re me ta ana ly ser, men 
for tolk nin gen er for skjel lig (1, 3). En vik tig 
for skjell mel lom NutriRecs’ og tid li ge re 
me ta ana ly ser er at tid li ge re me ta ana ly ser 
har pre sen tert re sul ta ter per 50 g be ar bei det 
kjøtt og per 100 g ube ar bei det kjøtt per dag 
(3, 13), mens NutriRecs i ste det bruk te 21 g 
per dag (el ler 3 por sjo ner à 50 gram per uke) 
som sam men lig nings grunn lag for be ar bei
det kjøtt. Det er ikke uven tet at dett e gir en 
sva ke re ef ekt enn om de had de brukt sam
me sam men lig nings grunn lag som i tid li 
gere me ta ana ly ser.

Men hvor dan pas ser dis se meng de ne  
med nors ke for hold? I rap por ten Ut vik lin gen 
i norsk kost hold 2018 fra Hel se di rek to ra tet (2) 
an slås det at inn ta ket av kjøtt i Norge er på 
76 kg per per son per år, hvor av rødt kjøtt 
står for 51 kg og hvitt kjøtt for 21 kg (i til legg 
til noe kjøttbiprodukter). Sup ple rer man 
med data fra bl.a. den na sjo na le kost holds
un der sø kel sen Norkost 3 (2010 – 11), kan man 
anta at inn ta ket av be ar bei det kjøtt lig ger  
på rundt 70 g/dag i gjen nom snitt, inn ta ket 
av hvitt kjøtt lig ger sann syn lig vis på ca. 
30 – 60 g/dag og rødt ube hand let kjøtt på 
rundt 50 – 70 g/dag (18). Om reg net til sva rer 
det rundt ti por sjo ner be ar bei det kjøtt per 
uke. Gjen nom snitt lig inn tak i Norge lig ger 
alt så mer enn tre gan ger så høyt som sam
men lig nings grunn laget i de nye me ta ana ly
se ne. Det er i til legg man ge som spi ser langt 
over gjen nom snitt lig meng de.

Il lust ra sjon: Øi vind Hov land

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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ding 1. ok to ber 2019 for tal te at rødt kjøtt 
ikke er «så far lig li ke vel», sår ikke de nye 
me ta ana ly se ne tvil om de rå den de kost 
rådene: Vi bør be gren se inn ta ket av rødt  
og be ar bei det kjøtt (20).

Mot at 5.12.2019, før s te re vi sjon inn sendt 25.2.2020, 
 godkjent 2.3.2020.

norsk mann på 45 år vil en slik ri si ko øk ning 
være for bun det med rundt tre års re duk sjon 
i for ven tet le ve al der (19). I til legg vil inn ta ket 
av rødt ube hand let kjøtt være for bun det 
med ytt er li ge re et års tap i for ven tet le ve 
alder. Dett e er nep pe ube ty de lig i et sam
funns per spek tiv. Selv om NTBs pres se mel

Tar vi ut gangs punkt i et gjen nom snitt lig 
norsk inn tak av be ar bei det kjøtt sam men lig
net med et kost hold uten be ar bei det kjøtt, 
er dett e for bun det med en øk ning i re la tiv 
ri si ko for tid lig døds fall på rundt 35 % ut fra 
da ta grunn laget til både nye og tid li ge re 
me ta ana ly ser (1, 3). For en gjen nom snitt lig 
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Når jus og mo ral mø tes

Hvem eier in for ma sjo nen om po ten si ell syk dom – den som tes ter seg,  
el ler alle dem som in for ma sjo nen an går?

Det er ikke lov å in for me re slekt nin
ger mot pa si en tens vil je der som en 
gen test har frem brakt in for ma sjon 
om syk dom som kan be hand les. 

Bio tek no lo gi lo ven regulerer slik «opp sø 
kende ge ne tisk in for ma sjons virk som het» 
(1). Hel se per so nell kan kun in for me re slekt
nin ger av pa si en ten der som pa si en ten selv 
har gitt sam tyk ke, el ler der som et sam tyk ke 
ikke er mu lig å inn hen te, som ved be visst
løs het el ler død. For ut set nin ge ne er at syk
dom men er god kjent av Hel se di rek to ra tet 
(2, s. 57), og at vil kå re ne i bio tek no lo gi lo ven 
§ 5 – 9 fem te ledd (1) er opp fylt:
«1. [D]et gjel der en syk dom med ve sent li ge 
kon se kven ser for den en kel tes liv el ler hel se,
2. det er en ri me lig grad av sann syn lig het 
for at også slekt nin ge ne har et ar ve lig syk
doms an legg som kan føre til syk dom se ne re 
i li vet,
3. det fore lig ger en do ku men tert sam men
heng mel lom det ar ve li ge syk doms an leg get 
og ut vik ling av syk dom,
4. de ge ne tis ke un der sø kel ser som be nytt es 
for å fast slå det ar ve li ge syk doms an leg get, 
er sik re, og
5. syk dom men kan fo re byg ges el ler be hand
les med god ef ekt.»

De bat ens for his to rie
Opp sø ken de ge ne tisk in for ma sjons virk som
het var ikke re gu lert i den før s te bio tek no 
logi lo ven fra 1994, selv om for ar bei de ne 
sy nes å av vi se ad gang til slik virk som het.  
På bak grunn av at en kel te me di sins ke fag
mil jø er øns ket en av kla ring, ble et hø rings
no tat sendt ut i 1997. De fles te hø rings in stan
se ne var skep tis ke til for slaget, som in ne bar 
en mu lig het til å opp sø ke slekt nin ger der
som pa si en ten ikke kan el ler vil in for me re 
dem (3, s. 16 – 21). På den and re si den ble det 
ar gu men tert for at opp sø ken de virk som het 

skul le være til latt, og så gar en plikt der som 
le gen vet at slekt nin gen har for ø ket syk
doms ri si ko (4, s. 18 – 26). Stor tin get ved tok 
li ke vel en end ring av lo ven i 2000 (5, s. 106), 
med de sam me vil kå re ne som i da gens 
lov verk. I for ar bei de ne til da gens lov fra 
2003 kom mer det frem at den nye retts til
stan den ble kort va rig:

«Det vil nå ikke len ger være ad gang for 
hel se per so nell til å in for me re slekt nin ger 
når pa si en ten ikke vil sam tyk ke til dett e. 
De par te men tet an tar at den ne si tua sjo nen 
sjel den vil opp stå, men der som den blir 
ak tu ell bør ett er de par te men tets syn pa si en
tens per son vern in ter es ser og rett en til ikke  
å vite veie tyngst.» (5, s. 108, ut he ving i ori gi
na len.)

I 2015 øns ket et fler tall i Bio tek no lo gi rå det 
igjen en åp ning for å in for me re slekt nin ger 
selv om pa si en ten ikke vil sam tyk ke (6), 
un der for ut set ning av at vil kå re ne i lo vens 
§ 5 – 9 fem te ledd er opp fylt. Fler tal let un der
stre ket at en slik si tua sjon tro lig vil opp stå 
sjel den, og at åp nin gen ikke in ne bæ rer en 
plikt for hel se per so nell til å drive opp sø 
kende ge ne tisk in for ma sjons virk som het. 
Det var 2 av 13 med lem mer som stem te mot. 
Rasjonalet var at en ad gang ska der til li ten 
mel lom lege og pa si ent.

Frank ri ke end ret lo ven i 2011 (7). Pa si en
tens nye di lem ma ble om hun selv el ler 
hel se per so nel let skal in for me re den be rør te 
slekt nin gen, ikke om slekt nin gen skal in for
me res el ler ikke. Til stan den må være al vor
lig, og det må fin nes fore byg ging el ler 
 be hand ling. Det fin nes en til sva ren de 
 ad gang i Au stra lia (8), og kli nis ke ret nings
lin jer åp ner opp for å in for me re be rør te 
slekt nin ger der som det er strengt nød ven
dig i Stor bri tan nia (9).

In di vi du ell el ler fa mi li ær in for ma sjon?
Et grunn leg gen de spørs mål er om det er 
in di vi det som valg te å tes te seg, som eier 
in for ma sjo nen, el ler om det er alle dem  
som in for ma sjo nen an går. Her fin nes det to 
ytt er stil lin ger: I den ene er in for ma sjo nen 
in di vi du ell i sin na tur, i den and re er den 
fa mi li ær. Først nevn te kan be teg nes som en 
«per so nal ac count model» og sist nevn te 

som en «joint ac count model» (10). Be teg nel
se ne er her ett er over satt til hen holds vis 
in di vi du elt-ei er skaps-mo del len og fel les-ei er-
skaps-mo del len.

Ut fra in di vi du eltei er skapsmo del len  
er spørs må let hvor vidt slekt nin ger skal 
in for me res. Ut fra fel lesei er skapsmo del len 
drei er spørs må let seg om hva som skal til 
for at slekt nin ger ikke skal in for me res (10). 

Li ke vel ek si ste rer det en gren se hvor taus
hets plik ten bør bry tes for å hjelpe slekt nin
ger i fare, selv i in di vi du eltei er skapsmo del
len (11). Den nors ke lo ven er der for sær de les 
streng. Den al min ne li ge nød rett en kan i helt 
spe si el le til fel ler an ven des (2, s. 59), men en 
re gu le ring av den uvi ten de slekt nin gens 
skjeb ne gjen nom nød rett sy nes både for 
ge ne rell og sann syn lig vis alt for streng. 
Ge ne tisk in for ma sjon som den om talt  
i bio tek no lo gi lo ven § 5 – 9 fem te ledd an går 
ikke bare per so nen ale ne. In for ma sjo nen er 
fa mi li ær. Føl ge lig er fel lesei er skapsmo del
len dek ken de.

En delt bank kon to kan bru kes som ana 
logi for å vise at fa mi li en kan ha fel les nytt e 
av in for ma sjo nen, og at det må ek si ste re 
tungt vei en de grun ner for ikke å få inn syn  
i en delt bank kon to (10). Ana lo gi en kan tale 
for en stan dar di sert lag ring av ge ne tisk 
in for ma sjon, som i sin tur kan hen tes ut (11). 
Det siste rei ser et spørs mål om av grens ning. 
Der som fel lesei er skapsmo del len leg ges til 
grunn, er det van ske lig å ar gu men te re mot 
at ikke all fel les ge ne tisk in for ma sjon skal 
være til gjen ge lig. En mu lig het er at in for ma
sjon som den i lo vens § 5 – 9 fem te ledd ut lø
ser en hjel pe plikt ved at syk dom men kan 
be hand les, og der for er i en sær stil ling. Det 
lø ser ikke pro ble met med hvor gren sen bør 
gå, men sik rer slekt nin ge ne den ne in for ma
sjo nen. Selv om det kan være prak tis ke 
ut ford rin ger knytt et til det, bør det in nen 
ri me lig he tens gren ser sik res at alle be rør te 
får mu lig he ten til å vite.

Ret en til ikke å vite
Det kom mer ty de lig frem i for ar bei de ne til 
lo ven at rett en til ikke å vite er vur dert som 

«Den vir ke lig pa ter na lis tis ke 
av gjø rel sen tas der som  slekt
nin gen ikke får til bud om  
å vite»

«Pa si en ten eier ikke in for ma
sjo nen ale ne og kan føl ge lig 
hel ler ikke be stem me over 
den ale ne»



994 TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  10,  2020;  140

KRONIKK

et av de av gjø ren de ar gu men te ne mot en 
ad gang til å drive opp sø ken de ge ne tisk 
in for ma sjons virk som het (5, s. 106 – 8). Det 
før s te som kan på pe kes, er at det ikke nød
ven dig vis er en mind re kren kel se av rett en 
til ikke å vite om pa si en ten sam tyk ker til 
det. Sam ti dig er det in gen ting som stop per 
pa si en ten fra å in for me re på eget ini tia tiv, 
uav hen gig av vil kå re ne (2, s. 58). Det som  
er langt vik ti ge re, er at du for å kun ne vel ge 
å ikke vite må vite at det er noe å vite. Pa si en
ten skal ikke kun ne ta det val get for and re. 
Da er vi imid ler tid inne på et be tent om rå de 
i me di sinsk etikk.

På den ene si den er det dem som er full
sten dig ueni ge i på stan den om at du må vite 
at det er noe å vite for å opp fyl le rett en til 
ikke å vite. Får en per son vite at det er noe  
å vite, er det det sam me som å «slip pe katt en 
ut av sek ken». Ta pet av den ge ne tis ke uskyl
den er et fait accompli (12, s. 25). Der for er 
av gjø rel sen om at slekt nin gen må vite at  
det er noe å vite, en pa ter na lis tisk av gjø rel se. 
Det er i nær he ten av «den pa ter na lis tis ke 
ju sen» (13, s. 131): Du kan sjel den vel ge bort  
å få in for ma sjon. Be grun nel sen er rik tig nok 
at in for ma sjon an s es som en nød ven dig 
be tin gel se for å ta en au to nom av gjø rel se 
(14). Uten in for ma sjon, in gen au to no mi. 
Li ke vel er et slikt tynt au to no mi kon sept 
mis vi sen de. Au to no mi hand ler dy pest sett 
om å vel ge det li vet du vil ha. Der som noen 
av gjør at du må vite, vel ger du ikke det selv 
(12, s. 35).

På den and re si den er det van ske lig å se 
bort fra at den vir ke lig pa ter na lis tis ke av gjø
rel sen tas der som slekt nin gen ikke får til
bud om å vite. Det er en av gjø rel se som 
nek ter den uvi ten de slekt nin gen mu lig 
heten til å ta livs vik ti ge be slut nin ger. Imid
ler tid er an kla gen om at katt en ipso facto  
er slup pet ut av sek ken, sann. For selv om 
slekt nin gen kan takke nei til å få vite hva det 
er å vite, er den to ta le uvi ten het tapt. Men er 
ikke det li vets bru ta li tet og san ne an sikt? En 
rea li tet vi ikke kan røm me fra? Noen hev der 
til og med at det er en plikt å vite, og at det 

er en selv mot si gel se å vel ge noe an net (15). 
Det som uan sett er galt, er å ta fra et vok sent 
men nes ke mu lig he ten til et valg ba sert på 
in for ma sjon som får ve sent li ge kon se kven
ser for liv og hel se.

Per son vern, til lit og sjel den het
Den and re ho ved inn ven din gen er pa si en
tens per son vern in ter es ser (5, s. 108). Det er 
der for av stor be tyd ning at det sy nes mu lig 
å avidentifisere in for ma sjo nen, slik at det 
ikke tren ger å kom me frem hvem i fa mi li en 
som fikk på vist syk doms an leg get (16). Der
som det er mu lig å avidentifisere in for ma
sjon, er per son vern hen syn et lite over be vi
sen de ar gu ment. En kel te gan ger vil det 
li ke vel være umu lig, men i slike si tua sjo ner, 
med unn tak av eks tra or di næ re til fel ler  
(slik det for eks em pel er med inn syns rett en  
i egen jour nal også), bør slekt nin gens in ter
es ser gis for rang. Grun nen er at pa si en ten 
ikke eier in for ma sjo nen ale ne og føl ge lig 
hel ler ikke kan be stem me over den ale ne.

Sam ti dig er til lit tett knytt et til per son
vern hen sy net. Bio tek no lo gi rå dets mind re
tall men te at til li ten mel lom lege og pa si ent 
kan un der gra ves ved en ad gang til å opp 
søke slekt nin ger mot pa si en tens vil je (6), og 
til lit er et åpen bart ar gu ment for at vek ten 
li ke vel bør tip pe i pa si en tens fa vør. Taus hets
plik ten er dypt for ank ret i pro fe sjons etik
ken, og det er det god grunn til. Ikke des to 
mind re til la ter vi unn tak også i dag. Mel de
plikt til bar ne ver net er et eks em pel. Til lit 
kan til og med be trak tes mot satt: Slekt nin
ge ne kan mis te til lit til hel se ve se net om det 
be visst er holdt til ba ke in for ma sjon (9, 10). 

Mot dett e igjen kan det an fø res at om det er 
kjent at in for ma sjon kan de les til slekt nin
ger mot pa si en tens utt ryk te vil je, kan bru
ken av pri va te til bud øke (17). Ak sep te res 
imid ler tid ar gu men te ne for ad gang, gir  
en lov end ring stør re til lit til det of ent li ge, 
ikke mind re. Det er et im pli sitt pre miss  
i mot ar gu men tet at ad gan gen stri der mot 
all menn opp fat ning.

I den sam men heng er det in ter es sant at 
sjel den het ofte vekt leg ges. Både si ta tet fra 
lov for ar bei de ne og utt a lel sen fra Bio tek no 
logi rå det oven for vi ser til at en si tua sjon  
der vil kå re ne i bio tek no lo gi lo ven § 5 – 9 
fem te ledd er opp fylt og pa si en ten ikke vil 
in for me re de be rør te slekt nin ge ne, tro lig  
vil opp stå sjel den. Til sy ne la ten de som et 
mot ar gu ment. Det frem står ikke klart hvor
for sjel den het skul le tale mot en lov end ring. 
Tvert imot er det mind re inn gri pen de  
å end re lo ven der som si tua sjo nen opp står 
sjel den. Det vir ker der med som om både 
per son vern hen syn og til lit blir mind re 
kri tisk. Sam ti dig som res surs ar gu men ter 
blir lite tro ver di ge, selv om fore koms ten 
ikke på vir ker det prin si pi el le.

En plikt?
Et ube svart spørs mål er om det kun bør 
være en ad gang til el ler om det også bør 
være en plikt til å in for me re slekt nin ger  
for hel se per so nell. Ar gu men te ne ta ler  
for at det er en mo ralsk plikt, og vi de re at 
lo ven bør gi mu lig het til å prak ti se re den ne 
 mo rals ke plik ten. Der som vil kå re ne i bio 
tekno lo gi lo ven § 5 – 9 fem te ledd er opp fylt, 
sy nes en unn la tel se mer al vor lig enn hva 
ju sen bør til la te. Føl ge lig bør hel se per so nell 
være plik tig til å in for me re slekt nin ger 
der som pa si en ten ikke gjør det selv.

For fat e ren tak ker Eli Fei ring og eks tern fag vur de rer for 
kon struk ti ve bi drag.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.
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En tre di men sjo nal mo dell av forhjernen 
gjen ska per ut vik lin gen av sen te ret for 
kog ni ti ve funk sjo ner.

For å kun ne stu de re hjer nens ut vik ling  
hos men nes ker har fors ke re i USA ut vik let 
en tre di men sjo nal mo dell av den hu ma ne 
forhjernen ba sert på plu ri po ten te stam cel
ler (1). I mo del len fulg te man ut vik lin gen 
over et tids rom på 20 må ne der og un der 
søkte hvor dan kromatinmønsteret og 
 gen ut rykk va ri er te. Da ta ene ble brukt til  
å kart leg ge de mo le ky læ re sig na le ne som 
sty rer den ne ut vik lin gen. Man un der søk te 
så om proteinekspresjonen kun ne be kref te 
fun ne ne. Må let var å kart leg ge ge ner og 
ge ne tis ke va ri an ter som er vist å være as so
siert med schi zo fre ni og au tis me.

Organoider som mo dell for hjer nens ut vik ling

– Hos pat e dyr er ut vik ling av hjer nen 
ge ne relt van ske lig å stu de re, et er som 
 den ne skjer in ute ro, sier Vio la Lobert, som 
er fors ker ved Senter for kreft cel le re pro
gramme ring, Uni ver si te tet i Oslo. Etis ke hen
syn gjør at mye av den in for ma sjo nen vi har 
om hjer nens ut vik ling kom mer fra mo dell
or ga nis mer, bl.a. mus. Det som gjør den ne 
stu di en unik, er at forsk nings grup pen har 
klart å lage en hu man mo dell av forhjernen 
som kan mo di fi se res, ob ser ve res og dyr kes 
over lang tid. Den ne type ar beid fø rer oss 
nær me re en for stå el se av hva som gjør oss 
til men nes ker, sier Lobert.

– Stu di en vi ser det re vo lu sjo ne ren de ved 
å dyr ke organoider og å bru ke organoider 
som kom plek se mo del ler, i det e til fel let fra 
forhjernen, for å stu de re ut vik ling av kog ni
ti ve funk sjo ner, sier Lobert.

– And re stu di er har vist at organoider 

fra tar men kan gi kunn skap om hvor dan 
pa si en ter re age rer på uli ke le ge mid ler. Man 
kan blant an net bru ke dis se til å tes te le ge
mid ler mot cys tisk fib ro se, og organoider 
fra svulst vev fra en pa si ent kan bru kes til 
å pre di ke re pa si en tens re spons på le ge mid
ler mot kreft. Det vil være spen nen de å se 
om man kan bru ke organoidene som lig ner 
forhjernen, til å ut vik le dia gnos tis ke me to
der el ler le ge mid ler mot nev ro lo gis ke syk
dom mer, sier Lobert.

RUTH HALS NE TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Tre vi no AE, SinnotArm strong N, Andersen J et al. 

Chromatin ac ces si bil i ty dy na mics in a model of 
hu man forebrain de vel op ment. Scien ce 2020; 367: 
404 – 14. 

Il lust ra sjon: Scien ce pho to li brary / NTB Scan pix
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Pro gram mert cel le død kan ak ti ve re cel
ler i om gi vel se ne til den dø en de cel len.

Om set nin gen av cel ler er svært stor, både 
un der vekst og ved sta sjo næ re for hold.  
Det er an tat at mer enn 90 % av cel le ne dør 
pro gram mert (apop to se), mens res ten kan 
dø av cel le ska de (nek ro se). Nek ro sen kan 
 set e i gang en be ten nel ses re ak sjon i om gi
vel se ne. Eks em pel vis vil om trent en mil li on 
nøytrofile gra nu lo cyt er dø i apop to se hvert 
se kund hos et men nes ke – hel dig vis uten at 
det slip pes ut ska de li ge mo le ky ler be reg net 
på mik ro ber, slik det kun ne skjedd ved 
nek ro se.

En ny stu die har kart lagt hvor dan apop  
to tis ke cel ler ikke bare be skyt er mot in flam
ma sjon, men også hem mer den og sti mu le
rer vevsregenerasjon (1). Ved apop to se for
blir cel le mem bra nen in takt så len ge at 
cel len kan ut skil le me ta bo lit er som kan 
ten kes å på vir ke om gi vel se ne, før cel le res
tene fagocyteres og bry tes ned.

I stu di en ble pri mæ re cel ler og cellelinje
celler fra musethymocyter, musebenmargs
deriverte mak ro fa ger og hu ma ne Jurkat 
Tcel ler drept apop to tisk ved hjelp av UV 
bestrå ling, antiFasan ti stoff el ler antraks
toksin. Cel le nes me ta bo lit sek ret og metabo
lom ble ana ly sert med mas se spek tro me tri. 
Noen av sek re sjons pro duk te ne var fel les i de 
uli ke opp set e ne, med ut skil lel se via pan
neksin 1ka na ler, som ble åp net i apop to tis ke 
cel ler av en kaspase. Sam men in du ser te 
sek re te ne spe si fik ke gen pro gram mer i fris ke 
na bo cel ler, noe som frem met antiin flam
ma sjon, antiapop to se, økt mo ti li tet og 
diff e ren sie ring av mak ro fa ger hen imot 
M2re no va sjons ty pen. En blan ding av dis se 
sek re sjons pro duk te ne, in ji sert dag lig til 
mus over en 1 – 2 ukers pe ri ode, had de 
 in flam ma sjons dem pen de virk ning på ar trit 
og på en av støt nings re ak sjon mot en trans
plan tert lun ge. Spermidin, guanosinmono

fosfat og inosinmonofosfat sam ar bei det 
i dis se re ak sjo ne ne.

– Den ne forsk nings grup pen har tid li ge re 
vist at apop to tis ke cel ler fri gjør så kal te «finn 
meg»sig na ler gjen nom panneksin 1ka na ler 
for å re krut e re mak ro fa ger, for tel ler Gut
orm Har ald sen, som er pro fes sor i pa to lo gi 
ved Uni ver si te tet i Oslo.

– Nå har grup pen tat kon sep tet et be ty de
lig steg vi de re og vist at slik fri gjø ring også 
gjel der antiin flam ma to ris ke me ta bo lit er, 
sier Har ald sen, som me ner det blir spen 
nende å se om fun ne ne kan over fø res til nye 
be hand lings prin sip per. Han på pe ker at en 
av kom po nen te ne i me ta bo lit blan din gen 
som ble brukt i in flam ma sjons mo del len, 

har mye sva ke re eff ekt hos men nes ker enn 
hos mus.

– Slike for skjel ler mel lom dy re ar ter end rer 
li ke vel ikke på ho ved prin sip pet, som sy nes 
å være at apop to se er en ak tiv antiin flam
ma to risk pro sess in du sert av fle re me ta bo lit
ter i fel les skap, sier Har ald sen.

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

LIT TE RA TUR
1 Me di na CB, Mehrotra P, Arandjelovic S et al. Meta

bolites re leased from apoptotic cells act as tis sue 
messengers. Nature 2020; 580: 130 – 5. 

Apop to tis ke cel ler hem mer in flam ma sjon

En cel le i et tid lig stadie av pro gram mert cel le død. Il lust ra sjon: Scien ce pho to li brary / NTB Scan pix
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Aku punk tur før te til kor te re syk doms
for løp og fær re mig re ne an fall i en ran
do mi sert kon trol lert stu die.

Mig re ne kan ha stor inn virk ning på livs kva
li tet og med fø rer sto re kost na der for sam
fun net. Blant ikkeme di ka men tel le til tak 
an be fa les ofte aku punk tur, men det har 
mang let ran do mi ser te kon trol ler te stu di er 
av god kva li tet.

I en ny ki ne sisk mul ti sen ter stu die pub li
sert i The BMJ ble 150 pa si en ter med mig re
ne med aura ran do mi sert til en ten ma nu ell 
aku punk tur, narre be hand ling el ler van lig 
opp føl ging (1). Pa si en te ne i in ter ven sjons
grup pe ne fikk 20 be hand lin ger av en halv 
times va rig het og ble fulgt i 24 uker. Drøyt 
80 % av pa si en te ne var kvin ner. Aku punk tø
re ne had de mer enn fem års kli nisk er fa ring.

Aku punk tur før te til re duk sjon i an tall 
da ger med mig re ne sam men lik net med 
narre be hand ling i uke 13 – 16 (hhv. 3,5 og 2,4 
fær re døgn) og uke 17 – 20 (3,9 og 2,2 fær re 
døgn). Aku punk tur før te også til re duk sjon 

i an falls hyp pig het (gjen nom snit lig hhv. 2,3 
og 1,6 fær re an fall).

– Det er van ske lig å lage gode, blin de de 
stu di er på aku punk tur be hand ling, men her 
har man gjort seg stor flid med å lage en 
på li te lig pla ce bo grup pe, sier Hil de Ka ren 
Ofte, over le ge ved Nev ro lo gisk av de ling, 
Nord lands sy ke hu set i Bodø. 

– Mig re ne er en svært be las ten de syk dom 
som kan med fø re stort tap i livs ut fol del se, 
og en god del pa si en ter har en ten ikke god 
nok eff ekt av me di ka men tell be hand ling, får 
uhold ba re bi virk nin ger el ler ut vik ler medi
kamentoverforbrukshodepine, sier hun.

– De siste åre ne har vi fåt nye mig re ne me
di si ner som gir nyt håp til pa si en te ne, men 
ikkeme di ka men tel le til tak bør fort sat stå 
svært sen tralt i be hand lin gen, sier Ofte.

KE TIL SLAG STAD TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Xu S, Yu L, Luo X et al. Ma nu al acupuncture ver sus 

sham acupuncture and usu al care for prophylaxis 
of episodic mi grai ne wit hout aura: multicentre, 
ran dom ised clin i cal tri al. BMJ 2020; 368: m697. 

Aku punk tur vir ker mot mig re ne

Il lust ra sjon: Scien ce pho to li brary / NTB Scan pix

Måling av brystomkrets, overarms
omkrets og fotlengde kan brukes til 
å anslå lav fødselsvekt og prematuritet 
i ressursfattige områder av verden.

Barnedødeligheten i verden har falt drama
tisk det siste århundret, men dødeligheten 
for nyfødte har man i mindre grad lyktes 
med å redusere. Over 40 % av dødsfall blant 
barn under fem år skjer i nyfødtperioden. 
Prematuritet og lav fødselsvekt er blant de 
viktigste risikofaktorene for død blant 
 nyfødte, men i mange områder av verden er 
svangerskapslengde og fødselsvekt ofte 
ukjent pga. manglende oppfølging av gra
vide og tilgang på utstyr til å veie nyfødte.

For å fange opp nyfødte som trenger ekstra 
oppfølging, er det derfor behov for enkle  
og tilgjengelige metoder for å estimere svan
gerskapsalder og vekt. I en fersk studie fra  
Etiopia har man brukt tre målinger til dete 
formålet (1): Omkrets rundt brystkassen, 
omkrets rundt overarm og fotbladets leng
de. Studien inkluderte nesten 1 500 nyfødte 
barn. Fødselsvekten ble fastslåt ved veiing, 
og svangerskapsalderen ble anslåt med to 
kliniske skåringssystemer for modenhet 
(The New Ballard score og The Eregie model).

De tre målingene hadde en sensitivitet på 
84 – 92 % og en spesifisitet på 74 – 90 % for 
å identifisere nyfødte med lav fødselsvekt, 
dvs. under 2 500 g. Til å påvise premature 
barn, dvs. dem med svangerskapslengde 
under 37 uker, var sensitiviteten 80 – 86 % og 
spesifisiteten 63 – 91 %. Målingen av omkrets 
rundt brystet hadde best presisjon og er 
trolig også den målingen som er enklest 
å utføre riktig. Målingene ble gjort ved 24 
timers alder, men for en mindre gruppe ble 
de gjentat ved fem dagers alder, med tilsva
rende treffsikkerhet. Dete er viktig, eter
som mange nyfødte i Afrika ikke blir set av 
helsepersonell før dager eter fødselen.

Flere tidligere studier har git lignende 
funn, men hvor mange cm som skal brukes 
som grense for å mistenke lav fødselsvekt 
eller prematuritet, varierer noe med etnisi
tet og landtilhørighet.

KRISTOFFER BRODWALL  
HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS

LITTERATUR
1 Gidi NW, Berhane M, Girma T et al. Anthropometric 

measures that identify premature and low birth 
weight newborns in Ethiopia: a crosssectional 
study with community followup. Arch Dis Child 
2020; 105: 326 – 31. 

Målebånd for  
å anslå fødselsvekt  
og prematuritet
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Livs til freds het blant ung dom før 
og un der covid-19-pan de mi en

BAK GRUNN
Covid-19-pan de mi en vå ren 2020 in ne bar sko le steng ning 
og strenge so si a le re strik sjo ner. Stu di en be ly ser om det e 
på vir ket ung doms livs til freds het og sub jek ti ve livs kva li-
tet.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
En elek tro nisk spør re skje ma un der sø kel se blant ung-
doms sko le ele ver i Oslo (N = 8 116, 46 % svar) ble gjen nom-
ført i en pe ri ode med steng te sko ler og strenge til tak mot 
smit e spred ning. Re sul ta te ne ble sam men lig net med 
til sva ren de un der sø kel ser gjen nom ført i Oslo i 2018  
(N = 13 790, 83 % svar) og i fle re fyl ker i 2020 før covid-19- 
restrik sjo ne ne (N = 19 799, 49 % svar). Livs til freds het, 
sub jek tiv livs kva li tet og bak grunns fak to rer ble målt  
på iden tisk måte. Vi bruk te lo gis tisk re gre sjons ana ly se 
og kor ri ger te for so sio de mo gra fis ke for skjel ler.

RE SUL TA TER
Blant gut er gikk an de len med høy livs til freds het (skår 6 
el ler høy ere på en fra ska la 0 til 10) ty de lig ned, fra 88 %  
i 2018 og 92 % i 2020 før covid-19-re strik sjo ne ne til 71 % 
un der re strik sjo ne ne (p < 0,001). Til sva ren de tall for 
jen ter var 78 %, 81 % og 62 % (p < 0,001). So si al ulik het  
i livs til freds het var mind re un der re strik sjo ne ne enn 
el lers. Be kym rin ger for syk dom og smit e var knyt et  
til la ve re livs til freds het.

FOR TOLK NING
Re duk sjo nen i livs til freds het og sub jek tiv livs kva li tet 
kan sann syn lig vis for kla res av en sterk be grens ning på 
ak ti vi te ter som gir triv sel, og av be kym ring for smit e. 
Re sul ta te ne ty der også på at res surs sterk ung dom 
opp lev de en spe si elt sterk re duk sjon i livs til freds het.

TILMANN VON SOEST
t.v.soest@psykologi.uio.no
Psy ko lo gisk in sti tut
Uni ver si te tet i Oslo
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HO VED FUNN
Ung dom i Oslo rap por ter te en 
mar kant re duk sjon i livs til freds het 
og sub jek tiv livs kva li tet et er inn fø-
ring av covid-19-re strik sjo ner.

Ung dom mers so sio øko no mis ke 
res sur ser had de mind re be tyd ning 
for livs til freds het un der covid-19- 
restrik sjo ne ne enn før dis se.

Be kym ring for syk dom og smit e  
i for bin del se med covid-19 var re la- 
 tert til la ve re livs til freds het.

T il ta ke ne for å be gren se smit e-
spred ning i for bin del se med co-
vid- 19-pan de mi en har vært inn-
gri pen de for alle. Ikke minst har 
ung dom blit på vir ket. 13. mars 
2020 ble sko le ne stengt og det ble 

inn ført strenge be grens nin ger på fri tids til bu-
det og fy sisk kon takt med ven ner og jevn ald-
ren de (so si al dis tan se ring). Vi har visst lite om 
hvil ken ef ekt slike stor ska la ut brudd av syk-
dom og til hø ren de so si a le re strik sjo ner har 
på livs kva li tet (1). Vi øns ket der for å be ly se om 
livs til freds het og and re mål på livs kva li tet 
end ret seg un der de strenge covid-19-re strik-
sjo ne ne. Til det e er det brukt tre sto re spør-
re skje ma un der sø kel ser blant ung dom, én 
et er at de strenge re strik sjo ne ne ble inn ført 
vå ren 2020, og to tid li ge re stu di er.

Covid-19-re strik sjo ne ne kan ten kes å ha hat 
be ty de li ge ne ga ti ve kon se kven ser for ung-
doms livs kva li tet. Med steng te sko ler og sto re 
so si a le re strik sjo ner har de gåt glipp av opp-
le vel ser som kan gi livs ut fol del se og be kref -
telse. So si al dis tan se ring kan ha ført til iso la-
sjon og en som het, som er en ri si ko fak tor for 
mis triv sel og psy kis ke hel se pla ger (2). I til legg 
kan man ge ha opp levd usik ker het og engs -
telse for smit e og syk dom. Det e kan på vir ke 
ung doms livs kva li tet og triv sel på en ne ga tiv 
måte. Fle re har også ut rykt be kym ring for at 
per so ner med lite res sur ser ville være spe si elt 
sår ba re un der covid-19-pan de mi en, noe som 
kun ne øke so si al ulik het i livs kva li tet og psy-
kisk hel se (1, 3). Vi ville der for også un der sø ke 
hvor vidt det er blit en stør re so si al ulik het i 
livs til freds het og sub jek tiv livs kva li tet.

Selv om covid-19-re strik sjo ne ne nok har hat 
en rek ke ne ga ti ve kon se kven ser, kan and re for-
hold ha truk ket i mot sat ret ning og bi drat til 
bedre livs kva li tet. Hjem me un der vis ning på 
di gi ta le plat for mer og mind re fy sisk sam vær 
med and re ele ver kan ha git fær re for vent nin-
ger i hver da gen og mind re press og stress. 
Covid-19-re strik sjo ne ne kan ha ført til mind re 
kropps press, mob bing og rus mid del bruk. 
 Det e kan ha mot vir ket la ve re livs kva li tet.

Vi fo ku ser te i den ne stu di en på sub jek tiv 
livs kva li tet, det vil si hvor dan li vet opp le ves 
(4). Vik ti ge as pek ter er livs til freds het, po si ti ve 
fø lel ser og opp le vel se av mest ring og me ning 
(4). Livs til freds het er et sen tralt mål i stu di en, 
men vi be ly ser også and re as pek ter av sub jek-
tiv livs kva li tet. I tid li ge re stu di er har norsk 

ung dom rap por tert om høy livs til freds het, og 
fun ne ne har vært sta bi le de siste åre ne (5). For 
eks em pel opp ga over 80 % av ung doms sko le-
ele ve ne høy livs til freds het i den nors ke HEVAS-
un der sø kel sen (6). Blant de eld ste ten årings-
jen te ne og ung dom i fa mi li er med an strengt 
øko no mi ble det rap por tert om noe la ve re 
livs til freds het (5, 6).

Vi øns ket å finne ut om de høye ni vå ene av 
sub jek tiv livs kva li tet har holdt seg gjen nom 
pan de mi en, og om so si al ulik het i livs til freds-
het er end ret et er at covid-19-re strik sjo ne ne 
ble inn ført. Vi spur te også om be kym rin ger 
for smit e el ler syk dom had de sam men heng 
med livs til freds het, og om en end ret fa mi lie-
si tua sjon, som for eld res per mit e rin ger og 
ar beids le dig het el ler mer krang ling i fa mi-
lien, har hat be tyd ning for livs til freds het.

Ma te ria le og me to de

Pro se dy re og del ta ge re
Vi bruk te data fra spør re skje ma un der sø kel -
sene Oslo-ung dom i ko ro na ti den, Ung i Oslo 2018 
og Ung da ta 2020. Alle un der sø kel se ne om fat et 
ele ver fra ung doms sko len og vi de re gå en de 
sko le, men på grunn av høy ere svar pro sen ter 
bruk te vi bare data fra ung doms sko len. Oslo-
ung dom i ko ro na ti den ble gjen nom ført i tids-
rom met 23.4 – 8.5.2020. Da un der sø kel sen star-
tet, had de alle sko ler i Norge vært stengt i 
om trent seks uker, og alle os lo sko ler drev di-
gi tal hjem me un der vis ning. Det var ster ke be-
grens nin ger på or ga ni sert fri tids til bud og på 
fy sisk sam vær med per so ner uten for fa mi li en 
(so si al dis tan se ring). Un der sø kel sen ble gjen-
nom ført av forsk nings in sti tut et NOVA ved 
Os lo Met i sam ar beid med Ut dan nings eta ten i 
Oslo kom mu ne. Alle of ent li ge sko ler i Oslo ble 
bedt om å del ta ved å set e av 30 mi nut er av 
hjem me un der vis nin gen til stu di en. Av hele 
elev po pu la sjo nen i Oslo del tok 46 % av ung-
doms sko le ele ve ne (N = 8 116).

Ung i Oslo 2018 ble gjen nom ført vå ren 2018. 
Stu di en er do ku men tert tid li ge re (5). Alle ele-
ver på ung doms sko len var mål grup pen, og 
83 % del tok (N = 13 790). Ung da ta 2020 ble gjen-
nom ført fra 2. mars 2020 blant sko ler i Trøn-
de lag, Inn lan det og tid li ge re Buskerud fyl ke. 
Da covid-19-re strik sjo ne ne ble inn ført og alle 
sko ler i Norge steng te, ble un der sø kel sen av-
slut et 13. mars 2020. Av hele elev po pu la sjo-
nen i fyl ke ne del tok 49 % (N = 19 799). Beg ge 
dis se un der sø kel se ne ble gjen nom ført i klas se-
rom met med en vok sen til ste de.

Vi un der søk te om so sio øko no misk sta tus 

Tabell 1  Forekomst av høy livstilfredshet og subjektiv livskvalitet blant guter på ungdomsskole i Oslo i 2018, i tre 
norske fylker (Trøndelag, Innlandet, tidligere Buskerud) i 2020 før covid-19-restriksjonene og i Oslo i 2020 under 
covid-19-restriksjonene. N er ikke vektet.

20181 
Oslo 

(N = 6 788) 
% (n)

20202 
Tre norske fylker 

før covid-19 
(N = 9 792) 

% (n)

20202 
Oslo under 

covid-19 
(N = 3 562) 

% (n)

Livstilfredshet (Cantrils stige) 88 (5 226) 92 (8 873) 71 (2 064)

I den siste uken, hvor ofte har du ...

vært glad — 82 (7 948) 68 (1 938)

vært engasjert — 66 (6 262) 48 (1 348)

hatt masse energi — 64 (6 106) 50 (1 418)

vært optimistisk om framtiden — 59 (5 530) 47 (1 329)

følt deg nyttig — 61 (5 735) 42 (1 186)

følt at du mestrer ting — 68 (6 347) 52 (1 493)

1  I 2018 ble ikke de seks enkeltspørsmålene om subjektiv livskvalitet målt
2  Datasettene i 2020 er vektet for klassetrinn og familiens sosioøkonomiske status med data-

settet fra 2018 som referanse

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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var ulik i ut val ge ne. I de to Oslo-un der sø kel-
se ne var det små for skjel ler i an del ung dom 
som var i fa mi li er med la vest so sio øko no misk 
sta tus (2018: 7,4 % og 2020: 7,5 %). Der imot var 
kun 2,8 % av ung dom i Ung da ta 2020 fra fa mi-
li er med la vest so sio øko no misk sta tus (p < 
0,001).

I alle un der sø kel ser fikk ele ver skrift lig in-
for ma sjon om un der sø kel sens for mål og at 
det var fri vil lig å del ta. Alle for eld re ble in for-
mert i for kant. Un der sø kel se ne var ano ny me 
og unn tat fra god kjen ning av Re gio na le ko-
mi te er for me di sinsk og hel se fag lig forsk-
nings etikk (REK).

Va riab ler
Livs til freds het og and re as pek ter av sub jek tiv 
livs kva li tet. I alle tre un der sø kel se ne ble livs-
til freds het målt med Cantrils sti ge (7). In stru-
men tet er mye brukt i Norge og in ter na sjo-
nalt (6). Ung dom me ne ble bedt om å ran ge re 
til freds het med eget liv på en ska la fra 0  (ver st 
mu lig liv) til 10 (best mu lig liv). I lik het med 
and re stu di er (6) skil te vi mel lom ung dom 
med høy livs til freds het (skår 6 el ler høy ere) 
og and re ung dom (skår 5 el ler la ve re). I til legg 
in klu der te vi seks en kelt spørs mål ba sert på 
en rap port fra Hel se di rek to ra tet om må ling 
av sub jek tiv livs kva li tet (4). Spørs må le ne må-
ler po si ti ve fø lel ser og opp le vel se av mest ring 
og me ning den siste uken, med svar ka te go -
rier fra 1 (ikke i det hele tat) til 5 (hele ti den). 
Ung dom som svar te «ofte» el ler «hele ti den» 
ble ka te go ri sert til å ha høye skå rer og kon-
tras tert med alle and re ung dom. Spørs må le ne 
ble bare stilt i un der sø kel se ne i 2020 og er 
gjen git i ta bell 1 og 2.

So sio de mo gra fis ke va riab ler. Kjønn og klas-
se trinn ble målt i alle un der sø kel ser. For eld res 
so sio øko no mis ke sta tus ble målt på ba sis av 
a) an tall for eld re med høy ere ut dan ning, 

b) an tall bø ker i hjem met på en sekspunkt 
ska la fra 0 til >1 000 og c) gjen nom snits skå-
ren fra et fireledds må le in stru ment, Fam i ly 
Af u ence Scale II, med spørs mål om an tall 
bi ler og da ta ma ski ner i fa mi li en, an tall fe rie-
tu rer og om res pon den te ne har eget so ve rom 
(8). De tre va riab le ne ble ska lert fra 0 til 3, og 
en gjennomsnitsskår ble kon stru ert (8). I 
 un der sø kel se ne i Oslo spur te vi om sko le ka-
rak ter i eng elsk, norsk og ma te ma tikk og reg-
net ut en gjennomsnitsskår. Inn vand rer bak-
grunn ble de fi nert ut fra at beg ge for eld re ne 
er født i ut lan det (kun i Oslo).

Be kym rin ger og for and rin ger i hver da gen. I 
Oslo-ung dom i ko ro na ti den spur te vi om 
hvor dan ung dom me ne vur der te hver dags-
livet i tids rom met et er at sko le ne ble stengt. 
Vi stil te spørs må le ne: På en ska la fra 1 (ikke 

be kym ret i det hele tat) til 4 (vel dig be kym-
ret) hvor be kym ret er du a) for selv å bli syk, 
b) for at fa mi li en el ler ven ner kan bli syke og 
c) for selv å smit e and re. Vi be reg net en gjen-
nomsnitsskår av de tre spørs må le ne. De ble 
også spurt om hvor vidt det had de blit mer 
el ler mind re krang ling i fa mi li en et ter at 
covid-19-pan de mi en star tet, med svar al ter na-
ti ver fra 1 (mye mind re enn før) til 5 (mye mer 
enn før), og om én el ler beg ge for eld re ne 
 had de mis tet job ben el ler blit per mit ert.

Ana ly ser
På grunn av ulik svar pro sent og for skjel ler i 
so sio de mo gra fis ke fak to rer mel lom ut val -
gene vek tet vi da ta ene fra 2020 for so sio de mo-
gra fis ke nøk kel va riab ler som klas se trinn og 
so sio øko no misk sta tus, med Ung i Oslo 2018 

Tabell 2  Forekomst av høy livstilfredshet og subjektiv livskvalitet blant jenter på ungdomsskole i Oslo i 2018, i tre 
norske fylker (Trøndelag, Innlandet, tidligere Buskerud) i 2020 før covid-19-restriksjonene og i Oslo i 2020 under 
covid-19-restriksjonene. N er ikke vektet.

20181 
Oslo 

(N = 6 942) 
% (n)

20202 
Tre norske fylker  

før covid-19 
(N = 9 670) 

% (n)

20202 
Oslo under 

covid-19 
(N = 4 474) 

% (n)

Livstilfredshet (Cantrils stige) 78 (4 977) 81 (7 721) 62 (2 443)

I den siste uken, hvor ofte har du ...

vært glad — 70 (6 668) 59 (2 355)

vært engasjert — 49 (4 605) 34 (1 325)

hatt masse energi — 50 (4 743) 41 (1 616)

vært optimistisk om framtiden — 42 (3 919) 36 (1 415)

følt deg nyttig — 40 (3 754) 29 (1 140)

følt at du mestrer ting — 42 (3 906) 33 (1 298)

1 I 2018 ble ikke de seks enkeltspørsmålene om subjektiv livskvalitet målt
2  Datasettene i 2020 er vektet for klassetrinn og familiens sosioøkonomiske status med data-

settet fra 2018 som referanse

Tabell 3  Resultater fra bivariate logistiske regresjonsanalyser av sammenhengen mellom sosiodemografiske indikatorer (innvandrerbakgrunn, sosioøkonomisk status, 
karakterer) og livstilfredshet for guter. OR = oddsratio, KI = konfidensintervall.

2018 
Oslo 

(N = 6 788) 
OR (95 % KI)

20201 
Tre norske fylker 

før covid-19 
(N = 9 792) 

OR (95 % KI)

2020 
Oslo under covid-19 

(N = 3 562) 
OR (95 % KI)

Test for forskjeller i sammenhengen

2018 versus  
under covid-19 – 

P-verd

2020 før covid-19 
versus under 

covid-19 –  
P-verd

Ingen innvandrerbakgrunn (Referanse)

Innvandrerbakgrunn 0,72 (0,61 – 0,85) — 0,91 (0,78 – 1,07) 0,049

Sosioøkonomisk status (0 – 3)2 1,56 (1,38 – 1,75) 2,37 (2,12 – 2,64) 1,41 (1,24 – 1,60) 0,262 < 0,001

Skolekarakter (1–6)2 1,60 (1,46 – 1,75) — 1,16 (1,06 – 1,28) < 0,001

1 I 2020 før covid-19-restriksjonene ble ikke innvandrerbakgrunn og skolekarakter målt
2  Sosioøkonomisk status og skolekarakter er skåret slik at oddsratioen er et uttrykk for forskjellen i oddsene når disse variablene forandrer seg 

med én enhet (én skår på målet på sosioøkonomisk status eller én skolekarakter)

67
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som ut gangs punkt. De to vek te de da ta set e ne 
fra 2020 fikk der for sam me for de ling på dis se 
bak grunns kjen ne teg ne ne som da ta set et fra 
2018. Tids punkt for un der sø kel sen ble dum-
my ko det i to va riab ler med da ta set et fra 2020 
un der covid-19-pan de mi en som re fe ran se ka-
te go ri. For and rin ger i livs til freds het ble un-

der søkt ved å bru ke lo gis tisk re gre sjons ana-
ly se med de to dum my va riab le ne for tids-
punkt som pre dik tor. Vi be reg net in ter ak-
sjons ledd mel lom tids punkt og so sio de mo-
gra fis ke kjen ne tegn og tok dem med i 
lo gis tis ke re gre sjons ana ly ser for å tes te for 
in ter ak sjo ner.

Re sul ta ter
Ta bell 1 og 2 vi ser an de len med høye skå rer på 
livs til freds het og en kelt spørs må le ne om livs-
kva li tet. Re sul ta te ne vis te en ty de lig ned gang 
i livs til freds het un der covid-19-pan de mi en 
sam men lig net med data fra Oslo-ung dom i 

Fi gur 1  So si al ulik het i livs til freds het i 2018 (Oslo), i 2020 før covid-19-pan de mi en (Trøn de lag, Inn lan det, tid li ge re Buskerud) og i 2020 un der covid-19-pan de mi en (Oslo) for 
gut er og jen ter.
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had de mis tet job ben el ler var per mit er te, 
rap por ter te også la ve re livs til freds het, men 
ef ek ten var kun sta tis tisk sig ni fi kant blant 
gut e ne.

Vi gjen nom gikk alle ana ly ser på nyt ved å 
bru ke mul tip pel lo gis tisk re gre sjons ana ly se 
med et uvek tet da ta set med kon troll for sko-
le trinn og so sio øko no misk sta tus samt med 
li ne ær re gre sjons ana ly se og en kon ti nu er lig 
va ria bel for livs til freds het. Sam men lig net 
med de opp rin ne li ge ana ly se ne var re sul ta -
tene ro bus te, med bare små for and rin ger i 
es ti ma te ne.

Dis ku sjon

Vi har brukt data fra fle re tu sen ung dom mer 
både un der og før covid-19-pan de mi en for å 
un der sø ke ef ek ten av de om fat en de til ta -
kene mot smit e spred ning på sub jek tiv livs-
kva li tet. På tross av de strenge til ta ke ne un der 
covid-19-pan de mi en var det et be ty de lig fler-
tall som rap por ter te nok så høye skå rer på 
livs kva li tet. Fun ne ne vi ser li ke vel en sterk ned-
gang i livs til freds het og and re as pek ter av sub-
jek tiv livs kva li tet for både jen ter og gut er. 
Mest over ras ken de var det at so si al ulik het i 

2018 og i tre nors ke fyl ker i 2020 før re strik sjo-
ne ne. An de len gut er med høy skår på livs til-
freds het gikk ned fra 88 % (Oslo 2018) og 92 % 
(tre nors ke fyl ker 2020 før re strik sjo ne ne) til 
71 % i Oslo un der covid-19-re strik sjo ne ne. Ned-
gan gen var på hele 17 og 21 pro sent po eng 
 (ta bell 1). An de len jen ter med høy skår på livs-
til freds het gikk ned fra 78 % (Oslo 2018) og 81 % 
(tre nors ke fyl ker 2020 før re strik sjo ne ne) til 
62 % i Oslo un der covid-19-re strik sjo ne ne, en 
ned gang på 16 og 19 pro sent po eng (ta bell 2).

Da vi bruk te livs til freds het som et kon ti -
nuer lig mål og be reg net gjen nom snit og 
stan dard av vik (SD) for livs til freds het, fant vi 
sam me møns ter. Gjen nom snit et for gut er 
var da 7,45 (SD 1,86) i Oslo i 2018, 7,91 (1,75) i tre 
nors ke fyl ker i 2020 før re strik sjo ne ne og 6,54 
(2,06) i Oslo 2020 un der re strik sjo ne ne. Til sva-
ren de tall for jen ter var 6,94 (1,98), 7,18 (1,93) 
og 6,05 (1,96). For alle seks in di ka to re ne på 
sub jek tiv livs kva li tet så vi den sam me ned gan-
gen fra må lin ge ne før covid-19-re strik sjo ne ne 
(ta bell 1 og 2). Lo gis tis ke re gre sjons ana ly ser 
vis te at for skjel le ne i livs kva li tet før og un der 
covid-19-re strik sjo ne ne var sta tis tisk sig ni fi-
kan te for alle livs kva li tets mål og beg ge kjønn 
(p < 0,001).

Vi un der søk te vi de re hvor vidt so si al ulik het 
i livs kva li tet had de økt el ler blit re du sert un-
der covid-19-pan de mi en. For dis se ana ly se ne 
bruk te vi må let på livs til freds het. Re sul ta te ne 
fra lo gis tis ke re gre sjons ana ly ser vis te ty de lig 
so si al ulik het i livs til freds het blant både gut-
ter (ta bell 3) og jen ter (ta bell 4). Ung dom fra 
fa mi li er med lav so sio øko no misk sta tus og 
ung dom med dår li ge sko le ka rak te rer had de 
for høy et ri si ko for la ve re livs til freds het både 
i 2018 og før covid-19-re strik sjo ne ne i 2020. 
For skjel le ne et er so sio øko no misk sta tus var 
imid ler tid be ty de lig re du sert un der covid-19-
pan de mi en, selv om de fort sat var sta tis tisk 

sig ni fi kan te (merk at re duk sjo nen i odds ra-
tio en for so sio øko no misk sta tus var li ten mel-
lom Oslo i 2018 og Oslo i 2020 for gut er). Det 
var in gen el ler små for skjel ler i livs til freds het 
mel lom ung dom med inn vand rer bak grunn 
og an nen ung dom. Fi gur 1 vi ser en gra fisk 
fram stil ling av so si al ulik het i livs til freds het. 
An de len med høy livs til freds het holdt seg sta-
bil på et lavt nivå i un der sø kel se ne blant ung-
dom med la vest ka rak ter og fra lav so sio øko-
no misk bak grunn. Der imot var det fær re som 
rap por ter te høy livs til freds het un der covid-19-
re strik sjo ne ne blant dem med gode ka rak te-
rer og dem fra fa mi li er med høy so sio øko no-
misk sta tus.

Til slut un der søk te vi om be kym rin ger og 
ne ga ti ve kon se kven ser for fa mi li en un der 
covid-19-pan de mi en var re la tert til livs til freds-
het. Lo gis tis ke re gre sjons ana ly ser vis te at be-
kym rin ger knyt tet til covid-19-pan de mi en 
pre di ker te la ve re livs til freds het (ta bell 5). 30 % 
av gut e ne og 29 % av jen te ne rap por ter te om 
mind re krang ling un der covid-19-re strik sjo-
ne ne enn van lig, 50 % av gut e ne og 44 % av 
jen te ne rap por ter te om like mye og 21 % av 
gut e ne og 27 % av jen te ne rap por ter te om 
mer krang ling. Mer krang ling var re la tert til 
la ve re livs til freds het. De med for eld re som 

Tabell 5  Logistiske regresjonsanalyser om hvordan ungdoms opplevelser under covid-19-restriksjoner har 
sammenheng med livstilfredshet. Guter og jenter separat. OR = oddsratio, KI = konfidensintervall.

Gutter (N = 3 562) 
OR (95 % KI)

Jenter (N = 4 474) 
OR (95 % KI)

Bekymringer på grunn av koronakrisen1 0,90 (0,80 – 0,98) 0,87 (0,79 – 0,96)

Foreldre mistet jobb eller permittert på grunn 
av koronakrisen 0,79 (0,68 – 0,92) 0,87 (0,73 – 1,03)

Krangling i familien2 0,72 (0,66 – 0,78) 0,72 (0,68 – 0,78)

1 Bekymring vurdert på en skala fra 1 (ikke bekymret i det hele tatt) til 4 (veldig bekymret)
2 Krangling vurdert på en skala fra 1 (mye mindre enn før) til 5 (mye mer enn før)

Ta bell 4  Re sul ta ter fra bi var i ate lo gis tis ke re gre sjons ana ly ser av sam men hen gen mel lom so sio de mo gra fis ke in di ka to rer (inn vand rer bak grunn, so sio øko no misk sta tus, 
ka rak te rer) og livs til freds het for jen ter. OR = odds ra tio, KI = kon fi dens in ter vall.

2018 
Oslo 

(N = 6 942) 
OR (95 % KI)

20201 
Tre norske fylker 

før covid-19 
(N = 9 670) 

OR (95 % KI)

2020 
Oslo under covid-19 

(N = 4 474) 
OR (95 % KI)

Test for forskjeller i sammenhengen

2018 versus  
under covid-19 –  

P-verdi

2020 før covid-19 
versus under 

covid-19 –  
P-verdi

Ingen innvandrerbakgrunn (Referanse)

Innvandrerbakgrunn 0,88 (0,78 – 1,00) — 0,99 (0,86 – 1,15) 0,224

Sosioøkonomisk status (0 – 3)2 1,64 (1,50 – 1,79) 1,93 (1,78 – 2,10) 1,15 (1,03 – 1,28) < 0,001 < 0,001

Skolekarakter (1-6)2 1,51 (1,40 – 1,62) — 1,17 (1,07 – 1,27) < 0,001

1 I 2020 før covid-19-re strik sjo ne ne ble ikke inn vand rer bak grunn og sko le ka rak ter målt
2  Sosioøkonomisk sta tus og sko le ka rak ter er skå ret slik at odds ra tio en er et ut trykk for for skjel len i odd se ne når dis se va riab le ne for and rer seg 

med én en het (én skår på må let på so sio øko no misk sta tus el ler én sko le ka rak ter)
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pan de mi en. Her har vi ikke sam men lign ba re 
data fra før pan de mi en, og det er mer uklart 
om dis se fak to re ne har hat di rek te inn virk-
ning på livs til freds het. Li ke vel er det grunn til 
å føl ge nøye med på de ung dom me ne som 
pre ges av det e.

Stu di en ty der på at covid-19-re strik sjo ne ne 
har ført til en be ty de lig ned gang i sub jek tiv 
livs kva li tet blant ung dom. Fle re ung dom mer 
var pla get av det e, og vi bør der for ha fo kus 
på ung dom som sli ter. Livs til freds het er dess-
uten kor re lert med psy kis ke pla ger som 
symp to mer på angst og de pre sjon (10). Det er 
der for grunn til å anta at også psy kis ke pla ger 
kan ha økt.

Pan de mi en vil fort set e å på vir ke oss, selv 
om sko le ne har åp net. Der som smit en blus-
ser opp igjen, tren ger vi ef ek ti ve re strik sjo ner 
uten for sto re kost na der for livs kva li tet og 
psy kisk hel se. Til det e tren ger vi so lid forsk-
nings ba sert kunn skap om te ma et for å ut for-
me rik tig di men sjo ner te hjel pe til tak.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Ar bei det med stu di en ble støt et av pro sjekt mid ler fra 
Norges forsk nings råd (pro sjek te ne 288083 og 300816).

Mot at 14.5.2020, før s te re vi sjon inn sendt 21.5.2020, 
 godkjent 4.6.2020.

tat av covid-19-re strik sjo ne ne. På den an nen 
side er fra fal let gjer ne størst blant per so ner 
med man ge pla ger og lav livs kva li tet (9). Sam-
let vir ker det usann syn lig at den mar kan te 
ned gan gen i livs til freds het un der covid-19- 
restrik sjo ne ne kun skyl des se lek sjon.

Vi un der søk te dess uten bare ung doms  skole-
ele ver. Ung dom i vi de re gå en de sko le rap por-
te rer nor malt la ve re livs kva li tet (5, 6), men de 
ble ikke in klu dert. Det ble hel ler ikke ung dom 
som har drop pet ut av sko len og som sann syn-
lig vis er en spe si elt sår bar grup pe.

Den so si a le ulik he ten i livs til freds het mins-
ket be ty de lig un der re strik sjo ne ne. Re sul ta -
tene ty der på at ung dom i fa mi li er med et 
høyt res surs ni vå på vir kes ster ke re i ne ga tiv 
ret ning. Det kan skyl des at de til van lig del tar 
mer i or ga ni sert id ret og and re sti mu le ren de 
fri tids ak ti vi te ter (8). Bort fal let av ak ti vi te ter 
som ska per gle de og me ning i hver da gen, vil 
der for sær lig ram me pri vi le gert ung dom. Stu-
di en kan tyde på at de sto re so si a le for skjel-
lene vi van lig vis ser i livs kva li tet kan re du se-
res ved å in klu de re barn og ung dom fra res-
surs sva ke hjem i slike fri tids ak ti vi te ter.

La ve re livs til freds het knyt es dess uten til 
be kym rin ger om smit e fa re og til ne ga ti ve 
for and rin ger i fa mi li en på grunn av covid-19-

livs til freds het ble re du sert. Sam ti dig var be-
kym rin ger rundt covid-19-pan de mi en og økt 
krang ling i fa mi li en un der pan de mi en re la-
tert til la ve re livs til freds het.

Vi bruk te iden tis ke spørs mål i un der sø kel-
se ne, et godt etab lert mål på livs til freds het, 
sup plert med en kelt spørs mål for å måle and re 
as pek ter av sub jek tiv livs kva li tet. For skjel le ne 
kan der for ikke skyl des uli ke spørs måls for mu-
le rin ger.

Men stu di en har også me to dis ke be grens-
nin ger. I for bin del se med hjem me un der vis-
nin gen un der covid-19-re strik sjo ne ne kan 
ele ve ne ha be svart spør re skje ma et på en an-
nen måte enn i de and re un der sø kel se ne som 
fore gikk på sko len. Stu di en un der covid-19 har 
dess uten la ve re svar pro sent. Vi tror det skyl-
des at en del læ re re ikke fikk gjen nom ført un-
der sø kel sen på re la tivt kort var sel. Kon teks ten 
var dess uten mind re struk tu rert enn den ville 
ha vært i klas se rom met. Ung dom me ne kom 
dess uten fra for skjel li ge po pu la sjo ner – Oslo 
ver sus tre and re de ler av lan det. Rik tig nok jus-
ter te vi for nøk kel va riab ler som so sio øko no-
misk sta tus og sko le trinn, men det kan være 
and re se lek sjons fak to rer som vi ikke har målt. 
Det er mu lig at sår ba re ele ver del tok hyp pi -
gere enn and re ele ver, for di de var mer opp-
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Smittevern blant Oslo-ungdom 
under covid-19-pandemien

BAKGRUNN
Effektivt smittevern er avgjørende for å bekjempe covid- 
19-pandemien. Vi undersøkte om Oslo-ungdom rappor-
terte å overholde smittevernreglene under pandemien 
og om oppslutning om reglene var relatert til sosio-
demo grafiske kjennetegn, tillit til myndighetene og 
aksept av smittevernreglene.

MATERIALE OG METODE
Elever i ungdomsskolen og videregående skole besvarte 
et elektronisk spørreskjema (N = 12 686, 37 % svar) i en 
periode med strenge tiltak mot smittespredning. Vi 
brukte selvrapportering om det å følge smittevernreg-
lene, sosiodemografiske kjennetegn, tillit til myndig-
hetene og til folk flest og aksept av smittevernreglene.  
Vi benyttet logistisk regresjonsanalyse.

RESULTATER
Flertallet rapporterte at de i stor grad eller alltid fulgte 
reglene om håndvask (n = 9 915, 84 %), ikke håndhilste/
klemte (n = 8 730, 74 %) og unngikk større grupper  
(n = 8 565, 73 %). Færre sa de holdt god avstand til andre  
(n = 5 859, 50 %). Tilliten til regjering (n = 8 742, 80 %)  
og helsemyndigheter (n = 9 962, 92 %) var høy. Høyest 
oppslutning om reglene så man blant jenter, ungdom 
med innvandrerbakgrunn, de som bor i ytre Oslo øst,  
de med høy tillit til myndighetene og til folk flest og de 
som viste aksept for smittevernreglene.

FORTOLKNING
En stor andel rapporterte at de fulgte smittevernreglene. 
Ungdom med innvandrerbakgrunn og de bosatt i ytre 
Oslo øst rapporterte oftere enn andre å følge dem. Tillit 
samt aksept av reglene var også viktig.
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HOVEDFUNN
Et flertall av Oslo-ungdom i undersø-
kelsen rapporterte rett etter påsken 
2020 at de i stor grad eller alltid 
fulgte smittevernregler under 
covid-19-pandemien. 

Størst rapportert oppslutning om 
reglene var det blant jenter, ungdom 
med innvandrerbakgrunn og blant 
dem bosatt i ytre Oslo øst. 

Svært mange hadde ganske eller 
veldig stor tillit til regjeringens 
(80 %) og helsemyndighetenes (92 %) 
håndtering av pandemien, mens 
færre hadde tillit til at folk flest 
fulgte smittevernreglene (48 %). 

Tillit til myndigheter og til folk flest 
samt aksept av smittevernreglene 
var relatert til rapportert oppslut-
ning om smittevernreglene.

Strategien for å begrense covid-
19-pandemien har vært basert på 
smittevern og restriksjoner i folks 
dagligliv (1). Håndvask og sosial 
distansering (2) er særlig viktig, 
men vi vet lite om hvorvidt smit-

tevernreglene faktisk blir fulgt.
Faglitteraturen er spinkel, men en studie fra 

England fra mars 2020 viste at 93 % hadde tatt 
minst én forholdsregel for å beskytte seg mot 
covid-19 (3). Flest vasket hendene oftere enn 
ellers (83 %), og rundt halvparten praktiserte 
sosial distansering. En studie fra Hongkong i 
januar viste at hele 96 % rapporterte om hyp-
pigere håndvask, mens 30 – 70 % drev med 
ulike typer sosial distansering. Oppslutningen 
var lavest blant de yngste, og høyere blant 
kvinner enn menn (4). En amerikansk studie 
som ikke er fagfellevurdert, basert på et be-
kvemmelighetsutvalg av ungdom fra mars 
2020, viste at 30 % hadde ingen kontakt med 
personer utenfor husholdet, mens 88 % vasket 
hendene hyppig (5). En studie fra mars 2020, 
heller ikke fagfellevurdert, viste at en stor 
 andel norske voksne hadde forandret atferd 
for å begrense smittespredning og at hyppig 
håndvask ble praktisert av hele 92 % (6).

Økonomisk svakerestilte grupper og et-
niske minoriteter ser ut til å rammes hardt av 

covid-19-pandemien. I USA gjelder dette særlig 
afroamerikanere (7), og en grunn kan være 
mangelfull oppslutning om smittevernregler 
(8). Data fra Oslo viser at bydeler i velstående 
Oslo vest var hardt rammet i starten av pan-
demien, men etter hvert økte smitten mest i 
ytre Oslo øst, med en befolkning med lav inn-
tekt og utdanning og mange innvandrere. I 
midten av mai 2020 var Stovner, Alna og Gro-
rud blant bydelene med flest smittede per 
innbygger, og innvandrere var overrepresen-
tert blant nyinnmeldte covid-19-tilfeller (9, 10). 
Mange faktorer kan tenkes å forklare smitten 
i ytre øst, som trangboddhet eller sosioøkono-
miske faktorer. Men lokale variasjoner i opp-
slutning om smittevernregler og variasjoner 
etter bredere sosiodemografiske kjennetegn 
kan også spille en rolle. Vi vet lite om slike 
variasjoner.

Generelt er sosioøkonomisk status og tilhø-
rende ulikhet i helserelatert livsstil sterke 
prediktorer for sykelighet (11). Kvinner følger 
oftere helserelaterte råd enn menn (11), og 
norske data indikerer at kvinner tar flere for-
holdsregler mot å bli smittet (6). Videre synes 
de landene som rammes hardest av covid-
19-pandemien, å være kjennetegnet av lav tillit 
mellom mennesker og til myndighetene (12). 
Det ser ut til at nordmenn har høy tillit til 
helsemyndighetenes håndtering av covid-
19-pandemien (12), men vi vet lite hva det be-
tyr for smitteatferden. Samlet sett er det sann-
synlig at man kan finne lavere oppslutning 
om smittevern blant menn, i grupper med lav 
utdanning, svake sosioøkonomiske ressurser 
og lav tillit. Aksept for smittevernreglene kan 
også være viktig (1).

Vi ville belyse i hvilken grad Oslo-ungdom 
rapporterer at de overholder smittevern-
reglene under covid-19-pandemien. Vi under-
søkte om dette varierer etter sosiodemogra-
fiske kjennetegn, aksept for smittevernregler 
og tillit til at covid-19-pandemien håndteres 
godt av myndigheter og av folk flest.

Materiale og metode

Prosedyre og deltagere
Undersøkelsen Oslo-ungdom i koronatiden ble 
gjennomført 23. april–8. mai 2020. Ved starten 
hadde skolene vært stengt i seks uker og drev 
digital hjemmeundervisning. Det var strenge 
restriksjoner på sosialt samvær. I daglige ny-
hetssendinger ble reglene for smittevern gjen-

tatt. Alle offentlige skoler i Oslo ble bedt om å 
delta ved å sette av 30 minutter av hjemme-
undervisningen, og 37 % av elevene deltok 
(N = 12 686). Svarprosenten var høyere på ung-
domsskolen (46 %, n = 8 116) enn på videre-
gående skole (27 %, n = 4 552; 18 ungdommer 
oppga ikke klassetrinn). Andel ubesvarte 
spørsmål (missing) varierte fra 0 % (n = 13) for 
kjønn til 14 % (n = 1 824) for tillit til at stats-
ministeren og regjeringen håndterte covid-
19-pandemien (spørsmålet ble stilt mot slut-
ten av spørreskjemaet).

Vi sammenlignet sosiodemografiske kjen-
netegn i vårt utvalg med offentlig statistikk 
om Oslo-ungdom i samme alder som vi hen-
tet fra Statistisk sentralbyrå for kjønn og inn-
vandrerbakgrunn (13) og fra Oslo kommune 
for bydel (14). Andel jenter var høyere i under-
søkelsen (57 % versus 50 %), det var færre med 
innvandrerbakgrunn (31 % versus 37 %) og 
færre bosatt i ytre og indre Oslo øst (45 % ver-
sus 49 %).

Undersøkelsen ble gjennomført av NOVA 
ved OsloMet i samarbeid med Utdanningseta-
ten i Oslo kommune. Elevene fikk skriftlig 
informasjon om studiens formål og at den var 
frivillig. Foreldrene ble informert gjennom 
osloskolens digitale informasjonssystem (Sko-
lemelding). Undersøkelsen var anonym og 
ikke fremleggelsespliktig for Regional etisk 
komité for medisinsk og helsefaglig forsk-
ning. Utkast av spørreskjemaet ble testet 
blant elever og vurdert av en referansegruppe 
med lærere.

Variabler

Smittevernreglene. Det finnes ikke validerte 
instrumenter for å måle smittevernatferd un-
der pandemier (15). Et unntak er et instru-
ment fra en ikke fagfellevurdert studie som 
verken er tilpasset ungdom eller norske for-
hold (15). Vi utviklet derfor vårt eget instru-
ment, basert på Folkehelseinstituttets smit-
tevernråd (2). Vi spurte: «I hvor stor grad har 
du fulgt helsemyndighetenes råd for å redu-
sere smitte?». Vi beskrev fire regler: «Vasket 
hendene med såpe eller Antibac etter at du 
har vært ute blant folk», «Unngått å håndhilse 
på eller klemme på folk», «Holdt godt avstand 
(1 – 2 meter) til andre enn de jeg bor sammen 
med» og «Unngått grupper på mer enn fem 
personer». Svaralternativer var 1 (ikke i det 
hele tatt), 2 (i liten grad), 3 (i ganske stor grad), 
4 (i stor grad) og 5 (alltid). Svarene ble kombi-

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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nert til en gjennomsnittsskår, og skårer på 4 
eller høyere ble kategorisert som at man i høy 
grad fulgte reglene.

Sosiodemografiske variabler. Vi spurte om 
kjønn og klassetrinn. Bosted ble klassifisert i 
fire områder i Oslo: vestkant (bydelene Vestre 
Aker, Nordre Aker, Ullern, Frogner, St. Hans-
haugen), indre Oslo øst (bydelene Grüner-
løkka, Gamle Oslo, Sagene), ytre Oslo øst (by-
delene Søndre Nordstrand, Bjerke, Stovner, 
Alna og Grorud) og Østensjø/Nordstrand (by-
delene Østensjø og Nordstrand). Foreldres 
sosioøkonomiske status ble målt på basis av 
antall foreldre med høyere utdanning, bøker 
i hjemmet og gjennomsnittsskåren fra Family 
Affluence Scale II (antall biler og datamaski-
ner i familien, ferieturer, eget soverom) (16). 
En gjennomsnittsskår ble konstruert (16) og 
brukt til å dele utvalget i tre like store deler: 
ungdom med lav, middels og høy sosioøkono-
misk status. Innvandrerbakgrunn ble definert 
ut fra om begge foreldrene var født i utlandet. 
Vi spurte om karakterer i engelsk, norsk og 
matematikk og delte inn i lave (1,0 – 3,9), mid-
dels (4,0 – 4,9) og høye (5,0 – 6,0) gjennomsnitts-
karakterer.

Tillit til håndtering av covid-19-pandemien. 
Vi spurte først: «I hvor stor grad stoler du på 
at de som bestemmer i Norge gjør en god 
jobb for å takle korona-epidemien?», fulgt av 
«Statsministeren og Regjeringen» og «Helse-
myndighetene». Vi spurte også: «Stoler du på 
at folk følger de reglene som er blitt innført?» 
Alle spørsmål hadde «ikke i det hele tatt», «i 
liten grad», «i ganske stor grad» og «i veldig 
stor grad» som svarkategorier. Vi dikotomi-
serte de tre variablene i de som hadde ganske 
eller veldig stor grad tillit mot alle andre.

Aksept for smittevernreglene. Vi spurte «Hva 
synes du om alle de reglene som er innført for 
å hindre at korona-viruset sprer seg (for ek-
sempel stengte skoler, to meters avstand, 
maks fem i hver gruppe)?», med svaralterna-
tivene «Reglene er altfor strenge», «Reglene er 
akkurat så strenge som de bør være», og «Re-
glene burde være enda strengere».

Behandling av data og analyser
Vi brukte enkle logistiske regresjonsanalyser 
med kategoriseringen basert på det samlete 
smittevernmålet som utfallsvariabel for å un-
dersøke ujusterte sammenhenger med sosio-
demografiske kjennetegn, tillit og aksept av 
smittevernreglene. Deretter brukte vi mul tiple 
logistiske regresjonsanalyser. I en første modell 
inkluderte vi alle sosiodemografiske kjenne-

tegn samtidig for å undersøke om sammen-
hengen mellom slike kjennetegn og smitte-
vernsmålet hold seg stabile ved justering for 
alle andre sosiodemografiske faktorer. I en 
siste modell inkluderte vi i tillegg tillit og 

 aksept av smittevernreglene som prediktorer 
for å undersøke om sammenhengene fortsatt 
forble stabile når alle prediktorvariabler som 
ble brukt i studien, ble kontrollert for hver-
andre. I alle regresjonsanalyser inkluderte vi 

Figur 1  Andel respondenter som rapporterte at de overholdt ulike smittevernregler under covid-19-pandemien. 
Oslo-ungdom besvarte spørreskjemaet 23.4.–8.5.2020.

Figur 2  Andel respondenter som rapporterte at de hadde tillit til at myndigheter håndterte covid-19-pandemien 
og at folk fulgte smittevernreglene. Oslo-ungdom besvarte spørreskjemaet 23.4.–8.5.2020.
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kun respondenter som hadde svart på alle va-
riabler som ble brukt i analysene (N = 10 382).

Resultater

Figur 1 viser at 9 915 (84 %) ungdommer rap-
porterte at de «i stor grad» eller «alltid» vasket 
hendene med såpe eller Antibac etter at de 
hadde vært ute blant folk. Mange rapporterte 
at de unngikk å håndhilse og klemme (n = 8 
730, 74 %) og å være i større grupper (n = 8 565, 
73 %), mens 5 859 ungdommer (50 %) rappor-

terte at de i stor grad eller alltid holdt 1 – 2 me-
ters avstand. Med basis i gjennomsnittsskåren 
og kategoriseringen vi beskrev over, rappor-
terte 7 304 (62 %) av de 11 806 ungdommene 
som hadde svart på smittevernspørsmålene, 
at de i høy grad fulgte smittevernreglene.

Figur 2 viser at 9 962 ungdommer (92 %) 
hadde ganske eller veldig stor tillit til helse-
myndighetenes håndtering av pandemien. 
Tilsvarende tall for statsministeren og regjerin-
gen var n = 8 742 (80 %). Ungdommene hadde 
lavere tillit til at folk flest overholder smitte-
vernregler (n = 5 255, 48 %). 8 408 (77 %) mente 

at reglene var så strenge som de burde være, 
986 (9 %) syntes reglene var for strenge og 1 547 
(14 %) syntes reglene burde vært strengere.

Vi undersøkte om rapportert oppslutning 
var relatert til sosiodemografiske faktorer 
 (tabell 1). En større andel jenter (67 %) enn gut-
ter (55 %) fulgte smittevernreglene i stor grad. 
Ungdom i de to øverste trinnene i videre-
gående skole og ungdom med innvandrer-
bakgrunn rapporterte oftest at de fulgte re-
glene. Det samme gjaldt ungdom med bosted 
i ytre Oslo øst. Rapportert smittevernatferd 
varierte lite etter foreldrenes sosioøkonomis-
ke status. Men ungdom med høyt karakter-
gjennomsnitt rapporterte oftere at de fulgte 
reglene enn de med lavere karaktergjennom-
snitt.

Høy tillit var relatert til rapportert oppslut-
ning om reglene, med omtrent like store 
oddsratioer for alle tre tillitsmål (se tabellene 
2 og 3). Andelen som rapporterte å følge re-
glene i høy grad, var lavere for de som syntes 
at reglene var altfor strenge (40 %), sammen-
lignet med de som mente de var passe strenge 
(64 %) og de som syntes de burde vært stren-
gere (71 %) (tabell 2).

Resultater fra enkle logistiske regresjons-
analyser med ujusterte oddsratioer er presen-
tert i tabell 3, modell 1. Tabellen viser at resul-
tatene holdt seg stort sett stabile når vi sam-
menligner enkle med multiple analyser hvor 
alle sosiodemografiske kjennetegn ble inklu-
dert samtidig (tabell 3, modell 2), og størrel-
sen på oddsratioene forandret seg lite. I mo-
dell 3 ser vi at graden av tillit til at andre per-
soner følger reglene, fortsatt var relatert til 
rapportert oppslutning om smittevern, mens 
betydningen av tillit til regjeringen og helse-
myndighetene ble noe redusert. Resultatene 
viste også at høy sosioøkonomisk status 
 hadde en viss betydning for å overholde smit-
tevernreglene etter kontroll for andre sosio-
økonomiske kjennetegn (modellene 2 og 3), 
mens det var ingen slik sammenheng i ujus-
terte analyser (modell 1).

Diskusjon

Vi fant at et klart flertall av Oslo-ungdom som 
svarte på undersøkelsen, rapporterte at de i 
stor grad eller alltid fulgte anbefalte smitte-
vernregler under covid-19-pandemien. Det er 
derimot bare på spørsmålet om håndvask at 
et flertall av ungdom rapporterte at de alltid 
fulgte reglene. Ungdom med innvandrerbak-

Tabell 1  Andel respondenter som rapporterte at de overholdt i stor grad eller alltid smittevernreglene under 
covid-19-pandemien, etter sosiodemografiske kjennetegn. Oslo-ungdom besvarte spørreskjemaet 23.4–8.5.2020.

Overholdt smittevernreglene  
i stor grad eller alltid, antall (%)

Kjønn (N = 11 715)

Gutt 2 727 (55)

Jente 4 532 (67)

Klassetrinn (N = 11 792)

8. trinn 1 660 (61)

9. trinn 1 319 (60)

10. trinn 1 568 (60)

VG 1 1 078 (60)

VG 2 852 (67)

VG 3 817 (72)

Innvandrerbakgrunn (N = 11 741)

Minst én forelder født i Norge 4 936 (60)

Begge foreldre født i utlandet 2 323 (67)

Bosted i Oslo (N = 11 664)

Vestkanten 2 272 (60)

Østensjø og Nordstrand 1 646 (60)

Indre øst 762 (59)

Ytre øst 2 530 (66)

Sosioøkonomisk status (N = 10 382)

Lav 2 379 (63)

Middels 2 283 (60)

Høy 2 605 (63)

Gjennomsnittlig skolekarakter (N = 10 581)

Lav karakter (1 – 3,9) 1 812 (58)

Middels karakter (4 – 4,9) 3 065 (62)

Høy karakter (5 – 6) 1 736 (69)
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grunn og de bosatt i bydelene i ytre øst rap-
porterte om høyere oppslutning rundt re-
glene. Jenter rapporterte å følge reglene  oftere 
enn gutter. Et stort flertall hadde tillit til myn-
dighetenes håndtering av pandemien. Der-
imot hadde færre tillit til at folk flest fulgte 
smittevernreglene. Ni av ti mente at reglene 
var passe strenge eller at de kunne vært enda 
strengere. Tillit til myndigheter og folk flest 
samt aksept av smittevernreglene var relatert 
til rapportert oppslutning.

Den høye tilliten til helsemyndighetene in-
dikerer at de nok har kommunisert godt med 
ungdommer under pandemien. Andre norske 
studier har vist at det samme er tilfellet for 
voksne (12). Derimot hadde ungdom lavere 
tillit til at folk flest fulgte smittevernreglene. 
Det siste kan ha ført til dårligere egenoppslut-
ning rundt reglene.

I tråd med tidligere forskning rapporterte 
jenter å følge smittevernreglene mer enn gut-
ter (4, 6). Rapportert oppslutning om reglene 
var lavest blant de yngste ungdommene. 
Dette kan henge sammen med at medier og 
myndigheter har framstilt smitte som et min-
dre problem i unge aldersgrupper. Det er nytt 
at ungdom med innvandrerbakgrunn og ung-
dom i ytre øst rapporterer å følge reglene of-
tere enn andre. Overhyppigheten av smitte i 
disse områdene kan være relatert til struktu-
relle faktorer, som trangboddhet, at flere har 
jobber med høy smitteeksponering og at det 
kanskje er tettere kontakt på tvers av genera-
sjoner. Det kan også tenkes at ungdom fra ytre 
øst var mindre varsomme med smittevern i 
begynnelsen av pandemien da forekomst av 
smitte var lav i dette området, og at de endret 
atferd da smittespredningen ble kraftigere.

Det er verdt å merke seg at de få (9 %) som 
syntes at smittevernreglene var altfor strenge, 
i mye mindre grad rapporterte å følge reg-
lene. Kausalsammenhengen er ikke kartlagt, 
og det kan tenkes at de legitimerer brudd på 
reglene ved å nedtone viktigheten av dem. 
Likevel indikerer funnene at aksept for restrik-
sjoner er viktig for at smittevernregler følges.

Studiens fortrinn er at den er befolkningsba-
sert, med et stort utvalg. Den ble gjennomført 
på et tidspunkt med strenge restriksjoner og 
da pandemien definerte livet til ungdommene 
og deres familier. Det er også begrensninger. 
Vi brukte selvrapportering, og svarene kan far-
ges av at oppslutning om smittevernreglene er 
sosialt ønskelig (17). Estimatet for det å følge 
smittereglene kan derfor være for høyt.

Fordelen med målet er at det ble testet av 

både ungdom og lærere og at vi spurte ung-
dom om å rapportere om hvordan de over-
holdt smittevernreglene i en avgrenset perio-
de på 6 – 8 uker (fra tidspunktet hvor restrik-
sjonene ble innført til tidspunktet de deltok i 
studien). Dette kan antas å øke reliabiliteten, 
sammenlignet med spørsmål hvor lengre 
tidsintervaller er målt retrospektivt (17). Vi 
målte grad av oppslutning om reglene og ikke 
hyppighet av ulike typer atferd. Vi vet derfor 
ikke hvor ofte ungdom har blitt utsatt for 
smittefarlige situasjoner. Slik kunnskap ville 
vært nyttig for å estimere risikoen for at de 
faktisk kunne bli smittet. Videre kan faktorer 
vi ikke inkluderte i studien, som bekymring 
for smitte (6), ha betydning for ungdoms 
smittevernatferd.

Responsraten er lavere enn ved tilsvarende 
undersøkelser som Ungdata og Ung i Oslo-
undersøkelsene (16). Mange lærere klarte 
sannsynligvis ikke å gjennomføre undersøkel-
sen på kort varsel. Situasjonen var også min-
dre strukturert enn når elevene svarer i klas-
serommet. Det er en skjev seleksjon i forhold 
til sosiodemografiske bakgrunnsvariabler. 
Dette frafallet kan være knyttet til om man 
følger smittevernreglene, noe som kan på-
virke estimatene.

Funnene kan også avspeile tidspunktet for 
datainnsamlingen. Den ble gjennomført 6 – 8 

uker etter at strenge restriksjoner ble innført. 
Nyhetsbildet og hverdagslivet var dominert 
av pandemien. Senere studier vil kunne rap-
portere andre funn, fordi myndighetene slak-
ker på tiltakene, fordi det kan oppstå tretthet 
i befolkningen hvis restriksjonene varer over 
lengre tid, og fordi fokuset på forhøyet risiko 
for smitte i Oslo øst kan skifte. Framtidige stu-
dier vil vise om funn fra Oslo lar seg generali-
sere til andre deler av landet.

Vi konkluderer med at et klart flertall av 
ungdommene i Oslo som deltok i undersøkel-
sen, rapporterte å ha fulgt smittevernreglene 
i stor grad. De fleste aksepterte at reglene var 
nødvendige, og de har hatt høy tillit til myn-
dighetenes håndtering av covid-19-pande-
mien. Noen vil bli overrasket over at ungdom 
med innvandrerbakgrunn og de bosatt i ytre 
Oslo øst i høyere grad enn andre ser ut til å 
følge reglene. Senere studier bør belyse slike 
forskjeller og hva de kan skyldes. Mer kunn-
skap om dette og andre forhold vi belyser, kan 
bidra til enda mer effektive tiltak for å hindre 
smittespredning.

Artikkelen er fagfellevurdert.

Arbeidet med studien ble støttet av prosjektmidler fra 
Norges forskningsråd (prosjektene 288083 og 301010).

Mottatt 18.5.2020, første revisjon innsendt 2.6.2020, 
godkjent 9.6.2020.

Tabell 2  Andel respondenter som rapporterte at de overholdt smittevernreglene i stor grad eller alltid under 
covid-19-pandemien etter tillit til regjeringen, til helsemyndighetene og til andre personer samt aksept av 
smittevernreglene. Oslo-ungdom besvarte spørreskjemaet mellom 23.4–8.5.2020.

Overholdt smittevernreglene  
i stor grad eller alltid, antall (%)

Tillit til statsministeren/regjeringen (N = 10 848)

Ingen eller liten tillit 1 194 (57)

Ganske eller veldig stor tillit 5 605 (64)

Tillit til helsemyndighetene (N = 10 843)

Ingen eller liten tillit 490 (55)

Ganske eller veldig stor tillit 6 312 (63)

Tillit til at folk følger smittevernreglene (N = 10 938)

Ingen eller liten tillit 3 319 (58)

Ganske eller veldig stor tillit 3 529 (67)

Aksept av smittevernreglene (N = 10 924)

Er akkurat så strenge som de bør være 5 361 (64)

Er altfor strenge 395 (40)

Burde vært enda strengere 1 095 (71)
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Tabell 3  Sammenheng mellom ulike forklaringsvariabler og rapportering om at de overholdt smittevernreglene i stor grad eller alltid blant Oslo-ungdom under covid-
19-pandemien. N = 10 382 ungdommer som besvarte alle de aktuelle spørsmålene i spørreskjemaet 23.4–8.5.2020 ble inkludert i enkle (modell 1) og multiple logistiske 
regresjonsanalyser med henholdsvis sosiodemografiske faktorer (modell 2) og sosiodemografiske faktorer, tillit og aksept (modell 3) som forklaringsvariabler. OR = odds- 
ratio, KI = konfidensintervall.

Modell 1 
Ujustert OR  

(95 % KI)

Modell 2 
Justert OR  
(95 % KI)

Modell 3 
Justert OR  
(95 % KI)

Kjønn (referanse: gutt)

Jente 1,60 (1,47 – 1,73) 1,53 (1,41 – 1,66) 1,47 (1,35 – 1,60)

Klassetrinn (referanse: 8. trinn)

9. trinn 1,01 (0,90 – 1,15) 1,00 (0,88 – 1,13) 0,96 (0,84 – 1,09)

10. trinn 0,96 (0,86 – 1,08) 0,94 (0,84 – 1,06) 0,89 (0,79 – 1,01)

VG 1 1,02 (0,89 – 1,16) 1,01 (0,89 – 1,16) 0,99 (0,86 – 1,13)

VG 2 1,34 (1,15 – 1,55) 1,29 (1,11 – 1,50) 1,25 (1,07 – 1,46)

VG 3 1,60 (1,36 – 1,87) 1,56 (1,33 – 1,84) 1,52 (1,29 – 1,79)

Innvandrerbakgrunn (referanse: minst én forelder født i Norge)

Begge foreldre født i utlandet 1,34 (1,23 – 1,47) 1,41 (1,26 – 1,57) 1,46 (1,31 – 1,64)

Bosted i Oslo (referanse: Vestkanten)

Østensjø og Nordstrand 1,00 (0,90 – 1,12) 1,08 (0,97 – 1,20) 1,10 (0,98 – 1,23)

Indre øst 0,99 (0,86 – 1,14) 1,02 (0,89 – 1,19) 1,05 (0,91 – 1,22)

Ytre øst 1,30 (1,18 – 1,44) 1,34 (1,19 – 1,50) 1,35 (1,20 – 1,51)

Sosioøkonomisk status (referanse: lav status)

Middels 0,93 (0,84 – 1,02) 1,05 (0,94 – 1,17) 1,03 (0,92 – 1,15)

Høy 1,03 (0,94 – 1,14) 1,21 (1,08 – 1,36) 1,20 (1,06 – 1,35)

Gjennomsnittlig skolekarakter (referanse: lav karakter)

Middels karakter (4 – 4,9) 1,20 (1,10 – 1,32) 1,24 (1,13 – 1,37) 1,17 (1,06 – 1,29)

Høy karakter (5 – 6) 1,60 (1,42 – 1,79) 1,61 (1,43 – 1,82) 1,54 (1,36 – 1,74)

Tillit til regjering (referanse: lav tillit1)

Høy tillit2 1,38 (1,25 – 1,52) 1,22 (1,08 – 1,38)

Tillit til helsemyndigheter (referanse: lav tillit1)

Høy tillit2 1,42 (1,24 – 1,63) 1,11 (0,94 – 1,32)

Tillit til folk (referanse: lav tillit1)

Høy tillit2 1,48 (1,36 – 1,60) 1,58 (1,45 – 1,72)

Regler (referanse: er akkurat så strenge som de bør være)

Er altfor strenge 0,38 (0,33 – 0,44) 0,43 (0,37 – 0,49)

Burde vært enda strengere 1,41 (1,25 – 1,59) 1,67 (1,47 – 1,91)

1  Inkluderer svarkategoriene «ikke i det hele tatt» og «i liten grad»
2 Inkluderer svarkategoriene «i ganske stor grad» og «i veldig stor grad»
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For ven tet døds fall i hjem met  
– en kva li ta tiv stu die  
om sam ar beid

BAK GRUNN
Det er et hel se po li tisk mål at fle re med al vor lig syk dom 
skal kun ne dø hjem me. Den ne stu di en be ly ser sam ar
beid mel lom hel se per so nell og be gra vel ses by rå like  
et er døds fal let, der ver dig he ten til av dø de og et er lat e 
ut ford res.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
Stu di en er ho ved sa ke lig ba sert på fem fo kus grup pe 
inter vju er med an sat e i be gra vel ses by rå er, fast le ger, 
sy ke plei e re og hel se fag ar bei de re i hjem me sy ke plei en,  
til sam men 23 del ta ke re i en by kom mu ne.

RE SUL TA TER
Fast le ge ne og hjem me sy ke plei er ne er far te sam ti dig hets
kon flik ter som før te til ned pri ori te ring av opp ga ver 
knyt et til iva re ta kel se av av dø de og et er lat e. Det ble 
iden ti fi sert uklar he ter rundt le ge nes sy ning, skri ving  
av døds mel ding og hjem me sy ke plei er nes stell av 
av dø de. Der som det å få ut stedt døds mel ding drøy de, 
ble de and re sam ar beids part ner nes hånd te ring av 
av dø de end ret.

FOR TOLK NING
Da gens fast le ge sy stem og le ge vakt ord ning sy nes ikke  
å ha til strek ke li ge ram mer for at lege raskt kan fore ta 
sy ning og skrive døds mel ding. Det e har po ten si elt 
ne ga ti ve kon se kven ser for be gra vel ses by rå ets og hjem
me sy ke plei ens vi de re ar beid med den av dø de og de 
et er lat e.
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HO VED FUNN
Stu di en ty der på uklar he ter i sam 
arbei det mel lom be gra vel ses by rå, 
hjem me sy ke pleie, fast le ge og 
le ge vakt ved for ven tet hjem me død.

For be re den de sam ta ler bør om
hand le hva som skjer like et er 
døds fal let.

For sin kel ser i le gens sy ning av 
av dø de og ut fyl ling av døds mel ding 
kan ha ne ga ti ve inn virk nin ger for 
på rø ren de og and re in vol ver te 
yr kes grup per.

Man ge med al vor lig syk dom 
øns ker å av slut e li vet hjem
me med nær mes te fa mi lie 
rundt seg (1, 2). Det fin nes 
fle re stu di er om god hjem
mepalliasjon (2–5), men lite 

forsk nings ba sert kunn skap om ru ti ner og 
sam ar beids for hold like et er for ven tet døds
fall i hjem met. Ver ken i em pi ris ke stu di er el
ler an be fa lin ger for pal lia sjon til al vor lig syke 
og dø en de er det vekt lagt hvor dan av dø de og 
på rø ren de bør iva re tas på en ver dig måte i 
den ne fa sen (6–8). I Ver dens hel se or ga ni sa sjon 
(WHO) sin de fi ni sjon av pal lia sjon og i an be
fa lin ger fra Eu ro pean As so cia ti on for Pal lia ti ve 
Care (EAPC) er imid ler tid om sorg for et er late 
de fi nert som et av kjer ne om rå de ne (9, 10). Når 
en per son dør i hjem met, vil de et er lat e stå 
over for ut ford rin ger av emo sjo nell, prak tisk, 
etisk og ju ri disk ka rak ter, hvor sam hand ling 
mel lom hel se per so nell og be gra vel ses by rå 
inn går. Hel se per so nello ven fast slår at «le ger 
skal gi er klæ ring om døds fall de blir kjent 
med i sin virk som het» (11). Le gen må selv syne 
av dø de for å gi nød ven di ge opp lys nin ger om 
døds år sak og fylle ut døds mel ding (12).

Ved for ven te de døds fall i hjem met er van
lig vis hjem me sy ke pleie og fast le ge in vol vert. 
Et er lat e tar of test selv kon takt med be gra vel
ses by rå, som star ter sit opp føl gings ar beid.

Vår for for stå el se, og ut gangs punk tet for stu
di en, var kjenn skap til mang len de sam ar beid 
og uav klart ar beids for de ling mel lom hel se per
so nell og be gra vel ses by rå i en kelt kom mu ner, 
med rap por ter om at av dø de i noen til fel ler ble 
frak tet til le ge vakt for ut ste ding av døds mel
ding. For må let med stu di en var å få inn sikt i 
er fa rin ger, ut ford rin ger, ko or di ne ring og sam
ar beid mel lom hel se per so nell og be gra vel ses
by rå et er for ven te de døds fall i hjem met.

Ma te ria le og me to de

Da ta inn sam ling og ana ly se
Stu di en byg ger på fem fo kus grup pe in ter vju er 
med re pre sen tan ter fra be gra vel ses by rå er og 
hel se per so nell, med til sam men 23 del ta ke re. 
Fo kus grup per er en kva li ta tiv forsk nings til
nær ming eg net til å få rike be skri vel ser av 
del ta ker nes er fa rin ger og dyb de kunn skap om 
kom plek se fe no me ner. Me to den er sær lig 
 eg net på om rå der hvor det fin nes lite kunn
skap (13, 14). Et fo kus grup pe in ter vju var med 
tre del ta ke re fra for skjel li ge be gra vel ses by rå er 
i en by kom mu ne og en del ta ker fra be gra vel
ses by rå i en dis trikts kom mu ne. De fire and re 
fo kus grup pe in ter vju ene var med hel se ar bei
de re, to grup per med til sam men syv sy ke 
pleie re og fire hel se fag ar bei de re, og to med 
til sam men åte fast le ger. Det ble valgt se pa
ra te fo kus grup per for de uli ke fag grup pe ne, 
slik at de skul le kun ne dele fel les er fa rin ger 
set ut fra sin rol le. Sy ke plei e re og hel se fag 
arbei de re ble re krut ert via lo ka le sy ke pleie 
lede re. 17 fast le ger og 5 be gra vel ses by rå er ble 
kon tak tet per te le fon og epost. Åte fast le ger 
og re pre sen tan ter fra fire be gra vel ses by rå er 
møt e til in ter vju. In ter vju ene var te 80 – 100 mi
nut er. Vi et er spur te for tel lin ger om er fa rin
ger som del ta ker ne had de knyt et til pro blem
stil lin gen. Det ble be nyt et se mi struk tu rer te 
in ter vju gui der (ap pen diks 1 og 2).

In ter vju ene ble tat opp på lyd fil og tran
skri bert ord ret av to av for fat er ne (AMS og 
BVD) høs ten 2015 og vå ren 2016. Vi be nyt et 
sy ste ma tisk tekst kon den se ring med fire ana
ly se trinn (14, 15). Alle for fat er ne les te in ter 
vjuene fle re gan ger for å få et ge ne relt inn
trykk og finne ho ved te ma er med spe si ell 
opp merk som het på be skri vel se av sam hand
ling mel lom yr kes grup pe ne. Vi var eni ge om 
at in ter vju ene ga til strek ke lig in for ma sjon for 
vi de re ana ly se og ut vik let så kode grup per ba
sert på ho ved te ma er. Det ble iden ti fi sert me
nings bæ ren de en he ter i teks ten for hver kode
grup pe som re pre sen ter te del ta ker nes er fa
rin ger. I nes te trinn de fi ner te vi sub grup per 
for hver kode grup pe der teks ten ble gjen nom
gåt sy ste ma tisk og kon den sert. I siste trinn 
syn te ti ser te vi det kon den ser te inn hol det fra 
hver kode grup pe til ana ly tisk tekst med be
skri vel ser av in for man te nes er fa rin ger med 
ut ford rin ger, ko or di ne ring og sam ar beid ved 
for ven te de døds fall i hjem met.

For å dan ne oss et inn trykk av ru ti ner og 
er fa rin ger and re ste der enn i den ak tu el le by
kom mu nen, kon tak tet vi vå ren 2018 le de re 
ved le ge vak ter i ti stør re nors ke kom mu ner 
og re gi ons le der ne i bran sje or ga ni sa sjo nen 

som re pre sen te rer ca. 90 % av be gra vel ses 
byråene i Norge. Dis se mot ok et en kelt spør
re skje ma om opp ga ve for de ling mel lom in vol
ver te fag grup per. Alle el le ve re gi ons le der ne 
og syv le ge vak ter be svar te spør re skje ma et 
(ap pen diks 3). Sva re ne ble un der lagt te ma tisk 
ana ly se og knyt et til ho ved ka te go ri ene fra 
ana ly sen av fo kus grup pe ne (16).

Stu di en ble til rådd av Norsk sen ter for forsk
nings da ta (pro sjekt num mer 45256). Alle del
ta ker ne i fo kus grup pe in ter vju ene fikk skrift
lig in for ma sjon om stu di en og sam tyk ket 
skrift lig at de var vil lig til å del ta.

Re sul ta ter

Ana ly sen av fo kus grup pe in ter vju ene re sul 
terte i tre ho ved ka te go ri er.

Sam ti dig hets kon flik ter
Alle in for mant grup pe ne rap por ter te om sam
ti dig hets kon flik ter. Fast le ge ne pri ori ter te van
lig vis plan lag te pa si ent av ta ler for an det å 
rykke raskt ut for sy ning og ut ste ding av døds
at est et er for ven te de døds fall. De gjor de gjer
ne av ta le om å kom me inn om hjem met og 
skrive døds mel ding et er ar beids tid el ler på 
vei til jobb nes te dag. Noen fast le ger ga på rø
ren de mu lig het til å ta kon takt på kvelds tid 
ved for ven tet døds fall, men øns ket ikke å bli 
kon tak tet om nat en.

«Av ta ler at jeg kom mer nes te mor gen hvis 
pa si en ten dør om nat en. Det hen der også at 
jeg rei ser hjem om nat en hvis på rø ren de ber 
om det» (fast le ge 1).

An sat e i be gra vel ses by rå er for tal te at et er
lat e ofte syn tes det ble for len ge å vente på at 
fast le gen kom.

«Et er lat e rin ger oss klok ken to om nat en 
og fast le gen har mu lig het å kom me klok ken 
18 nes te et er mid dag. Det er gan ske len ge å ha 
noen lig gen de. Da må vi ut om nat en» (an sat 
i be gra vel ses by rå 1).

Le ge vakt ble i stor grad be nyt et til å syne 
av dø de og ut ste de døds mel ding. Det var som 
of test hjem me sy ke plei en el ler po li ti et som 
gjor de av ta le med le ge vak ten. An sat e ved be
gra vel ses by rå ene i by kom mu nen for tal te at 
lege fra le ge vakt ald ri reis te til av dø des hjem 
for å kon sta te re døds fal let. Det e ble be kref tet 
på spør re skje ma fra le ge vak ten i den ak tu el le 
by kom mu nen. Be gra vel ses by rå ene trans por
ter te av dø de til le ge vak ten et er at po li ti et var 
kon tak tet for å gi til la tel se til å flyt e av dø de. 
På le ge vak ten måt e de vente med av dø de i 
bå re bi len til vakt ha ven de lege kun ne syne 
 li ket og ut ste de døds mel ding. De var ukom

Se også lederartikkel side 958 
Appendiks og engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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for tab le med den ne prak si sen og had de for
søkt å få det e end ret til at le ge vakt le gen i 
ste det kom hjem – uten å lyk kes.

Sy ke plei e re og hel se fag ar bei der ne i hjem
me sy ke plei en øns ket å bru ke mer tid i hjem
met et er døds fall enn de had de an led ning til, 
men and re opp ga ver måt e pri ori te res.

«Du øns ker gjer ne å være der, men du har 
res ten av ar beids lis ten. Det blir van ske lig, at 
lis ten skal bety så mye, når du står oppi en 
sår bar si tua sjon» (sy ke plei er 1).

Rek ke føl ge av hen gig het
Sam ti dig hets kon flik ter var nært knyt et til 
rek ke føl ge av hen gig het. Der som det å få ut
stedt døds mel ding drøy de, ble den na tur li ge 
hånd te rin gen av av dø de for styr ret og end ret 
for be gra vel ses by rå et og hjem me sy ke plei en. 
Po li ti ble da ofte in vol vert, og den av dø de ble 
trans por tert til le ge vakt.

Be gra vel ses by rå ene et er lys te bedre sam
hand ling mel lom de uli ke ak tø re ne. De  men te 
at et er lat e kom i en van ske lig si tua sjon med 
opp le vel se av uver dig hånd te ring av den av
dø de, som ikke kun ne leg ges over i kis te før 
lege el ler po li ti had de be kref tet at det ikke 
fore lå et mis ten ke lig døds fall.

«Det er sterkt å se av dø de i kis ten. De har 
hat den syke så len ge i sen gen. En død i kis ten 
er mye ster ke re for på rø ren de. Det er da du 
tar far vel» (an sat be gra vel ses by rå 3).

Skjed de døds fal let om nat en el ler når fast
le gen ikke var til gjen ge lig, var si tua sjo nen 
sær lig sår bar. Be gra vel ses by rå ene opp lev de at 
de ble opp ringt av ut slit e på rø ren de og at det 
var umu lig å roe dem ned for di de treng te at 
noen tok seg av den døde. De opp fat et le gens 
opp ga ve som port åp ner for det vi de re for lø
pet, der det å syne av dø de og fylle ut døds mel
ding er en kri tisk funk sjon. Si den fast le gen 
sjel den var til gjen ge lig og le ge vakt le ge i den
ne by kom mu nen ikke ryk ket ut i slike si tua
sjo ner, ble løs nin gen ofte at po li ti et ble kon
tak tet. In for man te ne fra be gra vel ses by rå ene 
for tal te at et er lat e ikke var for be redt på at 
uni for mert po li ti kom el ler at av dø de ble frak
tet til le ge vakt, og at de et er lat e re ager te 
sterkt på det e. Fast le ge ne på sin side men te 
be gra vel ses by rå ene re ager te lit for raskt og 
bur de vente hvis de ble opp ringt om nat en.

«At de vel ger å gå i dia log med le ge vak ten 
og kjøre av dø de dit, er en svært uhel dig løs
ning» (fast le ge 2).

Be gra vel ses by rå re pre sen tan ten fra dis trikts
 kom mu nen for tal te at le ge vakt le ge reis te 
hjem der som fast le gen ikke var til gjen ge lig. 
Fra spør re skje ma et til re gi ons le der ne ved be
gra vel ses by rå ene frem gikk det at man i ho ved

sak had de ord nin ger der le ge vakt le ge kom 
hjem hvis fast le ge ikke var til gjen ge lig, men 
de er far te at trans port til le ge vakt kun ne fore
kom me i en kel te kom mu ner. Fle re for mid let 
at det kun ne bli len ge å vente før le ge vakt le ge 
kom.

«Vi øns ker at fa mi li er som mel der døds fall, 
skal føle at de blir tat på al vor og at le ge vakt
le ge ryk ker ut raskt» (be gra vel ses by rå på 
lands ba sis 1).

Til ret e leg ging og stell av av dø de
Be gra vel ses by rå ene øns ket at fast le ge ne og 
hjem me sy ke plei en gjen nom for hånds sam 
taler for be red te på rø ren de på for lø pet et er 
døds fal let.

«In for ma sjon til på rø ren de på for hånd er 
vel dig vik tig: om hva som skjer når vi er kom
met så langt at dø den inn tref er» (an sat i be
gra vel ses by rå 4).

Le ge ne for tal te at det var van ske lig å finne 
det op ti ma le tids punk tet for slike for hånds
sam ta ler og at sam ta le ne man ge gan ger ikke 
ble gjen nom ført.

Be gra vel ses by rå ene, hjem me sy ke plei en og 
fast le ge ne var alle eni ge om vik tig he ten av å 
ska pe ro og ver dig het i et er kant av døds fal let. 
Fast le ge ne ut ryk te at det var vik tig å ta et ver
dig far vel med den døde og kon do le re de et
ter  lat e.

«Når du har fulgt en pa si ent i li vets slut fa
se, så er det in gen stor inn sats som kre ves at 
du kom mer hjem og kon do le rer og skri ver 
døds mel ding» (fast le ge 3).

Hjem me sy ke plei en pre si ser te at det var 
 de res øns ke å ha god tid ved et døds fall og 
stelle den døde, gjer ne sam men med fa mi li
en. De ville leg ge av dø de pent til ret e, ryd de, 
ten ne lys og ska pe ram me for en ver dig min
ne stund. An sat e i hjem me sy ke plei en i by
kom mu nen for tal te at de var in stru ert om at 
stell av av dø de var be gra vel ses by rå ets an svar. 
Stell av den døde gjor de hjem me sy ke plei en 
kun der som det var av talt.

«Jeg sav ner å kun ne stelle av dø de, gjer ne 
sam men med på rø ren de. Vi har fåt be skjed 
fra le del sen at vi ikke skal stelle av dø de» (sy
ke plei er 2).

Be gra vel ses by rå ene i by kom mu nen var 
 sik re på at an sat e i hjem me sy ke plei en stel te 
av dø de. De syn tes det var un der lig at hjem me
sy ke plei en ikke kun ne stelle av dø de når de i 
lang tid had de stelt pa si en ten. Be gra vel ses 
byrå et fra dis trikts kom mu nen for tal te der
imot at det der all tid var hjem me sy ke plei en 
som stel te av dø de.

Hjem me sy ke plei er ne øns ket å ta et en de lig 
far vel og ut ryk ke støt e til et er lat e ved å del

ta i be gra vel sen hos pa si en ter som de had de 
hat et nært for hold til over tid. De opp lev de 
va ri e ren de ak sept fra sine le de re for en slik 
pri ori te ring i ar beids ti den. Der for bruk te de 
gjer ne sin fri tid til det e.

Dis ku sjon

Stu di en av dek ker ut ford rin ger i sam ar bei det 
mel lom hel se per so nell, be gra vel ses by rå og 
et er lat e ved for ven te de døds fall i hjem met 
(17). Det e gjel der le gens an svar for sy ning og 
døds mel ding, hjem me sy ke plei ens om sorg for 
et er lat e og stell av av dø de og be gra vel ses 
byrå enes ar beid med av dø de og iva re ta kel se 
av de et er lat e. Der som sam hand lin gen ikke 
er ko or di nert og plan lagt, kan uhel di ge ad 
hocløs nin ger bli re sul ta tet. Stu di en av dek ket 
tre ho ved pro blem stil lin ger: sam ti dig hets kon
flikt, rek ke føl ge av hen gig het og ut ford rin ger 
med stell av den døde. Vi har ikke iden ti fi sert 
and re nors ke el ler in ter na sjo na le stu di er der 
man har un der søkt sam ar beid mel lom be gra
vel ses by rå, hjem me sy ke pleie og lege ved for
ven te de døds fall i hjem met.

Sam ti dig hets kon flik ter er en kon se kvens av 
at hel se per so nell ikke har stå en de be red skap 
el ler eks tra tid ut over fast lagt pro gram når en 
per son dør i hjem met. Stu di en in di ke rer ut
ford rin ger i et ef ek ti vi sert og opp ga ve til pas
set hel se ve sen. Tids opp le vel se for de et er lat e 
og vakt ha ven de lege kan være svært for skjel
lig, der le gens na tur li ge pri ori te ring av le 
vende pa si en ter be tyr at ar beid med av dø de 
må vente.

Selv om våre in for man ter for mid let at noen 
fast le ger ryk ket ut uten om ar beids tid til egne 
pa si en ter, er det uri me lig og ikke av ta le mes
sig grunn lag å for ven te en slik ge ne rell be red
skap hos fast le ge ne. Da gens fast le ge sy stem 
sy nes ikke å ha til strek ke li ge ram mer for at 
fast le gen raskt kan fore ta sy ning og skri ving 
av døds mel ding. Imid ler tid til si er rek ke føl ge
av hen gig het at le gens opp ga ver er av gjø ren de 
for di dis se åp ner for det vi de re for lø pet. An
sva ret for at lege sy ner av dø de på døds ste det 
uten for fast le ge kon to rets åp nings tid in nen 
ri me lig tid, er der for of test lagt til le ge vakt. 
Stu di en ty der på at for sin kel ser i sy ning og 
ut fyl ling av døds mel ding kan få ne ga ti ve kon
se kven ser for de et er lat e og for sam ar beids
part ner nes opp føl gings opp ga ver.

Vi fant at opp ga ver som iva re ta kel se av et
ter lat e og stell av av dø de ofte over la tes til 
be gra vel ses by rå ene. Det e er ikke i sam svar 
med Ver dens hel se or ga ni sa sjons for stå el se av 
pal lia sjon, som leg ger vekt på at hel se per so
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nell har an svar for å hjelpe på rø ren de og et
ter lat e i sorg pro ses sen (10). Stu di en in di ke rer 
at den pal lia ti ve opp føl gin gen av slut es for 
tid lig. Det bry ter med grunn leg gen de sy ke
pleie an svar å over la te stell av av dø de til be gra
vel ses by rå (18, 19). Hjem me sy ke pleie er van lig
vis etab lert ved for ven te de døds fall i hjem
met, og vi stil ler spørs mål ved om kom mu 
nale hjem me tje nes ter kan fra skri ve seg an
svar for stell av av dø de. Av dø de kan for and re 
seg og lukt opp står. Et er lat e kan opp le ve 
slike end rin ger som van ske li ge og skrem 
mende. Stell og til ret e leg ging bør der for skje 
så nært døds tids punk tet som mu lig.

Gjel den de rets opp fat ning er at døds fall 
skal er klæ res på døds ste det (11, 12). Stu di en 
vi ser at det kan opp stå uhel dig og uver dig 
prak sis hvis lege ikke kom mer hjem og fore
tar sy ning og ut ste der døds mel ding. Eks emp
ler på det e er til kal ling av po li ti et og trans
port av den døde til le ge vakt for ut ste del se av 
døds mel ding. En si tua sjon som tren ger ro og 
ver dig het, kan der med opp le ves som trau ma
tisk og uver dig for de et er lat e. Min ne stund 
i hjem met med av dø de i kis te kan ikke gjen
nom fø res der som av dø de må flyt es for døds
mel ding. God iva re ta kel se og re spekt for av
dø de og et er lat e in ne bæ rer at trans port til 
le ge vakt bør unn gås. Po li ti et bør kun in vol ve
res der som det er spørs mål om una tur lig 
døds fall el ler ved kom men de døde ale ne (3, 11). 
Hjem me sy ke plei er ne øns ket mer tid til å iva
re ta et er lat e og av dø de og ville gjer ne av slut
te kon tak ten med å del ta i be gra vel sen til pa
si en ter de had de fulgt over lang tid. Det e er 
et res surs spørs mål, men også et spørs mål om 
iva re ta kel se av an sat e og et er lat e (20).

Døds år saks re gis te rets kva li tet er av hen gig 
av at lege som skri ver døds mel ding, har til
strek ke lig in for ma sjon om hel se for hold hos 
av dø de og kunn skap om hvor dan døds år sak 
an gis (21). Re gis te rets data ut gjør et vik tig 
grunn lag for hel se over vå king og be red skap. 
Dek nings gra den er til nær met full sten dig, 
men un der sø kel ser ty der på at bru ken av 
uspe si fik ke ko der for un der lig gen de døds år
sak er for høy (22). Ut strakt bruk av le ge vakt

le ge til å fylle ut døds mel ding uten til gang til 
nød ven di ge jour nal opp lys nin ger kan ten kes 
å bi dra til det e. En frem ti dig jour nal løs ning 
som sik rer at le gen som fyl ler ut døds mel
ding, har til gang til re le vant in for ma sjon om 
av dø de, vil tro lig bi dra til å bedre da ta kva li te
ten i døds år saks re gis te ret.

Stu di en ty der på at det for å sik re en ver dig 
av slut ning i hjem met er nød ven dig med 
bedre sam ar beid og ty de li ge re av kla ring av 
opp ga ver mel lom fast le ger, le ge vakt le ger, 
hjem me sy ke plei e re og be gra vel ses by rå. Ret
nings lin jer og ru ti ner bør ut for mes slik at 
iva re ta kel se av av dø de og et er lat e blir li ke
ver dig uav hen gig av om dø den inn tref er på 
sy ke hus, sy ke hjem el ler hjem me (18).

Fun ne ne kan også tyde på at det er be hov 
for ru ti ner som sik rer at hjem me sy ke plei er 
og fast le ger før døds fal let tar an svar for for be
re den de sam ta ler med pa si ent og på rø ren de 
(6, 23). Sam ta len bør være kon kret og in klu 
dere in for ma sjon om ti den umid del bart et er 
døds fal let. Skrift lig in for ma sjon kan være nyt
tig, men kan ikke er stat e sam ta ler. Etab lert 
sam ar beid i pal lia tiv fase og fel les hjem me 
besøk av fast le ge og an svar lig sy ke plei er i 
hjem me sy ke plei en kan gi en god ram me for 
for be re den de sam ta ler.

Kom mu ne ne skal iva re ta og or ga ni se re 
nød ven dig bi stand fra hel se per so nell ved for
ven te de døds fall i hjem met. Ut fra kra vet til 
for svar lig virk som het må det for ven tes at 
kom mu nen or ga ni se rer tje nes ten slik at en 
lege stad fes ter dø den på døds ste det. Kom mu
ne ne bør sik re til gang til nød ven di ge sy ke
pleie og lege res sur ser, også uten for fast le gens 
av tal te ar beids tid. Sy ste mer som sik rer for ut
sig ba re sam ar beids for mer mel lom hjem me
sy ke pleie, fast le ger, le ge vakt og be gra vel ses
by rå er, kan gi bedre om sorg for et er lat e, 
ver dig iva re ta kel se av av dø de og bedre ar
beids for hold for in vol vert per so nell.

Ny na sjo nal vei le der for le ge vakt og le ge
vakt sen tral ble pub li sert 28. feb ruar 2020 (24). 
Vei le de ren om hand ler også le gers an svar for 
stad fes ting av død og skri ving av døds mel
ding ved for ven te de døds fall i hjem met. Iva

re ta kel se av et er lat e er ikke om talt, hel ler 
ikke ver dig he ten for av dø de. Vi for står at lan
ge av stan der i noen kom mu ner kan være ut
ford ren de, men vi stil ler spørs mål ved at vei
le de ren til la ter bruk av au dio vi su el le hjel pe
mid ler som er stat ning for hjem me be søk for 
å kon sta te re døds fal let, og at av dø de kan 
trans por te res til kjø le rom før døds mel ding 
ut ste des. Et er vårt syn kol li de rer vei le de ren 
med ide a let om en ver dig hjem me død.

Vår stu die har noen styr ker og be grens nin
ger. In for man te ne som del tok kan ha vært 
spe si elt opp tat av stu di ens te ma tikk og der
med ikke re pre sen ta ti ve for sine kol le g er. Fo
kus grup per med kol le g er fra sam me pro fe
sjon kan få frem and re opp lys nin ger enn fo
kus grup per der fle re pro fe sjo ner er sam let. En 
stu die ba sert på fo kus grup per med fle re sam
hand len de pro fe sjo ner vil kun ne be ly se te ma
tik ken på en an nen måte. Vi me ner at de ut
valg te hel se per so nell grup pe ne i stu di en er 
sen tra le i sam hand lin gen med be gra vel ses 
byrå. And re pro fe sjo ner, som for eks em pel 
pres ter, kan også ha en vik tig funk sjon. Fun
ne ne fra stu di en kan ikke ge ne ra li se res til 
and re kom mu ner. For å be ly se prak sis fra and
re de ler av lan det inn hen tet vi sup ple ren de 
in for ma sjon fra be gra vel ses by rå er og le ge vak
ter. Den ne in for ma sjo nen in di ker te at prak si
sen var ulik, men at det i de fles te kom mu ner 
var mest van lig at le ge vakt le ge el ler fast le ge 
ryk ket ut til døds ste det for å syne og ut ste de 
døds mel ding.

Stu di ens styr ke er at den har fåt frem hel
se per so nells og be gra vel ses by rå ers sam 
arbeids er fa rin ger i en fase som tid li ge re har 
vært lite be lyst. Vi har gjen nom det e pekt på 
noen for ut set nin ger som bør være til ste de for 
at de uli ke ak tø re nes ar beid kort tid et ter 
døds fal let skal kun ne gjen nom fø res på en 
god måte.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 27.11.2019, før s te re vi sjon inn sendt 13.3.2020, 
 godkjent 22.4.2020.
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Kom plek se pro blem stil lin ger  
i all menn prak sis  
– en pre va lens stu die

BAK GRUNN
Fast le ge ord nin gen i Norge har vært en suk sess, men 
ord nin gens bæ re kraft er svek ket. Som me ren 2017 opp sto 
det så kal te Trøn der opp rø ret blant fast le ger som øns ket  
å ana ly se re si tua sjo nen. For å øke kunn ska pen om to tal- 
 be last nin gen i ar beids hver da gen ble alle lan dets fast -
leger in vi tert til å re gist re re all sin ak ti vi tet på en ty pisk 
prak sis dag. Her inn gikk blant an net 22 for hånds de fi -
nerte, tids ak tu el le pro blem stil lin ger som dan ner 
grunn laget for den ne ar tik ke len.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
Alle Norges 4 784 re gist rer te fast le ger mott ok i 2018 en 
web-ba sert spør re un der sø kel se. Un der sø kel sen ble 
be svart av 1 032 le ger. Ma te ria let be ly ser i over kant av 
20 000 kon sul ta sjo ner fra hele lan det og mer enn 
44 000 pro blem stil lin ger.

RE SUL TA TER
I gjen nom snitt gjen nom før te fast le ge ne 20 kon sul ta sjo-
ner med 43 uli ke pro blem stil lin ger på prak sis da gen.  
Det var små for skjel ler mel lom kvin ne li ge og mann li ge 
le ger. Multimorbiditet fore kom i 29 % av kon sul ta sjo -
nene, psy kisk li del se i 22 % og stress og livs be last nin ger  
i 18 %. Fast le ge ne opp lev de å ha en sen tral rol le som 
støtt e spil ler el ler livs vei le der i 15 % av kon sul ta sjo ne ne.

FOR TOLK NING
Un der sø kel sen do ku men te rer at kom plek se og kre -
vende pro blem stil lin ger er hyp pi ge. Fast le ge ne er 
sen tra le i be hand ling av multimorbide pa si en ter, 
fore byg ging av syk dom og på vis ning og opp føl ging av 
kreft. Stu di en un der byg ger vik tig he ten av bred de kunn-
skap og grunn leg gen de kon ti nui tet i lege–pa si ent-re la-
sjo nen.

BØR GE LØN NE BAK KE NOR BERG
dr.norberg@yahoo.no
Tillertorget le ge sen ter, Trondheim

Institutt for sam funns me di sin og sy ke pleie
NTNU
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Tor Mag ne Johnsen og Bør ge Løn ne bak ke Nor berg  
har bi dratt i like stor grad til den ne ar tik ke len.
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HO VED FUNN
I en gjen nom snitt lig kon sul ta sjon 
hånd te rer en fast le ge 2,1 pro blem-
stil lin ger.

Fle re gan ger dag lig hånd te res 
pa si en ter med multimorbiditet, 
psy kis ke pla ger og livs be last nin ger.

Fast le gen har en sen tral rol le  
i å fo re byg ge syk dom, iden ti fi se re 
kreft og iva re ta pa si en ter ett er 
kreft be hand ling.

Dag lig mø ter fast le gen fle re si tua -
sjoner som er sen si ti ve og po ten si elt 
kon flikt fyl te, som uenig het knytt et 
til for skriv ning av me di ka men ter, 
syk mel din ger og ut red nin ger som 
ikke er me di sinsk in di sert.

Fast le ge ord nin gen ble etab lert i Nor-
ge i 2001. Re for men med før te at 
kom mu ne ne fikk stør re an svar for 
å sik re le ge tje nes ter til be folk nin-
gen, sam ti dig som inn byg ger ne fikk 
an led ning til å vel ge en fast lege. 

Ved full ku ra tiv stil ling kun ne fast le ge ne bli 
på lagt et lis te an svar for mi ni mum 1 500 per-
so ner – det så kal te norm tal let (1). Selv om re-
for men er an sett som vel lyk ket, har de se ne re 
åre ne vært pre get av re krutt e rings van s ker og 
be kym ring for sy ste mets bæ re kraft. End rin-
ger, både i og uten for hel se tje nes ten, har på-

vir ket fast le ge nes ar beids opp ga ver og ar-
beids be last ning: Be folk nin gen el des, fle re le-
ver med kro nis ke syk dom mer, opp ga ver over-
fø res fra and re- til før s te lin je tje nes ten, og 
folks for vent nin ger til hel se tje nes ten har økt 
(2–4).

I den ne si tua sjo nen etab ler te en grup pe all-
menn le ger som me ren 2017 gras rot be ve gel sen 
«Fast le ge ord nin gen 2.0», også kalt «Trøn der-
opp rø ret» (5). Ini tia tiv ta ker ne ar bei der også 
som lek to rer ved NTNUs me di sin stu di um. 
Må  let var å be va re og styr ke fast le ge ord nin-
gen ved å løf te den opp på den na sjo na le dags-
or de nen. Gruppen er kjen te et be hov for opp-
da tert kunn skap om fast le ge nes ar beids be tin-
gel ser og rol le i da gens hel se tje nes te, og 
igang satt e en kart leg gings stu die blant alle 
nors ke fast le ger.

Tid li ge re forsk ning på all menn le gers ar-
beids hver dag har fulgt fle re tra di sjo ner. Et 
vik tig ut gangs punkt er re gis ter ba sert forsk-
ning, som vi ser at en sterk pri mær hel se tje -
neste og kon ti nu er li ge lege–pa si ent-for hold 
er guns tig, både med tan ke på res surs bruk og 
re du sert dø de lig het (6, 7). På de skrip tivt nivå 
fin nes pub li ka sjo ner ba sert på dia gno se ko der 
og takst bruk (8). And re stu di er ba se res på 
 «au dit», det vil si ma nu ell re gist re ring av en 
gitt te ma tikk som grunn lag for nær me re ana-
ly se og kva li tets ut vik ling (9). I se ne re år har vi 
også fått kva li ta ti ve stu di er av spe si fik ke pro-
blem stil lin ger (10). Fle re in ter na sjo na le bø ker, 
ar tik ler og rap por ter fram he ver ge ne ra list per-
spek ti vet og all menn me di si nens hu ma nis tis-
ke og kom plek se egen art (11, 12).

Må let med den ne stu di en var å kart leg ge 
ut valg te pro blem stil lin ger le ge ne møtt e i lø-
pet av en ty pisk, kli nisk prak sis dag.

Ma te ria le og me to de

Un der sø kel sen er ba sert på et sam ar beid mel-
lom ak tø rer in nen kli nisk prak sis, fag lig for-
en ing og aka de m ia, in spi rert av primærhelse-
tjenesteforsker Tris ha Greenhalghs an be fa ling 
av kunn skaps ut vik ling ba sert på nye sam ar-
beids al li an ser (13). En pro sjekt grup pe be stå-
en de av fast le ger og vi ten ska pe lig an satt e ved 
NTNU ut ar bei det et web-ba sert spør re skje ma 
i pro gram met Netigate. I spør re skje ma et, som 
be stod av to de ler, ble del ta ker ne bedt om å 
re gist re re sin ak ti vi tet på en selv valgt, full 
prak sis dag, samt hyp pig he ten av 22 for hånds-
de fi ner te pro blem stil lin ger (5, se også ram me 
1). And re del av un der sø kel sen dek ket le ge nes 
ge ne rel le opp le vel se av ar beids si tua sjo nen. 
Re sul ta te ne fra den ne de len, og den over ord-

ne de ak ti vi tets re gist re rin gen, er tid li ge re of-
fent lig gjort (5). Spør re un der sø kel sen ble fore-
lagt Legeforskningsinstituttet og Le ge for  enin-
gens ju ri dis ke av de ling og ble pi lott es tet på 
er far ne fast le ger.

Le ge for en in gen send te uni ke len ker til un-
der sø kel sen til alle fast le ger med re gist rer te 
e-post ad res ser. I til legg ble le ger via so si a le 
me di er opp ford ret til å ta kon takt der som de 
ikke had de mott att e-post med in vi ta sjon til 
un der sø kel sen. Da ta inn sam lin gen på gikk i 
pe ri oden 28.2.–8.4.2018. Det ble pur ret én 
gang. In vi ta sjo nen til del ta kel se i stu di en in-
ne holdt en kort for kla ring av inn hold, for mål 
og per son vern, in struk ser om å vel ge en or di-
nær, full prak sis dag uten om le ge vakt, unik 
len ke til sel ve un der sø kel sen og en hus ke lis te 
for fort lø pen de re gist re ring av ak ti vi te ter og 
pro blem stil lin ger på den valg te stu die da gen. 
Stu di en var ano nym. Bak grunns va riab ler som 
geo gra fisk til hø rig het, kjønn, al der, spe sia li-
se ring og drifts form ble ett er spurt.

Da ta ene ble pre sen tert de skrip tivt med be-
reg ning av gjen nom snitt i pro gram va ren 
SPSS, ver sjon 26. For å ta høy de for for skjel ler 
i an tall kon sul ta sjo ner ble fore koms ten av 
pro blem stil lin ger også opp gitt som pro sent-
vis an del av fast le ge nes to ta le an tall kon sul ta-
sjo ner på stu die da gen. For skjell mel lom kvin-
ne li ge og mann li ge le ger ble ana ly sert ved å 
se på kon fi dens in ter vall for gjen nom snitt lig 
hyp pig het av hver en kelt pro blem stil ling.

Data som kun ne peke mot iden ti te ten til 
en kelt in di vi der el ler små grup per av le ger, 
ble ikke ana ly sert. Un der sø kel sen ble fram lagt 
for Norsk sen ter for forsk nings da ta (NSD) 
og Re gio na le ko mi te er for me di sinsk og hel-
se fag lig forsk nings etikk (REK Midt) og vur-
dert som ikke frem leg gings plik tig (re fe ran se 
688223/22.08.19).

Re sul ta ter

Av 4 784 re gist rer te fast le ger vå ren 2018 mot-
tok vi kom plett e svar fra 1 032 (21,6 %). Del ta-
ker ne er nær me re be skre vet i ta bell 1. Bak-
grunns va riab le ne er tid li ge re of ent lig gjort 
(5). Ut val gets re pre sen ta ti vi tet om ta les i dis-
ku sjo nen.

Til sam men re gist rer te de 1 032 le ge ne 20 768 
kon sul ta sjo ner. I gjen nom snitt gjen nom før te 
hver fast le ge på den ak tu el le prak sis  dagen 20,1 
kon sul ta sjo ner med pa si ent til ste de i til legg 
til en rek ke and re kon tak ter. Kvin ne li ge le ger 
gjen nom før te litt fær re kon sul ta sjo ner (gjen-
nom snitt 19,3; 95 % KI 18,9 – 19,7) enn mann li ge 
(gjen nom snitt 21,0; 95 % KI 20,6 – 21,5). To talt 

Ram me 1 

Spørreskjema: introduksjon til spørsmål 
og eksempel på problemstillinger

I spørreskjemaet ble spørsmålene i stu
diens deskriptive del introdusert med 
følgende tekst:

«I denne delen ønsker vi å belyse et utvalg 
problemstillinger/temaområder som fast
leger jevnlig møter. Listen er ikke tenkt  
å være utfyllende, og enkelte tema kan 
være overlappende. Noen av disse er 
nasjonale satsningsområder, eller tema 
som jevnlig diskuteres i offentligheten.»

Problemstillinger ble eksemplifisert på 
følgende vis:

«Pasienten har med en huskeliste (svim
melhet, blodtrykk, reseptfornyelser, 
 føflekksjekk) med fire ulike ting å ta opp.  
I tillegg gjør legen seg tanker om alkohol
forbruk og stress i hjemmemiljøet. Dette 
vil totalt generere seks problemstillinger  
i dette eksemplet.»

Ta bell 2 og engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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snitt 2,1 pro blem stil lin ger per kon sul ta sjon. 
Dett e er nep pe et overestimat, idet en norsk 
stu die fra 2015 fant 2,6 pro blem stil lin ger per 
kon sul ta sjon (14). En styr ke ved vår me to de 
var for øv rig at spør re skje ma ene ble dis tri bu-
ert med en unik len ke til hver res pon dent, 
hvil ket for hind ret fle re be sva rel ser fra sam me 
kil de.

De 22 for hånds de fi ner te pro blem stil lin -
gene i stu di en gir på in gen måte full over sikt 
over det fag li ge inn hol det i fast le ge nes ar-
beids dag. Stu di en had de for det før s te lite fo-
kus på av gren se de, kli nis ke kon takt år sa ker, 

dek ket til ste de-kon sul ta sjo ne ne 44 343 fag li ge 
pro blem stil lin ger, noe som til sva rer 43 fag li ge 
pro blem stil lin ger i lø pet av da gen og 2,1 pro-
blem stil lin ger per kon sul ta sjon.

Ta bell 2 (se tidsskriftet.no) be skri ver de 22 
for hånds de fi ner te pro blem stil lin ge ne som 
fast le ge ne re gist rer te den valg te prak sis da-
gen. Fi gur 1 vi ser de 12 van lig ste pro blem stil-
lin ge ne blant de 22, for delt på kvin ne li ge og 
mann li ge le ger.

Kvin ne li ge le ger møtt e pro blem stil lin ger 
knytt et til gy ne ko lo gi i gjen nom snitt 1,58 gan-
ger hver dag (95 % KI 1,45 – 1,70), mot 0,99 for 
mann li ge le ger (95 % KI 0,91 – 1,07). Sam me 
trend ble ob ser vert for svan ger skaps re la ter te 
pro blem stil lin ger, hvor kvin ne li ge le ger rap-
por ter te gjen nom snitt lig 1,23 pro blem stil lin-
ger hver dag (95 % KI 1,13 – 1,34), mot 0,92 for 
mann li ge le ger (95 % KI 0,84 – 1,01). Mot satt 
trend ble ob ser vert for pro blem stil lin ger 
knytt et til kreft syk dom, hvor mann li ge le ger 
i gjen nom snitt hånd ter te 2,5 pro blem stil lin-
ger hver dag (95 % KI 2,28 – 2,72), og kvin ne li ge 
le ger rap por ter te et gjen nom snitt på 1,76 (95 % 
KI 1,61 – 1,90).

Dis ku sjon

Un der sø kel sen vi ser at nors ke fast le ger gjen-
nom fø rer om trent 20 kon sul ta sjo ner i lø pet 
av en kli nisk ar beids dag. I til legg kom mer 
man ge and re kon tak ter og gjø re mål. Man ge 
av de 22 for hånds de fi ner te, kli nis ke pro blem-
stil lin ge ne fore kom hyp pig. Vi fant re la tivt 
små for skjel ler mel lom mann li ge og kvin ne-
li ge le ger.

Stu di en gir de tal jert inn sikt i hver da gen til 
1 032 fast le ger i Norge. Vi opp fatt er del ta kel-
sen som god, gitt un der sø kel sens om fang. 
Sam ti dig ut gjør del ta ker ne bare 21,6 % av den 
sam le de fast le ge po pu la sjo nen. For de lin gen 
av del ta ke re sam sva rer godt med Hel se di rek-
to ra tets fast le ge sta tis tikk (5), med geo gra fisk 
unn tak av Trøn de lag, hvor vårt ut valg had de 
fle re del ta ke re (5). Stu di en fikk god del ta kel se 
blant beg ge kjønn og i uli ke al ders grup per, 
med en viss over re pre sen ta sjon av yng re le ger 
(30 – 39 år). Med bak grunn i det to ta le an tal let 
be sva rel ser og res pon den te nes for de ling mht. 
fyl ke, kom mu ne stør rel se, kjønn, al der, spe sia-
li se ring og er fa ring me ner vi ut val get er eg net 
til å be ly se un der sø kel sens pro blem stil lin ger.

Stu di en ble gjen nom ført i en tid med be-
kym ring og høyt en ga sje ment blant fast le -
gene i Norge. Det kan være slik at de mest 
over be las te de le ge ne ikke pri ori ter te å del ta 
og der for er un der re pre sen tert i vår stu die. På 

den an nen side kan le ger som ikke opp lev de 
ar beids si tua sjo nen som sær lig ut ford ren de, 
ha mang let mo ti va sjon for å del ta. En ga sjer te 
fast le ger pre ger nok ut val get, og vi kan ikke 
ute luk ke at del ta ker ne gjen nom gå en de ville 
bi dra til å do ku men te re høy ar beids be last-
ning og man ge og kre ven de ar beids opp ga ver. 
Vi an tar sam ti dig at den fag li ge aktivisme-
stemningen i stør re grad kan ha far get be sva-
rel se ne i den sub jek ti ve de len av spør re un der-
sø kel sen (5) enn i den pros pek ti ve re gist re rin-
gen av kon kre te pro blem stil lin ger og gjø re-
mål. Le ge ne i vår stu die be skrev i gjen nom-

Tabell 1  Karakteristika ved de deltakende fastlegene.

Deltakere

Kvinnelige fastleger  
N = 529

Mannlige fastleger  
N = 502

n % n %

Konsultasjoner totalt, dag X 10 216 10 552

Konsultasjoner gjennomsnitt, 
dag X 19,3 21,0

Listestørrelse 529 000 – 581 000 552 200 – 602 000

Listestørrelse gjennomsnitt 1 000 – 1 099 1 100 – 1 199

Aldersgruppe (år)

< 40 213 40,3 197 39,2

40 – 49 171 32,3 148 29,5

50 – 59 97 18,3 74 14,7

≥ 60 48 9,1 83 16,5

Total 529 100,0 502 100,0

Kommunestørrelse (innbyggere)

< 5 000 48 9,1 32 6,4

5 000 – 10 000 40 7,6 45 9,0

10 000 – 50 000 207 39,1 204 40,6

50 000 – 100 000 93 17,6 70 13,9

> 100 000 141 26,7 151 30,1

Total 529 100,0 502 100,0

Erfaring som fastlege

< 5 år 163 30,8 133 26,5

≥ 5 år 366 69,2 369 73,5

Total 529 100,0 502 100,0

Spesialisering

Spesialist i allmennmedisin 333 62,9 336 66,9

Under spesialisering eller vikar 196 37,1 166 33,1

Total 529 100,0 502 100,0
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som må an tas å fore kom me re la tivt hyp pig. 
Der nest kan en kel te kom plek se kon sul ta sjo-
ner ha blitt ka te go ri sert mer enn én gang 
blant de 22 te ma ene (for eks em pel både som 
multimorbiditet og uenig het om for skriv-
ning). Fle re ve sent li ge og kom plek se ar beids-
opp ga ver ble ikke ett er spurt, for eks em pel 
vei led ning av yng re kol le g er pa ral lelt med 
fast le gens egen kli nis ke ak ti vi tet. Stu di en do-
ku men ter te hel ler ikke kon sul ta sjo ner ini ti ert 
av tred je parts ak tø rer som for sik rings sel skap 
el ler opp føl ging av re sul ta ter fra un der sø kel-
ser ut ført pri vat på pa si en tens eget ini tia tiv.

Le ge ne i vår stu die rap por ter te at psy kisk 
li del se var et tema i 22 % av kon sul ta sjo ne ne. 
Ba sert på dia gno se ko der be skri ver eva lue rin-
gen av fast le ge ord nin gen i 2019 psy kisk li del se 
i 10 % av kon sul ta sjo ne ne (2). I dia gno se  koding 
av sam men satt e, kli nis ke pro blem stil lin ger 
kan imid ler tid dia gno ser på psy kisk li del se bli 
ute latt til for del for and re re le van te dia gno ser 
i pa si en tens symp tom bil de. Dett e kan for  klare 
noe av dis kre pan sen mel lom stu di e ne. Den 
nors ke stu di en fra 2015 vis te en fore komst av 

psy kis ke pla ger på 26 % (14), hvil ket lig ger nær-
me re vårt funn. Uav hen gig av eks akt pre va-
lens vil of ent li ge fø rin ger vedrørende hånd-
te ring av psy kisk li del se ha stor inn fly tel se, 
både på fast le ge nes hver dag og på hel se tje-
nes tens sam le de ef ek ti vi tet (15). Eks emp ler 
på slike fø rin ger er kli nis ke ret nings lin jer, 
pri ori te rings vei le de re og inn fø ring av pak ke-
for løp for psy kisk syk dom (10, 16–18).

Sam hand lings re for men i 2012 (17) rett et et 
sø ke lys mot all menn le gers rol le i fore byg gen-
de me di sin. Fast le ge ne i vår stu die re gist rer te 
at de drøf tet fore byg gen de til tak re la tivt grun-
dig i 13 % av kon sul ta sjo ne ne. Til sam men lig-
ning fant den nors ke stu di en fra 2015 fore -
byggen de ak ti vi tet i 38 % av kon sul ta sjo ne ne 
(14). For skjel len kan del vis skyl des spe si fi se-
rin gen av grun dig het i vårt spørs mål. Ele men-
ter av fore byg ging kan der nest lig ge im pli sitt 
i man ge kli nis ke mø ter, uten at fast le ge ne 
ak tivt fram he ver det. I en ny, norsk rap port 
(19) på pe kes et gap mel lom det sen tra le myn-
dig he ter gjen nom re gel verk og ut red nin ger 
har utt rykt av for vent nin ger til hel se frem-

men de og fore byg gen de ar beid i all menn-
prak sis, og det fast le ge ne selv for tel ler om 
virk som he ten. Det på pe kes vi de re at fast le ger 
mang ler til strek ke lig kom pe tan se in nen fore-
byg ging og hel se frem ming. Sam let ser vi be-
hov for nær me re kart leg ging av fast le gers 
rol le som fore byg gen de hel se ak tør, også i et 
vidt per spek tiv der den hel se mes si ge be tyd-
nin gen av men nes ke li ge re la sjo ner, og fast -
legens uni ke inn sikt i dis se, vies opp merk-
som het (20).

I tråd med stu di er fra sam men lign ba re land 
fant vi at nors ke fast le ger dag lig ut re der mu lig 
kreft syk dom og føl ger opp pa si en ter ett er en 
kreft dia gno se, en opp ga ve som i sta dig stør re 
om fang de le ge res fra sy ke hu se ne (21, 22). Stu-
di en vi ser også hvor dan sen si ti ve og po ten si elt 
kon flikt fyl te si tua sjo ner jevn lig duk ker opp i 
fast le ge nes prak sis, in klu dert pro blem stil lin-
ger knytt et til rus og al ko hol (23, 24), for skriv-
ning av A- el ler B- pre pa ra ter, vur de ring av in-
di ka sjon for ut red ning el ler syk mel ding i tvils-
til fel ler og tru en de kom men ta rer el ler fram-
to ning fra en pa si ent el ler på rø ren de.

Fi gur 1  Fore komst av de 12 hyp pig ste av 22 for hånds de fi ner te pro blem stil lin ger, for delt ett er le ge nes kjønn. Fore koms ten er vist som pro sent vis an del av fast le ge nes to ta le 
an tall kon sul ta sjo ner på stu die da gen, med 95 % kon fi dens in ter vall.
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Høy fore komst av både multimorbiditet og 
and re ut ford ren de, kli nis ke pro blem stil lin ger 
i pri mær hel se tje nes ten til si er at en sen tral 
opp ga ve for fast le gen er å gjø re gode hel hets-
vur de rin ger og rik ti ge pri ori te rin ger (3, 4, 
25–27). Kjenn skap til pa si en ten er av gjø ren de 
for å gjø re gode vur de rin ger (28). Dett e gjel-
der tid li ge re dia gno ser og pla ger, so si a le for-
hold, me di sin bruk og even tu el le rus mid ler, 
be kym rin ger, pre fe ran ser og ibo en de res sur-
ser. Der til kom mer even tu el le be las ten de livs-
er fa rin ger med ve sent lig be tyd ning for hel sa 
i et livs løps per spek tiv (20). Gjen nom fle re kli-
nis ke mø ter, gjer ne også kon sul ta sjo ner med 
enk le pro blem stil lin ger, kan per son kunn ska-
pen grad vis etab le res og lege–pa si ent-for hol-
det styr kes. God kli nisk kon ti nui tet er, som 
tid li ge re nevnt, as so siert med la ve re dø de lig-
het (6, 7).

Det ble ny lig do ku men tert at gjen nom snitt-
lig ar beids tid for nors ke fast le ger er 55,6 ti mer 
per uke (29). Kom bi nert med den hyp pig -
heten vi her har be skre vet av ut ford ren de, 
kom plek se pro blem stil lin ger, dan nes et bil de 
av en ar beids si tua sjon som på sikt kan bli 
uhold bar (10). I den of ent li ge eva lue rin gen 

rap por ter te nær me re 70 % av fast le ge ne at ar-
beids re la tert stress, i stor til svært stor grad, 
går ut over de res livs kva li tet (2). Stress hos 
fast le gen kan også gå ut over kva li te ten på 
den kli nis ke dia lo gen, spe si elt i emo sjo nelt 
la de de si tua sjo ner der sinns ro og til strek ke lig 
tid er av gjø ren de for å opp nå til lit, fel les for-
stå el se og god egen om sorg fra pa si en tens side 
(27, 30, 31). 10 % av fast le ge ne har meldt til 
kom  mu nen at de øns ker å slutt e som fast le ge, 
med høy ar beids be last ning som hyp pig ste 
ho ved be grun nel se (2). Det has ter med and re 
ord å finne vik ti ge til tak som kan gjø re fast -
lege nes ar beids hver dag mer hånd ter lig og 
bæ re kraf tig. En fersk eu ro pe isk mul ti sen ter-
stu die vi ser at flek si bi li tet i ar beids hver da gen, 
ram mer som sti mu le rer til fag lig opp da te-
ring, og sta bi le lege–pa si ent-re la sjo ner er vik-
ti ge fak to rer for all menn le gers triv sel (32). Det 
er også na tur lig å un der sø ke nær me re i hvil-
ken grad da gens grunn- og vi de re ut dan ning 
for be re der kom men de le ger på ut ford rin ge ne 
i pri mær hel se tje nes ten. Spe si elt ett er ly ser vi 
opp da tert kunn skap om hvor dan ar beids-
hver da gen opp le ves for uer far ne fast le ger.

Kon klu sjon
I gjen nom snitt har nors ke fast le ger på en full, 
kli nisk hver dag 20 kon sul ta sjo ner og dob belt 
så man ge pro blem stil lin ger. Stu di en gir et 
opp da tert bil de av to tal be last nin gen, kom-
plek si te ten og tra vel he ten i en norsk fast le ge-
prak sis. Vi ob ser ve rer at fast le gen mø ter en 
høy fore komst av kom plek se pro blem stil lin-
ger og psy kisk uhel se, der le gen ofte fun ge rer 
som pa si en tens livs vei le der.

For fat er ne tak ker Trøn der opp rø ret ved fast le ge ne Ve gard 
Ber ge, Han na Hel getun Krogh, Inga Mar the Grøn seth, 
Har ald Sund by og Finn Høi vik, Den nors ke le ge for en ing 
ved Av de ling for jus og ar beids liv, Sam funns po li tisk av de
ling og Legeforskningsinstitutet, Hel se di rek to ra tet ved 
Di vi sjon hel se øko no mi og kom pe tan se, me di sin stu dent 
ved NTNU Han ne Dahl Vo nen for ar beid med re fe ran se ne, 
pro fes sor eme ri tus ved NTNU Geir Wen berg Jacobsen for 
gode råd un der ar bei det med re vi sjon av ma nu skrip tet 
og All menn me di sinsk forsk nings ut valg (AFU) for støt e 
til ar tik kel skri ving. Li sen sen til Netigate, som ble brukt til 
å ut fø re spør re un der sø kel sen, ble fi nan si ert gjen nom et 
splei se lag av Norges fast le ger.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 24.10.2019, før s te re vi sjon inn sendt 27.1.2020, 
 godkjent 8.5.2020.
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Akutt forgiftning  
med gammahydroksybutyrat

BAKGRUNN
Mange pasienter med forgiftning med gammahydrok
sybutyrat (GHB) behandles i Oslo på legevaktnivå. Vi 
beskriver klinisk bilde ved GHBforgiftning og sammen
likner sykehusinnlagte med pasienter som ble ferdig
behandlet ved Legevakten i Oslo.

MATERIALE OG METODE
Vi registrerte retrospektivt alle pasienter med klinisk 
diagnostisert GHBforgiftning ved Legevakten i Oslo fra 
1.10.2013 til 30.9.2015. Vi inkluderte kun tilfeller der GHB 
var tatt i rusøyemed.

RESULTATER
Vi fant 329 tilfeller av GHBforgiftning i perioden. Median 
alder var 30 år (interkvartilområde 25 – 36 år, spenn 15 – 56 
år), og 228 (69 %) av tilfellene var menn. GHB var tatt som 
eneste rusmiddel i 128 (39 %) tilfeller, kombinert med 
alkohol i 96 (29 %) og med amfetamin i 65 (20 %). Nedsatt 

bevissthet ble observert i 218 (69 %) tilfeller, koma (Glas
gow Coma Scaleskår ≤ 7) i 43 (14 %) og agitasjon i 117 
(36 %). Sammenliknet med pasienter ferdigbehandlet  
på legevakten var de 159 (48 %) sykehusinnlagte pasien
tene oftere komatøse (23 % vs. 5 %, p < 0,001) og agiterte 
(43 % vs. 28 %, p = 0,008). Median observasjonstid på 
legevakt før innleggelse var 42 min (interkvartilområde 
26 min–1 t 23 min, spenn 2 min–20 t 10 min) vs. 3 t 1 min 
(interkvartilområde 1 t 32 min–4 t 42 min, spenn 14 min–
15 t 37 min) for de som ble ferdigbehandlet på legevakten 
(p < 0,001).

FORTOLKNING
Halvparten av pasientene med GHBforgiftning ble 
ferdigbehandlet på legevaktnivå. Mange av de sykehus
innlagte hadde alvorlige symptomer som raskt krevde 
innleggelse.
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Universitetet i Oslo
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ODD MARTIN VALLERSNES
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HOVEDFUNN
Vekslende bevissthetsnivå og 
agitasjon var hyppige funn hos 
pasienter behandlet for antatt 
GHBforgiftning på Legevakten  
i Oslo.

Halvparten av pasientene ble sendt 
videre til sykehus.

Gammahydroksybutyrat (GHB) 
og de nære slektningene gam
mabutyrolakton (GBL) og 
1,4butandiol (BD) er forholds
vis nye rusmidler i Norge. De 
dukket først opp i 1980årene 

(1). I 2014 oppga 1,7 % i aldersgruppen 16 – 30 år 
å ha brukt GHB én eller flere ganger (2). Ved 
Legevakten i Oslo økte antallet GHBforgiftnin
ger med 148 % fra 2008 til 2012 (3).

Som rusmiddel inntas GHB, GBL og BD ho

vedsakelig peroralt i væskeform (1). GBL og BD 
omdannes til GHB i kroppen. GHB har en do
seavhengig sentraldempende effekt og gir i 
lave doser eufori, forvirring, svimmelhet og 
somnolens. Effektene inntrer 15 – 20 minutter 
etter inntak og varer i 2 – 4 timer, fulgt av rask 
oppvåkning. Maksimal effekt nås etter 
30 – 60 minutter. Den bratte doseresponskur
ven gjør at det er liten forskjell på en rusgi
vende dose og en overdose (4, 5).

GHBforgiftning kan gi svekket respirasjon, 
bradykardi, hypotensjon, hukommelsestap, 
nedsatt og ofte vekslende bevissthetsnivå, agi
tasjon, kramper og koma. Særlig farlig er 
kombinasjon med andre sentraldempende 
midler som virker synergistisk med GHB (4, 
5). Dødsfall forekommer (3 – 4 i året i Norge 
(6)), og skyldes vanligvis respirasjonsstans.

Behandlingen er adekvate støttetiltak med 
overvåkning av respirasjon og sirkulasjon. 
Viktigst er fri luftvei og respirasjonsstøtte om 
nødvendig. Agitasjon kan medføre behov for 
sedasjon i form av benzodiazepiner, eventuelt 

narkose og intubasjon. Det finnes ikke anti
dot. Agitasjon ses også ved abstinens, som kan 
inntreffe få timer etter siste inntak (5).

Sykehusinnleggelse er ofte nødvendig ved 
GHBforgiftning, men i Oslo blir mange be
handlet på legevakten. Formålet med denne 
studien er å beskrive klinisk bilde, behandling 
og enkle demografiske data for pasienter som 
behandles for GHBforgiftning på Legevakten 
i Oslo, og å sammenlikne pasientene som ble 
ferdigbehandlet der, med de som ble sendt 
videre til sykehus.

Materiale og metode

Studien er en observasjonell, retrospektiv stu
die. Vi brukte registreringsskjemaet og varia
belsettet utviklet av det europeiske forsk
ningsnettverket The European Drug Emergen
cies Network (EuroDEN) (7).

Vi inkluderte alle pasienter behandlet for 
GHBforgiftning ved Legevakten i Oslo fra 
1.10.2013 til 30.9.2015. Vi inkluderte kun tilfeller 
der GHB var tatt i rusøyemed, ikke forgiftnin
ger med suicidal intensjon eller forgiftninger 
påført av andre. Diagnosen av inntatte rus
midler bygget på vurderingen journalført av 
behandlende lege, som igjen var basert på 
klinisk undersøkelse og opplysninger fra pa
sient og komparenter. Det ble ikke utført la
boratoriediagnostikk. Pasientene ble funnet 
ved gjennomgang av problemstillingene regi
strert ved innkomst i innskrivingslistene i 
legevaktens elektroniske journalsystem.

De fleste pasienter med rusmiddelforgift
ning i Oslo behandles ved legevakten etter en 
standardisert prosedyre med enkle midler (8). 
Pasienter som trenger mer avansert diagnos
tikk eller behandling, sendes videre til sykehus.

Data ble samlet fra elektroniske journal
notater og fra observasjonsskjemaet som bru
kes ved antatt rusmiddelforgiftning. Vi regi
strerte alder, kjønn, innkomsttid, innkomst
måte, inntatte rusmidler, gitt behandling, 
observasjonstid (fra ankomst til pasienten 
forlot legevakten) og videre tiltak samt et sett 
av kliniske symptomer og funn.

Studien ble gjort som et kvalitetssikrings
prosjekt. Prosjektet er vurdert av personvern
ombudet ved Oslo universitetssykehus.

Statistiske analyser ble gjort i SPSS versjon 
25. Data beskrives med median, interkvartil
område og spenn. I sammenlikningen av sy
kehusinnlagte og ikkesykehusinnlagte pa
sienter ble khikvadrattest og Fishers eksakte 
test brukt for andeler og MannWhitneys U
test for kontinuerlige variabler.

Tabell 1  Forgiftninger med gammahydroksybutyrat (GHB) behandlet ved Legevakten i Oslo fra 1.10.2013 til 
30.9.2015. Pasientkarakteristika, behandling og tiltak som antall (%) dersom annet ikke er angitt.

GHB eneste 
agens

GHB og 
 tilleggsagens Totalt

Kjønn

Menn 87 (68) 141 (70) 228 (69)

Kvinner 41 (32) 60 (30) 101 (31)

Alder (år), median  
(interkvartilområde)1 31 (27–36) 29 (25 – 35) 30 (25–36)

Brakt av ambulanse 42 (33) 107 (53) 149 (45)

Behandling utover kun  
observasjon 13 (10) 29 (14) 42 (13)

Intubasjon 1 (1) - 1 (< 0,5)

Nalokson (antidot mot opioider)2 8 (6) 21 (10) 29 (9)

Flumazenil (antidot mot  
benzodiazepiner)2 - 1 (< 0,5) 1 (< 0,5)

Sedasjon2 3 (2) 2 (1) 5 (2)

Observasjonstid (timer:minutter), 
median (interkvartilområde) 0:48 (0:28–2:15) 2:02 (0:57–3:56) 1:28 (0:38–3:17)

Videre tiltak

Innlagt sykehus 82 (64) 78 (39) 160 (49)

Ferdig behandlet ved legevakt 34 (27) 96 (48) 130 (40)

Forlot legevakten under  
behandling 12 (9) 27 (13) 39 (12)

Totalt 128 (100) 201 (100) 329 (100)

1 Manglende data for 19 tilfeller.
2 Gitt ved legevakten og/eller i ambulanse før ankomst legevakt.

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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Resultater

Blant totalt 329 tilfeller av GHBforgiftning var 
101 (31 %) kvinner (tabell 1). Median alder var 
30 år (interkvartilområde 25 – 36 år, spenn 
15 – 56 år).

I 128 (39 %) av tilfellene var GHB oppgitt å 
være eneste rusmiddel. I de resterende var 
GHB inntatt sammen med ett eller flere andre 
rusmidler: etanol i 96 (29 %) tilfeller, amfeta
min i 65 (20 %), benzodiazepiner i 49 (15 %), 
heroin i 46 (14 %), cannabis i 14 (4 %) og kokain 
i 12 (4 %).

Det mest framtredende kliniske funnet var 
nedsatt bevissthet. 218 (69 %) hadde GCSskår 
(Glasgow Coma Scale) < 15, og 43 (14 %) var i 
koma (GCSskår ≤ 7), mens 117 (36 %) var agi
terte (tabell 2). Av 43 som var i koma ved an
komst, ble 11 (26 %) agiterte i forløpet. Det 
samme ble 59 av 175 (34 %) pasienter som 
hadde GCSskår 8 – 14 ved ankomst.

Pasienten ble innlagt i somatisk sykehus i 
159 (48 %) tilfeller (tabell 1). Median observa
sjonstid på legevakten var 1 t 28 min (inter
kvartilområde 38  min–3 t 17  min, spenn 
2 min–20 t 10 min). Observasjonstiden var 
kortere når den endte med innleggelse: 
42 min med innleggelse (interkvartilområde 
26  min–1 time 23  min, spenn 2  min–20 t 
10 min) vs. 3 t 1 min uten (interkvartilområde 
1 t 32  min–4 t 42  min, spenn 14  min –15 t 
37 min) (p < 0,001). Innlagte pasienter hadde 
oftere GCSskår ≤ 7 (23 % vs. 5 %; p < 0,001) og 
var oftere agiterte (43 % vs. 28 %; p = 0,008). 
Utover dette skilte ikke de innlagte pasien
tene seg fra de øvrige. Ingen pasienter døde 
på legevakten.

Diskusjon

Den kraftige økningen i antallet GHBforgift
ninger behandlet på legevaktnivå i Oslo fra 
2008 til 2012 fortsatte ikke i vår studieperiode 
fram til 2015 (3), men stabiliserte seg på rundt 
150 tilfeller per år.

Nedsatt bevissthet og agitasjon preget som 
forventet det kliniske bildet (4, 5), og mange 
var både komatøse og agiterte. Takypné og 
takykardi var også utbredt og har trolig sam
menheng med agitasjon eller samtidig inntak 
av rusmidler med stimulerende effekter, f.eks. 
amfetamin eller kokain. Ofte er pasienter med 
GHBforgiftning så agiterte at sedasjon er nød
vendig. På grunn av risikoen for å potensere 
den respirasjonsdempende effekten av GHB 
legges pasienten da inn på sykehus, der seda
sjon kan gis i mer kontrollerte former enn på 

legevakt, med bedre muligheter for overvåk
ning og respirasjonsstøtte. Sedasjonskrevende 
agitasjon er dermed en hovedgrunn for syke
husinnleggelse ved GHBforgiftning. Koma er 
en annen fordi det kan ledsages av respira
sjonsdepresjon, noe vi så hos 8 %. Vi vet ikke 
når i forløpet pasientene i vårt materiale var 
agiterte, bare at de var det, men vekslingen 
mellom agitasjon og koma er vanskelig å 
håndtere på legevakt. Så mange som halvpar
ten av pasientene med GHBforgiftning ble 
lagt inn på sykehus, til forskjell fra 17 % av pa
sientene med rusmiddelforgiftning generelt 
ved Legevakten i Oslo (8, 9). Flere av de inn
lagte pasientene i vårt materiale var verken 
komatøse eller agiterte, og man kunne der
med tenke at flere av dem kunne ha blitt fer
digbehandlet på legevaktnivå. Imidlertid har 
vi kun registrert skår på Glasgow Coma Scale 
ved ankomst, og vi vet dermed ikke om de 
innlagte pasientene hadde fallende bevisst
hetsnivå i forløpet. Fallende bevissthetsnivå 

kan følges av respirasjonsdepresjon og bør 
derfor medføre sykehusinnleggelse. Dess len
gre vei til sykehuset, dess tidligere bør man 
handle.

Styrker og svakheter
Vår studie søkte å omfatte alle pasienter med 
antatt GHBforgiftning behandlet på legevakt
nivå i Oslo i en toårsperiode. Det retrospektive 
designet medfører fare for at vi kan ha over
sett noen, men vi kan ikke se at dette skulle 
forårsake systematiske skjevheter. Imidlertid 
bringes de alvorligste GHBforgiftningene di
rekte til sykehus av ambulansetjenesten, og i 
2012 utgjorde dette like mange som de som 
ble innlagt fra legevakten (9, 10). Siden de dår
ligste pasientene ikke kommer til legevakten, 
reflekterer ikke våre funn alvorlighetsgraden 
av GHBforgiftninger totalt sett. Likevel mener 
vi at våre funn har klinisk relevans for andre 
legevakter med observasjonsmulighet og for 
sykehusakuttmottak på steder der rusmid

Tabell 2  Klinisk bilde ved forgiftning med gammahydroksybutyrat (GHB) behandlet ved Legevakten i Oslo fra 
1.10.2013 til 30.9.2015. Antall (%).

GHB eneste 
agens

GHB og 
tilleggsagens Totalt

Bevissthetsnivå, Glasgow Coma Scale-skår1, 2

15 29 (25) 71 (36) 100 (31)

8 – 14 69 (58) 106 (53) 175 (55)

≤ 7 20 (17) 23 (12) 43 (14)

Bradypné (respirasjonsfrekvens  
< 12 pust/min)1 6 (5) 19 (9) 25 (8)

Takypné (respirasjonsfrekvens  
≥ 20 pust/min)1 20 (16) 37 (18) 57 (17)

Bradykardi (puls < 50 slag/min)1 4 (3) 7 (3) 11 (3)

Takykardi (puls ≥ 100 slag/min)1 13 (10) 49 (24) 62 (19)

Hypotensjon (systolisk blodtrykk  
≤ 90 mm Hg) 4 (3) 6 (3) 10 (3)

Hypertermi (temperatur ≥ 39 °C) - - -

Oppkast 5 (4) 10 (5) 15 (5)

Hodepine - 6 (3) 6 (2)

Angst 8 (6) 13 (6) 21 (6)

Hallusinasjoner 3 (2) 5 (2) 8 (2)

Agitasjon 55 (43) 62 (31) 117 (36)

Psykose 2 (2) 3 (1) 5 (2)

Kramper 3 (2) 7 (3) 10 (3)

Totalt 128 (100) 201 (100) 329 (100)

1 Ved innkomst.
2  Manglende data for 11 tilfeller, n = 118 for GHB eneste agens og n = 200 for GHB og tilleggs-

agens.
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dere til sykehus. Framtidig forskning bør lete 
etter indikatorer for når sykehusinnleggelse 
er nødvendig, og når det er trygt å behandle 
på legevakt.

Artikkelen er fagfellevurdert.

Mottatt 2.12.2019, første revisjon innsendt 5.3.2020, 
godkjent 7.5.2020.

delforgiftede pasienter ikke behandles på le
gevakt.

Laboratorieanalyser for påvisning av rus
midler ble ikke utført. Dette medfører usikker
het om hvilke agens pasientene hadde inntatt. 
Imidlertid er agensregistreringen vår basert 
på den kliniske vurderingen som ble gjort der 
og da, og som styrte behandlingen pasienten 
fikk.

Våre data er fem år gamle, og siden da kan 

GHBbrukergruppen ha endret seg. Panora
maet av tilleggsrusmidler kan også ha endret 
seg.

Konklusjon

Pasienter med antatt GHBforgiftning innkom 
ofte med redusert bevissthetsnivå og agita
sjon. Halvparten av pasientene ble sendt vi
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Akutt forgiftning ved rusrelatert 
bruk av benzodiazepiner

BAKGRUNN
Benzodiazepiner brukes også som rusmidler. Dette kan 
være farlig, særlig ved blandingsrus. Vi beskriver akutte 
forgiftninger ved rusrelatert bruk av benzodiazepiner 
hos pasienter på Legevakten i Oslo.

MATERIALE OG METODE
Vi inkluderte alle pasienter behandlet for rusrelatert 
forgiftning med benzodiazepiner og/eller z-hypnotika 
ved Legevakten i Oslo fra 1.10.2013 til 30.9.2015. Pasientene 
ble funnet ved retrospektiv gjennomgang av Legevak-
tens innskrivingslister. Data ble registrert fra journal. 
Diagnostikk av forgiftningsagens var basert på behand-
lende leges journalførte kliniske vurdering.

RESULTATER
Blant 1 037 tilfeller var 787 (76 %) menn. Median alder  
var 36 år (interkvartilområde 28 – 46, spenn 14 – 78). 
Klonazepam (Rivotril) var det hyppigst forekommende 
medikamentet med 575 (55 %) tilfeller, fulgt av diazepam 
(Stesolid, Valium, Vival) 158 (15 %), alprazolam (Xanor) 125 
(12 %) og oksazepam (Sobril) 94 (9 %). Zopiklon (Imovane, 
Zopitin) og zolpidem (Stilnoct) forekom sjelden, hen-
holdsvis i 25 (2 %) og 11 (1 %) tilfeller. Benzodiazepiner var 
kombinert med andre rusmidler i 936 (90 %) tilfeller, 
hyppigst heroin 484 (47 %), etanol 321 (31 %) og amfetamin 
199 (19 %).

FORTOLKNING
Ved rusrelatert forgiftning var benzodiazepiner oftest 
kombinert med andre rusmidler, hyppigst opioider, 
etanol og/eller amfetamin.
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HOVEDFUNN
Klonazepam (Rivotril), diazepam 
(Stesolid, Valium, Vival) og alprazo-
lam (Xanor) var de hyppigst fore-
kommende benzodiazepinene  
ved rusrelatert forgiftning.

I ni av ti tilfeller var benzodiazepiner 
tatt sammen med andre rusmidler.

Bruken av benzodiazepiner har økt 
kraftig siden de først ble synteti-
sert i 1950-årene og etter hvert 
erstattet barbiturater og andre 
sove- og angstdempende midler 
(1). 6 % av den norske befolknin-

gen fikk forskrevet minst ett benzodiazepin i 
2008 (2). Fra 1990-årene har z-hypnotika, som 
zopiklon (Imovane, Zopitin) og zolpidem (Stil-
noct), overtatt ved søvnvansker (3).

Benzodiazepiner og z-hypnotika er kjemisk 
ulike, men virker begge ved å øke effekten av 
nevrotransmitteren gammaaminosmørsyre 
(GABA) på GABAA-reseptorer i hjernen. Der-
med reduseres nevronets eksitabilitet, med 
hypnotisk, anxiolytisk og antikonvulsiv effekt 
som følge (4, 5).

Benzodiazepiner kan brukes som rusmiddel 
og har uheldige langtidsvirkninger i form av 
nedsatte kognitive evner og fare for avhengig-
het. Overdosering gir nedsatt bevissthet, koor-
dinasjonssvikt, amnesi og respirasjonsdepre-
sjon. Faren for overdose er størst i kombina-
sjon med andre rusmidler med dempende 
effekter. Flumazenil er motgift, men har kort 
virketid og kan gi krampeanfall (4, 5).

Z-hypnotika gir mindre rus og medfører 
mindre fare for å indusere avhengighet (5), 
men virkningen er ellers så lik benzodiazepi-
nenes at vi har valgt å ta dem med i denne 
studien. I det videre vil vi bruke benzodiazepi-
ner som samlebetegnelse.

12 % av benzodiazepinbrukerne står for 59 % 
av den forskrevne bruken i Norge (6). I en 
sveitsisk studie fant man at storforbrukere 
ofte veksler mellom legale og illegale strate-
gier for å skaffe seg benzodiazepiner (7). I en 
britisk, anonym spørreundersøkelse (8) var 
kilden til benzodiazepinene fastlege (55 %), 
venner og familie (40 %), internett (27 %), gate-
salg (20 %) og utlandet (11 %). 31 % brukte flere 
kilder.

Vi beskriver akutte forgiftninger behandlet 
på Legevakten i Oslo på grunn av rusrelatert 

bruk av benzodiazepiner, med vekt på type 
benzodiazepiner og hvilke andre rusmidler 
de var tatt sammen med.

Materiale og metode

Vi inkluderte alle tilfeller av rusrelatert forgift-
ning med benzodiazepiner behandlet ved 
Legevakten i Oslo og gikk retrospektivt igjen-
nom problemstillingene registrert av mot-
takssykepleier i pasientinnskrivingslistene i 
Legevaktens elektroniske journalsystem i pe-
rioden oktober 2013 – september 2015. Forgift-
ninger i suicidal hensikt ble ikke inkludert.

Fra pasientjournal registrerte vi alder, kjønn, 
forgiftningsagens, hvorvidt pasienten ankom 
med ambulanse, observasjonstid, behandling, 
videre tiltak samt et fastsatt sett symptomer 
og tegn, i henhold til en dataregistreringsmal 
utviklet av det europeiske forsk nings nett ver-
ket The European Drug Emergencies Network 
(Euro-DEN) (9). Dia gnostikk av forgiftnings-
agens var basert på behandlende leges jour-
nalførte vurdering, som igjen var basert på hva 
pasienten og/eller komparenter oppga, samt 
på kliniske funn. Det ble ikke gjort toksikolo-
gisk laboratorie dia gnostikk.

Prosjektet ble gjort som et kvalitetssikrings-
prosjekt og var vurdert av personvernombu-
det ved Oslo universitetssykehus.

Analyser ble gjort i SPSS versjon 25. Vi brukte 
khikvadrattest for sammenligning av katego-
riske variabler.

Resultater

Benzodiazepiner var involvert i 1 037 rusrela-
terte forgiftninger i løpet av toårsperioden. 
Median alder blant pasientene var 36 år (in-
terkvartilområde 28 – 46, spenn 14 – 78), og 787 
(76 %) var menn.

Klonazepam (Rivotril) forekom hyppigst, 
med 575 (55 %) tilfeller, fulgt av diazepam (Ste-
solid, Valium, Vival) 158 (15 %) og alprazolam 
(Xanor) 125 (12 %) (tabell 1). Benzodiazepiner 
var kombinert med andre rusmidler i 936 
(90 %) tilfeller, hyppigst heroin 484 (47 %), eta-
nol 321 (31 %) og amfetamin 199 (19 %).

Pasienten ble brakt til Legevakten med 
 ambulanse i 569 (55 %) tilfeller. Ved ankomst 
var 47  pasienter (5  %) komatøse (Glasgow 
Coma Scale (GCS)-skår ≤ 8), 619 (60 %) somno-
lente (GCS-skår 9 – 14) og 111 (11 %) hadde respi-
rasjonsrate < 12/min. I forløpet var 150 (14 %) 

pasienter agiterte, 42 (4 %) opplevde angst og 
41 (4 %) var hypotensive. Nalokson (motgift 
mot opioider) ble gitt i 187 (18 %) tilfeller, seda-
sjon i 13 (1 %) og flumazenil i 2 (0,2 %). Median 
observasjonstid var 4 t 25 min (interkvartil-
område 2 t 30 min – 6 t 11 min, spenn 3 min – 
36 t 53 min). I 168 (16 %) tilfeller ble pasienten 
innlagt i somatisk sykehus, og i 20 (2 %) i psy-
kiatrisk. Ingen pasienter døde ved Legevakten.

Respirasjonsrate < 12/min var vanligere når 
benzodiazepiner var kombinert med opio-
ider, 101/601 (17  %) tilfeller vs. 10/436 (2  %) 
(p < 0,001), og nalokson ble hyppigere gitt ved 
denne kombinasjonen, 171/601 (28 %) tilfeller 
vs. 16/436 (4 %) (p < 0,001).

Diskusjon

Ved rusrelaterte forgiftninger var benzodia-
zepiner oftest tatt sammen med andre rus-
midler – sannsynligvis for å potensere virknin-
gen, motvirke uønskede bivirkninger eller 
lindre abstinenssymptomer. Dette er i tråd 
med andre europeiske studier basert på kli-
nisk vurdering av forgiftningsagens (10, 11). 
Enda flere viser seg å ha tatt benzodiazepiner 
i tillegg når kliniske vurderinger understøttes 
med laboratorieanalyser (12).

Klonazepam dominerte som forgiftnings-
agens. Dette står i kontrast til det norske for-
skrivningsmønsteret. Z-hypnotika utgjorde i 
2014 – 15 to tredjedeler av forskrivningen, og 
det ble forskrevet 50 % mer av både diazepam 
og oksazepam enn av klonazepam, samt nes-
ten like mye nitrazepam som klonazepam (3). 
Imidlertid speiler politiets beslag tydelig for-
delingen av de hyppigst forekommende ben-
zodiazepinene ved rusrelatert forgiftning. 
Klonazepam utgjorde 52 % av antall benzodia-
zepinbeslag og 47 % av beslaglagt mengde i 
2014, fulgt av diazepam (hhv. 20 % og 33 %) 
og alprazolam (hhv. 13 % og 18 %), mens meng-
den beslaglagte z-hypnotika var minimal (13). 
Z-hypnotika forekom sjelden ved rusrelatert 
forgiftning, noe som trolig skyldes at rusef-
fekten er relativt liten (5). Selv om Lyphout og 
medarbeidere fant at nasjonale forskrivnings-
mønstre korrelerte med benzodiazepinpano-
ramaet ved rusrelaterte forgiftninger (11), kan 
det se ut som ruspotensial og tilgjengelighet 
i det illegale markedet er av større betydning 
enn legeforskrivning.

Nedsatt bevissthet var det mest framtre-
dende kliniske funnet, som forventet (4, 5). 
Pasienter med antatt rusmiddelforgiftning 

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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hvorav en langt større andel blir sendt videre 
fra legevakt til sykehus (10). Materialet vårt er 
fem år gammelt, og forekomsten av de ulike 
rusmidlene kan ha endret seg siden da.

Konklusjon

Benzodiazepiner var oftest tatt i kombinasjon 
med andre rusmidler ved rusrelatert forgift-
ning, hyppigst heroin, etanol og/eller amfeta-
min. Klonazepam var det hyppigst forekom-
mende benzodiazepinet.

Artikkelen er fagfellevurdert.

Mottatt 11.1.2020, første revisjon innsendt 31.3.2020, 
godkjent 6.5.2020.

observeres systematisk ved Legevakten etter 
en lokalt utviklet prosedyre (14). Motgift gis 
kun ved respirasjonsdepresjon. De fleste pa-
sientene med respirasjonsdepresjon hadde 
tatt opioider i tillegg. Nalokson er en tryggere 
motgift enn flumazenil og gis derfor først. At 
flumazenil kun ble gitt i to tilfeller, viser at 
nalokson så å si alltid var tilstrekkelig og at 
respirasjonsdepresjon er sjelden ved benzo-
diazepiner alene. Dersom respirasjonen ikke 
bedrer seg, eller dersom pasienten ikke har 
våknet til innen fire timer og kan gjøre rede 
for seg, sendes pasienten videre til sykehus. 
Selv om Legevakten i Oslo har gode observa-
sjonsmuligheter og kort vei til sykehus, me-
ner vi at våre resultater og betraktninger har 
overføringsverdi til andre legevakter med 
observasjonsmulighet samt til akuttmottak 
ved sykehus.

Styrker og svakheter
Det gjøres ikke toksikologisk screening ved 
Legevakten i Oslo. Agensdiagnostikken er der-
med i hovedsak basert på selvrapportering, 
som kan være mangelfull eller ukorrekt grun-
net redusert bevissthetsnivå hos pasientene, 
tabletter med uvisst innhold fra gate- og inter-
nettsalg, lite samarbeidsvilje og/eller frykt for 
juridiske represalier. Videre kan det være ulik 
journalføring legene imellom samt variasjon 
i inklusjons- og registreringspraksis blant da-
tainnsamlerne.

Selv om de fleste rusmiddelforgiftninger i 
Oslo behandles ved Legevakten, bringes de 
dårligste pasientene direkte til sykehus av 
ambulansetjenesten (10). Bildet av benzodia-
zepinforgiftninger er dermed ikke komplett 
for hovedstaden. Studien omfattet heller ikke 
benzodiazepinforgiftninger i suicidal hensikt, 

Tabell 1  Kombinasjoner av benzodiazepiner (inkludert z-hypnotika) og andre rusmidler ved akutt forgiftning behandlet ved Legevakten i Oslo 1.10.2013–30.9.2015. Data er 
oppgitt som antall (%). Totaltallet kan være høyere enn summen i kolonnene og radene, da flere benzodiazepiner kunne være kombinert med samme rusmiddel og flere 
rusmidler kunne være kombinert med samme benzodiazepin. GHB = gammahydroksybutyrat, MDMA = metylendioksymetamfetamin

Heroin
Meta

don
Bupre
norfin

Andre 
opio
ider

Amfe
tamin Kokain MDMA GHB

Can
nabis Etanol

Annet/ 
ukjent

Kun 
benzo

dia
zepiner Totalt

Klonazepam 
(Rivotril) 318 (66) 28 (62) 23 (68) 21 (29) 131 (66) 18 (56) 10 (56) 31 (63) 62 (65) 159 (50) 10 (43) 45 (45) 575 (55)

Diazepam (Steso-
lid, Valium, Vival) 48 (10) 8 (18) 1 (3) 10 (14) 24 (12) 5 (16) 2 (11) 8 (16) 18 (19) 82 (26) 6 (26) 13 (13) 158 (15)

Alprazolam  
(Xanor) 77 (16) 4 (9) 6 (18) 7 (10) 27 (14) 6 (19) 3 (17) 5 (10) 10 (11) 23 (7) 1 (4) 12 (12) 125 (12)

Oksazepam  
(Sobril) 28 (6) 4 (9) 3 (9) 8 (11) 14 (7) 2 (6) 2 (11) 3 (6) 8 (8) 35 (11) 3 (13) 14 (14) 94 (9)

Flunitrazepam 
(Rohypnol) 14 (3) 1 (2) 1 (3) 2 (3) 7 (4) 1 (3) 2 (11) 4 (8) 4 (4) 7 (2) - 5 (5) 31 (3)

Zopiklon  
(Imovane, Zopitin) 3 (1) - - 2 (3) - - - - 2 (2) 13 (4) - 7 (7) 25 (2)

Nitrazepam (Apo-
dorm, Mogadon) 7 (1) - 1 (3) 2 (3) 2 (1) 1 (3) - 2 (4) - 5 (2) - 5 (5) 19 (2)

Zolpidem (Stilnoct) - - - 2 (3) - - - - - 4 (1) - 5 (5) 11 (1)

Flurazepam - 1 (2) - - - - - - - - - - 1 (< 0,5)

Uspesifisert 62 (13) 2 (4) 2 (6) 26 (36) 22 (11) 3 (9) 1 (6) 7 (14) 7 (7) 35 (11) 5 (22) 15 (15) 142 (14)

Totalt 484  
(100)

45  
(100)

34  
(100)

72  
(100)

199  
(100)

32  
(100)

18  
(100)

49  
(100)

95  
(100)

321  
(100)

23  
(100)

101  
(100)

1 037 
(100)
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For gift ning med kar bon  mon 
oksid og cya nid gass ved brann

Akutt for gift ning for år sa ket av kar
bon mon ok sid og and re gif ti ge stof
fer er den hyp pig ste døds år sa ken ved 
bran ner og kan fore lig ge uten tegn 
på ytre ska de. Livs tru en de symp to
mer kan opp stå umid del bart, som 
ved cya nid for gift ning, el ler over  
noe leng re tid, som ved kar bon mon
ok sid for gift ning. Al vor li ge in ha la
sjons ska der kan også fore kom me 
uav hen gig av sy ste misk for gift ning 
og bør all tid mis ten kes hos pa si en ter 
med sot i an sikt og luft vei er el ler hes
het og pi pen de re spi ra sjon.

I pe ri oden 1979 – 2018 om kom gjen nom snitt
lig 62 per so ner i brann hvert år i Norge, 
med en ned gang de siste fem åre ne til 39 
år li ge døds fall (1). De fles te brann re la ter te 
ska der skyl des ikke pri mæ re hudbrann
skader, men røyk for gift ning opp stått i luk

ke de rom, som bo li ger, ute ste der, kon sert  loka
ler og vei tun ne ler (2). For gift ning med kar
bon mon ok sid ut gjør tall mes sig den stør ste 
fa ren, men cya nid gass i dø de li ge kon sen tra

sjo ner kan også fri gjø res ved for bren ning av 
plast hol di ge stof er (po ly ure tan), slik det ble 
fast slått hos 18 om kom ne ett er bran nen i fer
gen Scandinavian Star i 1990 (3).

Den ne ar tik ke len er ment å be ly se kli nisk 
re le van te mo men ter ved kar bon mon ok sid og 
cya nid for gift ning ved eks po ne ring for brann
røyk og byg ger på struk tu rer te litt e ra tur søk i 
for bin del se med før s te for fatt ers pro sjekt opp
ga ve og med for fatt er nes er fa rin ger fra Akutt
me di sinsk av de ling og CBRNEsen te ret ved 
Oslo uni ver si tets sy ke hus.

Brann røy kens ska de po ten si al

Brann røyk dan nes gjen nom for bren ning der 
ok sy gen for bru kes og nye tok sis ke gas ser pro
du se res. In ha la sjon kan gi lo kal vevs ska de i 
luft vei ene. I øvre luft vei er kan det opp stå lo kal 
ter mal ska de, of test supraglottisk. I ned re luft
vei er kan ir ri te ren de gas ser og sot par tik ler gi 
hy pok se mi ved å ok klu de re luft vei er el ler 
 ska de ve vet di rek te, el ler frem kal le en in flam
ma to risk re spons med bronkospasme og ek
su dat som med fø rer et mis for hold mel lom 
ven ti la sjon og per fu sjon (4).

Gif ti ge gas ser og aero so ler som tas opp i 
blo det, kan også gi sy ste misk på virk ning. Kar
bon mon ok sid (CO, kull os) og hyd ro gen cya nid 
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(HCN, blå sy re gass) er de vik tig ste av de sys
temtoksiske gas se ne (4). Kar bon mon ok sid 
dan nes i ok sy gen fatt ig mil jø ved ufull sten dig 
for bren ning av kar bo ner, mens hyd ro gen cya
nid dan nes ved for bren ning av plast, syn te tisk 
gum mi og an net (5).

Pa to fy sio lo gi

De sy ste mis ke ef ek te ne av kar bon mon ok sid 
og hyd ro gen cya nid bør for stås på bak grunn 
av hvor dan de end rer or ga nis mens ok sy gen
om set ning. For at aerob me ta bo lis me skal 
være mu lig, må til strek ke lig meng de O2 trans
por te res med blo det fra lun ge ne til cel le ne. 
Vi de re er man av hen gig av nor mal mi to kon
d rie funk sjon for å ut nytt e ok sy ge net.

Kar bon mon ok sid hem mer ok sy gen trans
por ten ved å hind re at O2 bin des til he mo glo
bi nets (Hb) hemegrupper som ok sy he mo glo
bin (O2Hb). Hem min gen skjer ved at kar bon
mon ok sid mo le ky le ne bin der seg til det to ver
di ge jer net (Fe2+) i Hbmo le ky le ne med mer 
enn 210 gan ger ster ke re af  ni tet enn O2 (6). I 
nær vær av kar bon mon ok sid dan nes der med 
be ty de li ge meng der karboksyhemoglobin 
(COHb) mens O2Hb syn ker til sva ren de. Ok sy
gen for sy nin gen til cel le ne re du se res der for i 
takt med øk nin gen av COHb.
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I til legg vil bin ding av kar bon mon ok sid til 
ett el ler fle re bin dings punk ter på Hbmo le ky
let også øke gjen væ ren de hemegruppers af 
ni tet for ok sy gen. Der med løs ner O2mo le ky
le ne van ske li ge re fra Hb i mik ro sir ku la sjo nen 
i ve ve ne (venst re for skyv ning av dis so sia sjons
kur ven til O2Hb) (7) (fi gur 1). Dett e for ster ker 
O2man ge len i cel le ne, da O2 blir væ ren de i 
sir ku la sjo nen. Til sist kan kar bon mon ok sid 
også bin de seg til elektrontransportkjeden i 
mi to kond rie ne (kom pleks IV) og hem me ut
nytt el sen av O2 på cel le nivå (6).

Hyd ro gen cya nid og and re cyanogener hem
mer cel le nes evne til å ut nytt e O2 ved å bin de 
seg til og blok ke re elektrontransportkjedens 
kom pleks IV i mi to kond rie ne (8). Anae rob me
ta bo lis me med øken de mel ke sy re pro duk sjon 
opp står da selv om O2trans port me ka nis me ne 
fra lun ger til cel ler fun ge rer nor malt. Kli nisk 
bør der for mis tan ken om cya nid for gift ning 
vek kes ved ved va ren de mel ke sy re pro duk sjon 
(me ta bolsk aci do se) og lang som kli nisk bed
ring til tross for ade kvat ok sy gen te ra pi (9, 10).

Symp to ma to lo gi

Ge ne relt bør in ha la sjons ska de mis ten kes ved 
bran ner i luk ke de rom der pa si en ten pre sen
te rer brann ska der i an sikt, sot i luft vei er og 
sputum, hes het, pi pen de re spi ra sjon el ler stri
dor (4). En sam ti dig sy ste misk for gift ning 

med kar bon mon ok sid (ev. cya nid) kan fore
lig ge. For gift nin ge ne kan fore kom me sam
men, og dett e ses ty pisk når cya nid for gift ning 
fore lig ger (10). De kli nis ke symp to me ne kan i 
tid lig fase også for veks les med angst, an nen 
type in tok si ka sjon og in flu en sa lik nen de syk
dom (11, 12).

Både det ras ke for lø pet som kan ses ved cya
nid for gift ning (be visst løs het/død i lø pet av 
se kun der–mi nutt er) (13), og det mer sni ken de 
bil det (mi nutt er–ti mer) som of test ka rak te ri
se rer kar bon mon ok sid for gift ning (14), gjør at 
dia gnos tik ken i stor grad av hen ger av sym
ptom bil det. De kli nis ke ef ek te ne, og hvor vidt 
det opp står al vor lig og ir re ver si bel ska de, av
hen ger av eks po ne rings grad og hvor raskt 
be hand ling iverk sett es.

Luft veis symp to mer
Takypné og dys pné ses hyp pig og vil ini tialt 
være for år sa ket av hy pok se mi/hy pok si, men 
kan led sa ges og for ver res av bronkospasme 
og lun ge ødem grun net brann røy kens di rek te 
tok sis ke ef ek ter på lungeparenkym el ler se
kun dært til even tu ell hjer te svikt (9, 14). Ved 
al vor li ge for gift nin ger kan pa si en ten ut vik le 
bradypné el ler apné, spe si elt ved cya nid for
gift ning (9).

Kar di a le symp to mer
Ini tial ta ky kar di kan ved al vor lig for gift ning 
slå over til bra dy kar di, med aryt mi er og hy po

ten sjon. Hjer tet kan da dekompensere for di 
myo kard blir is ke misk og aerob me ta bo lis me 
ikke len ger kan opp rett hol des (9, 15).

Nev ro lo gis ke symp to mer
De nev ro lo gis ke symp to me ne er i stor grad 
sam men fal len de med symp to mer på dif us 
ce re bral hy pok si av and re år sa ker, eks em pel
vis slik de kan ses ved hy pok se mi un der opp
hold i sto re høy der (16). Svim mel het, ho de 
pine, kval me, kog ni ti ve pro ble mer og ut mat
tel se ses tid lig (9, 14). Ved mer al vor lig for gift
ning kan det til kom me syns for styr rel ser 
(mest ty pisk for CO) samt kram pe an fall og 
be visst hets tap (både CO og HCN) (9, 14, 17). 
Der som be visst hets ta pet pri mært skyl des cya
nid, kan i til legg lysstive pu pil ler, opp ad vendt 
plan tar re fleks og ut sluk ke de dype sene re flek
ser fore kom me (9, 18). And re nev ro lo gis ke 
 se kve ler med blant an net psy kia tris ke, kog ni
ti ve el ler mo to ris ke for styr rel ser kan de bu te re 
i ett er kant og er spe si elt as so siert til kar bon
mon ok sid eks po ne ring (6).

Hud symp to mer
Hud rød me som føl ge av cya nid og kar bon
mon ok sid for gift ning er be skre vet i litt e ra 
turen. Kli nisk gjen fin nes imid ler tid dett e i 
va ri e ren de grad, og mang len de funn bør ikke 
til leg ges vekt (9, 19).

Lukt
Kar bon mon ok sid er lukt fri. Cya nid er be skre
vet å lukte som bit re mand ler (9), men ev nen 
til å lukte cya nid er imid ler tid ikke til ste de 
hos alle (20). Mang len de funn av cya nid lukt 
hos pa si ent ute luk ker der for ikke slik for gift
ning.

Dia gnos tikk

Kar bon mon ok sid
På li te li ge blodgassanalyser hos slike pa si en ter 
kre ver at O2Hb og COHb (ar te ri ell/ ve nøs) må
les di rek te, som i ny ere blodgassmaskiner ved 
hjelp av et in kor po rert COok sy me ter (19). De 
fles te pulsoksymetere skil ler ikke mel lom 
O2Hb og COHb og kan der for gi et falskt for
høy et bil de av pa si en tens ok sy ge ne rings sta
tus (19).

COHbkon sen tra sjo ner > 10 % ses nes ten ute
luk ken de ved for gift nin ger (19). Lave COHb
ver di er ved inn leg gel se kan imid ler tid ikke 
ute luk ke for gift ning, da COHb re du se res både 
av pre hos pi tal ok sy gen be hand ling og ti den 
som har gått mel lom eks po ne ring og prø ve
ta king (19).

Fi gur 1  Ok sy ge nets dis so sia sjons kur ve un der nor ma le for hold, ved 50 % COHb og ved 50 % ane mi. Ver ti kal stip let 
lin je an gir vevs kri tisk pO2. CO gir venst re for skyv ning av dis so sia sjons kur ven. Ved 50 % COHb vil der for mer O2 
fort satt være bun det til Hb og der med være util gjen ge lig for ve ve ne enn ved til sva ren de grad av ane mi.
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og ved høy ere do ser er det også ob ser vert blå
lil la far ge for and rin ger. Sam ti dig far ges både 
urin og plas ma rødt, hvil ket kan in ter fe re re 
med vis se ty per blod prø ve ana ly ser (9).

En an nen type an ti dot er svo vel do no ren 
natriumtiosulfat som vir ker ved å opp re gu 
lere krop pens pri mæ re ned bryt nings vei for 
cya nid, men ef ek ten sett er inn først ett er noe 
tid (9). En tred je type an ti dot, ni tritt er, om gjør 
he mo glo bin til methemoglobin, som igjen 
bin der cya ni det. Grun net ri si ko for al vor lig 
met he mo glo bi ne mi med med føl gen de re du
sert bæ rer ka pa si tet av ok sy gen i blo det, an be
fa les ikke ni tritt er ved cya nid for gift ning ett er 
røykinhalasjon (9).

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 18.11.2019, før s te re vi sjon inn sendt 11.3.2020, 
 godkjent 19.5.2020.

Cya nid
Sik ker dia gnos tikk av cya nid for gift ning kre
ver på vis ning av for høy et cya nid nivå i blod. 
Slik ana ly se er tid kre ven de (21), og tids vin  duet 
for ef ek tiv be hand ling er smalt. Even tu ell be
hand ling må der for star te før ana ly se re sul ta
tet fore lig ger. Et for høy et lak tat nivå i blo det 
(som av spei ler grad av vevshypoksi hos  man ge 
pa si en ter) bru kes der for ofte som et dia gnos
tisk sur ro gat. Stu di er har vist at livs tru en de 
ni vå er av cya nid i blo det (> 40 μmol/l) gjen
spei les av et lak tat nivå > 10 mmol/l. I fra vær av 
and re kjen te år sa ker (sjokk, hjer te stans) har 
dett e høy sen si ti vi tet og spe si fi si tet for livs 
truen de cya nid for gift ning (10).

Be hand ling

I prin sip pet be hand les COfor gift ning ved å 
til fø re så mye ok sy gen at tett he ten av O2mo
le ky ler rundt Hbmo le ky le ne opp vei er af  ni
tets for skjel len og ut kon kur re rer kar bon mon
ok sid, slik at dan nel se av O2Hb fa vo ri se res 
frem for COHb.

Ef ek ten blir stør re jo høy ere for holds tal let 
mel lom pO2 og pCO er. Normobar be hand ling 
med 100 % O2 (høy gasstrøm på mas ke med 
re ser voar) er vist å re du se re hal ve rings ti den 
for COHb med ca. 75 %, og er grunn stei nen i 
be hand lin gen (22). Hy per bar ok sy gen be hand
ling i trykk tank ak se le re rer hal ve rings ti den 
ytt er li ge re og er an tatt å kun ne re du se re fore
koms ten av nev ro lo gis ke se kve ler ett er for gift
ning. En sy ste ma tisk over sikt fra Coch ra ne 
insti tut tet kun ne imid ler tid ikke be kref te 
dett e (6). Nors ke ret nings lin jer an be fa ler li ke
vel at hy per bar ok sy gen be hand ling over vei es 
ved al vor lig for gift ning og hos gra vi de (23).

Normobar be hand ling med 100 % O2 gis 
også ved cya nid for gift ning, selv om ef ek ten 
er dår lig do ku men tert (9). Ved cya nid for gift
ning er ras kest mu lig til før sel av an ti dot som 
kan bin de el ler ned bry te gif ten, liv red den de 
be hand ling (9).

Hydroksykobalamin er det fore truk ne an ti
do tet på grunn av raskt inn sett en de ef ekt og 
få bi virk nin ger (9). An ti do tet bin der cya nid 
og dan ner cyanokobalamin (B12), som så skil
les ut i uri nen. Det kan gi rød ro sa hud far ge, 
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Ek si sjon av hud le sjo ner

Ek si sjon av hud le sjo ner gjø res re gel
mes sig i all menn prak sis. Pro se dy ren 
er en kel, men rik tig ut fø rel se for ut
set er kunn skap om hudanatomi  
og basalkirurgiske prin sip per.

Den ne ar tik ke len pre sen te rer in
di ka sjo ner for ek si sjon av hud
le sjo ner samt en an be falt frem
gangs måte ba sert på kli nisk 
er fa ring og re le vant lit e ra tur. 
Frem gangs måten kan bru kes 

på både pig men ter te og ikkepig men ter te  
le sjo ner. Se bo re is ke ke ra to ser om ta les ikke (1). 
Ar tik ke lens inn hold er ret et mot pri mær  
hel se tje nes ten.

In di ka sjon

Ek si sjon av hud le sjo ner gjø res med øns ke om 
en his to lo gisk dia gno se. Pigmentnevi og be
nig ne, ikkepig men ter te le sjo ner skil les så le
des fra premaligne/ma lig ne le sjo ner (slik som 
ma lignt me la nom, ba sal cel le kar si nom og 
plateepitelkarsinom).

In di ka sjo nen for å ek si de re en hud le sjon ba

se rer seg på anam ne sen og den kli nis ke un der
sø kel sen. ABCDEre ge len bru kes for å vur de re 
pig men ter te le sjo ner (1). Mis tan ke om ma lig
ni tet, usik ker het om det e og ny opp ståt e, pig
men ter te le sjo ner hos voks ne/eld re ut gjør ab
so lut e in di ka sjo ner for ek si sjon. Pigmentnevi, 
hvil ket er be nig ne opp sam lin ger av melanocyt
ter i hu den (2), skal ikke ek si de res. Der som en 
pigmentnevus med fø rer ve sent li ge pla ger – en
ten funk sjo nel le (van ske lig gjør bar be ring, hek
ter i buk se lin ning/BHstropp) el ler psy kis ke 
(sær lig skjem men de) – kan den der imot ek si
de res på en re la tiv in di ka sjon (3). Pa si en ten må 
in for me res om at all kir ur gi med fø rer arr.

Pri mær hel se tje nes ten spil ler en nøk kel rol le 
i pa si en te nes opp fat ning av pig men ter te le
sjo ner. Ukri tisk ek si sjon av pigmentnevi opp
ret hol der opp fat nin gen om at slike hud for
and rin ger er far li ge. I til legg be las tes pa to lo
gi tje nes ten og man ge pa si en ter får skjem
men de arr. Pa si en ten må in for me res om 
hvil ke hud for and rin ger som skal, og ikke skal, 
ek si de res.

Al ders gren se

Det fin nes in gen ab so lut øvre/ned re al ders
gren se. Ved pigmentnevus med re la tiv in di
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ka sjon for ek si sjon er det for del ak tig å av ven
te til pa si en ten er fer dig vokst (16 – 18 år), da arr 
på en vok sen de kropp kan bli bre de/hy per tro
fis ke. Malignitetssuspekte hud for and rin ger 
ek si de res uav hen gig av al der.

Ana to mis ke prin sip per

Ten sjons lin jer
Hu dens mik ro sko pis ke struk tur og ten sjon 
av hen ger av al der og lo ka li sa sjon. Slike fak to
rer er med på å ska pe na tur li ge kon tu rer og 
ryn ker i hu den – ofte om talt som relaxed skin 
ten si on li nes (RSTL) (4). Ek si sjo nen leg ges i el ler 
pa ral lelt med slike ryn ker. På den må ten opp
når man mind re ten sjon i luk kin gen, ras ke re 
til he ling og pe ne re arr. I mer enn 30 ret nings
lin jer er hu dens ten sjon kart lagt. Mest kjent 
av dis se er Lan gers lin jer (5), men det er ikke 
git at den ne ret nings lin jen er den beste (4–6). 
Vi an be fa ler at man selv for sø ker å ta stil ling 
til hu dens ten sjon – en ten ved at pa si en ten 
be ve ger den ak tu el le kropps de len og/el ler 
bruk av klyptest (pinch test). Ved sist nevn te 
kly pes hu den sam men i uli ke ret nin ger. De 
na tur li ge ryn ke ne er som re gel vin kel ret på 
klype ret nin gen som er enk lest å ut fø re. Van
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rere i to lag (11). Her for de les ten sjo nen over 
to ni vå er og fle re su tu rer. I til legg re du se rer 
man dødrom i dy pet og føl ge lig in fek sjons  
ri si ko en. Jo stør re ek si sjo nen er, jo vik ti ge re er 
su tu re ring i to lag. Ved ek si sjo ner over 
10 – 15 mm er det ofte helt nød ven dig (1). Der
som man bare suturerer i et lag, ri si ke rer 
man et bredt arr med tverr gå en de arr stri per 
(for år sa ket av en hardt stram met su tur tråd 
som klem mer av hu dens blod for sy ning) (10). 
Et lag med av brut e hud su tu rer er der imot 
til strek ke lig ved ek si sjon av hud le sjo ner på 
5 mm el ler mind re.

Su tur valg. Vi an be fa ler bruk av ab sor ber bar 
polyfilamentsutur med li ten nål (halv sir kel) 
for de der ma le su tu re ne og ikkeab sor ber bar 
mo no fi la ment su tur for de epi der ma le su tu r
e ne. En polyfilamentsutur er en flet et su tur 
som la ger ster ke re knu ter. En mo no fi la ment
su tur kan frem stå noe stiv, men glir let gjen
nom ve vet og er mind re vevstraumatisk. I til
legg re du se rer den glat e over fla ten ri si ko en 
for in fek sjon (12). Tyk kel sen på su tu re ne av hen
ger av lo ka li sa sjon. 4.0 er mye brukt in nen hud
kir ur gi. Nor malt bru kes lik tyk kel se for de to 

skal pel len i vink le ne og «ma gen» av skal pel
len midt på. Gjen ta skjæ rin gen på an nen hver 
side helt til du har kom met ned til fet ve vet. 
Løft den ene spis sen for sik tig opp med pin
set/hud krok og skjær un der pre pa ra tet slik 
at det får en jevn tyk kel se. Det er øns ke lig 
med et tynt lag fet vev i bun nen av pre pa ra
tet.

Un der mi ne ring. Un der mi ne ring er en tek
nikk hvor man fri gjør hu den fra un der lig 
 gen de vev. Slik opp når man mer mo bi le sår
kan ter og mind re ten sjon ved luk kin gen (11). 
Det e gjø res en ten med but (spri ke med but 
dis sek sjons saks) og/el ler skarp dis sek sjon.  
Un der mi ne rin gen gjø res like un der dermis 
for å be va re hu dens blod for sy ning. Nor malt 
er det til strek ke lig med ca. 5 – 10 mm fra kan
ten av ek si sjo nen (in klu dert spis se ne) og ut  
i om lig gen de vev. Det er vik tig å være klar 
over at dermis har for skjel lig tyk kel se uli ke 
ste der på krop pen. På ryg gen er den ty pisk 
4 – 5 mm.

Su tu re ring i to lag. For et godt kos me tisk re
sul tat er det av stor be tyd ning å kun ne sutu

lig vis er det e på tvers av leng de ret nin gen  
til un der lig gen de mus ku la tur. Vi an be fa ler  
å leg ge ver ti ka le in ci sjo ner på eks tre mi te te ne, 
med unn tak av rundt led de ne der det en kel te 
ste der er ty de li ge ryn ker.

Ana to mis ke fa re so ner
An sikt og hals har ana to mis ke fa re so ner der 
det er ri si ko for å ska de un der lig gen de struk
tu rer og/el ler ska pe uhel dig drag på øye lokk 
og munn vik/lep per. Ek si sjon i an sik tet må  
i til legg re spek te re de ana to mis ke en he te ne, 
og in ci sjo nen bør ikke krys se gren se ne mel
lom dis se (fi gur 1).

I an sik tet er det vik tig å være klar over to av 
gre ne ne til facialisnerven: den tem po ra le og 
den mar gi na le. Dis se ner ve gre ne ne lig ger mer 
over fla tisk enn øv ri ge ner ve gre ner og kan ska
des ved kir ur gi i om rå de ne an git i fi gur 1 (7). 
På hal sen lig ger vena jugularis externa over
fla tisk.

Over kropp og eks tre mi te ter an s es for  
å være tryg ge om rå der å ek si de re hud le sjo ner. 
Skuld re, rygg og ledd på eks ten sor si den er 
der imot ri si ko om rå der for skjem men de arr
dan nel se.

Basalkirurgiske prin sip per

Mak ro sko pisk fri mar gin. Hud le sjo nen ek si de
res med en mak ro sko pisk fri mar gin på 2 mm 
(8). Selv ved malignitetssuspekte le sjo ner tren
ger man ikke å leg ge til eks tra mar gi ner ved 
primæreksisjonen. Der som det på vi ses 
kreft(ut vik ling), vil pa si en ten uan set hen vi
ses til ut vi det ek si sjon (9).

Fu si form opp teg ning. Det er øns ke lig med 
en fu si form opp teg ning, som il lust rert i fi gur 
2. En slik opp teg ning for hind rer hud over
skudd langs med ek si sjo nen, så kal te dog ears.

Fullhudseksisjon ned til sub ku tant fett. Ek si
sjo nen bør gå ned til sub ku tant fet sva ren de 
til hele opp teg nin gen (10). Det er man ge grun
ner til det: Fullhudspreparater gir bedre his
to lo gis ke vur de rin ger, re du se rer ri si ko en for 
re si div, fjer ner der malt vev som po ten si elt 
van ske lig gjør luk kin gen, pre sen te rer over
gan gen mel lom lær hu den (dermis) og un der
hu den (subcutis) – som er det an be fal te sjik tet 
for un der mi ne ring (11) – og gir til strek ke lig 
tyk ke sår kan ter for su tu re ring i to lag.

Skal pell fø ring. Skal pel len fø res vin kel ret 
ned mot, el ler 10° ut over, i for hold til opp teg
nin gen. Unn gå å lage et båt snit hvor man 
skjæ rer inn over (som kjø len til en båt) (1). 
Skal pel len fø res med jevn be ve gel se fra start 
til slut på hver av si de ne. Be nyt spis sen av 

Figur 1  Temporalgrenen til nervus facialis, marginalgrenen til nervus facialis og vena jugularis externa. 
Grensene mellom viktige anatomiske enheter i ansiktet er markert med grønn linje. Illustrasjon: Øystein 
Horgmo, Universitetet i Oslo

Se også lederartikkel side 959 
Video og engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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In for mer pa si en ten om an tat ven te tid på his
to lo gi svar.

Al ter na ti ve pro se dy rer

Stansebiopsi kan bru kes på mind re hud le sjo
ner git at hele le sjo nen fjer nes i et (1). Stan
sebiopsier på mer enn 5 mm er ikke hen sikts
mes sig, da run de ek si sjo ner av øken de stør
rel se kan gi om lig gen de hud over skudd.

Hen vis ning

Hud kreft al le ne sti ger (14), og be hand lin gen 
av hud kreft pa si en te ne kre ver mye av de po li
kli nis ke/dag kir ur gis ke res sur se ne på sy ke 
 hu se ne. Dia gnos tikk av hud le sjo ner i pri mær
hel se tje nes ten er så le des hen sikts mes sig.

Malignitetssuspekte, ikkepig men ter te  
le sjo ner ek si de res/biop se res av fast le gen el ler 
hen vi ses til hud le ge/kir urg. Ved mis tan ke om 
ma lignt me la nom ek si de res hud for and rin
gen el ler hen vi ses som pak ke for løp, jam før 
ret nings lin je ne til Hel se di rek to ra tet (15). Der
som det fore lig ger en re la tiv in di ka sjon for 
ek si sjon, kan hud le sjo nen ek si de res av fast  
le gen el ler hen vi ses til po li kli nikk/av ta le spe
sia list. In di ka sjo nen må frem kom me ty de lig 
i hen vis nin gen. Pigmentnevi uten in di ka sjon 
for ek si sjon hen vi ses ikke.

De al ler fles te hud for and rin ger un der 1 cm 
kan luk kes di rek te og så le des ek si de res i pri
mær hel se tje nes ten med den de mon strer te 
frem gangs måten. Det an be fa les en la ve re ters
kel for hen vis ning av hud for and rin ger lo ka li
sert til an sik tets ri si ko om rå der (fi gur 1).

Takk til Mag nus Frits vold, spe sia list i all menn me di sin, 
Skå rer le ge sen ter, Lø ren skog, for ver di ful le kom men ta rer.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mott att 21.1.2020, før s te re vi sjon inn sendt 2.5.2020,  
god kjent 11.5.2020.

ker. Fukt kom press/tupfer med klor hexi din og 
vask hele om rå det. Klor hexi din/sprit skal luft
tør ke. Gjør klart alt ut styr på en ste ril duk/
skifte set. Legg på hull duk der som det e er 
til gjen ge lig.

Lo kal be dø vel se. Trekk opp lo kal be dø vel se og 
byt så ka ny le (en for opp trekk og en for in ji
se ring). In ji ser lo kal be dø vel sen i øvre lag av 
dermis slik at hu den rei ser seg og dan ner en 
kvad del. As pi re ring er som ho ved re gel ikke 
nød ven dig, men bør gjø res i nær he ten av stør
re ar te ri er og ve ner (for eks em pel på hånd, 
al bue grop og hals). Mak si mal ef ekt av ad re
na lin opp nås et er 6 – 8 mi nut er.

Ek si sjon. Ek si der hud le sjo nen som an git 
over. Blød nin ger kan kom pri me res i 15 – 30  
se kun der (el ler diatermeres). Su tur mer king 
av pre pa ra tet er ikke nød ven dig.

Un der mi ne ring. Un der mi ner sår kan te ne 
som an git over. For søk å ikke va ri e re nivå av 
un der mi ne rin gen.

Su tu re ring. De der ma le su tu re ne set es først. 
Su tu re ne bør være in ver ter te (se vi deo) slik at 
knu te ne kom mer lengst mu lig ned. Start fra 
en av si de ne. Et er at de der ma le su tu re ne er 
sat, set es av brut e hud su tu rer i epi der mis. 
Nor malt set es fær re su tu rer i dermis sam
men lig net med epi der mis (for eks em pel to i 
dy pet og tre over fla tisk), og de uli ke su tu re ne 
plas se res gjer ne vekselsvis. De der ma le su tu
re ne hånd te rer ten sjo nen, mens de epi der 
ma le su tu re ne står for pre si sjo nen.

Ban da sje ring. Vask over med ste rilt salt vann 
og tørk for sik tig. På før brun pa pir teip over 
den li ne æ re luk kin gen. Dekk der et er med 
selv hef ten de ban da sje.

His to lo gi. Alle ek si der te hud le sjo ner sen des 
til his to lo gisk un der sø kel se.

Pa si ent in for ma sjon

Ope ra sjons om rå det skal hol des tørt i 2 – 3 
døgn. Pa si en ten skal in for me res om ban da sje
skift, su tur fjer ning og år sa ker til rekontakt. 
Stan dar di ser te in for ma sjons skriv an be fa les. 

su tur lage ne – al ter na tivt kan man gå for en 
tyk ke re su tur for de der ma le su tu re ne (for eks
em pel 4.0 der malt og 5.0 epi der malt).

Frem gangs måte

For frem gangs måte se vi deo på Tids skrif tets 
net si der.

Ut styr. Du tren ger et par (u)ste ri le hans ker 
(13), penn/tusj, klor hek si din, ste ri le kom pres
ser/tupfere, en sprøy te (5 ml), to ka ny ler (blå/
oran sje), xylo cain 0,5 – 1 % med ad re na lin, ste
ri le in stru men ter (skal pell hol der, skal pell blad 
nr. 15, nål hol der, pin set, but/skarp dis sek
sjons saks, su tur saks og even tu elt hud krok), 
ab sor ber bar polyfilamentsutur, ikkeab sor
ber bar mo no fi la ment su tur, ste rilt salt vann  
i ste ril be hol der, brun hud teip, selv hef ten de 
ban da sje, pre pa rat glass med for ma lin og his
to lo gi re mis se.

Opp teg ning. Av gjør ten sjons ret nin gen og 
lag en fu si form opp teg ning (fi gur 2). Til streb 
mak ro sko pisk fri mar gin på ca. 2 mm. Opp
teg nin gen kan gjø res med uste ril penn/tusj. 
Ste ri li tet. Vask hen de ne. Ta på (u)ste ri le hans

Figur 2  Fusiform opptegning med makroskopisk fri 
margin (2 mm). Forhold 3: 1 og spisse vinkler på 30°. 
Forholdet 3: 1 er ikke absolut og kan nedjusteres til 
2: 1 dersom dete vurderes tilstrekkelig. Illustrasjon: 
Øystein Horgmo, Universitetet i Oslo

TUVA BE RIT BERG-KNUD SEN
er me di sin stu dent.
For fatt e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

CHRIS TOF FER AAM ING VALD SEN
er lege i spe sia li se ring.
For fatt e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

GRO MØRK
er spe sia list i hud syk dom mer og over le ge.
For fatt e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

KIM ALEXANDER TØNSETH
er spe sia list i plas tikkir ur gi, pro fes sor og kli nikk
sjef.
For fatt e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.



1037TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  10,  2020;  140

KLINISK OVERSIKT

LIT TE RA TUR
1 LützowHolm C, Gjers vik P, Hel sing P. Me la nom, 

fø flekk el ler talg vor te? Tidsskr Nor Legeforen 2013; 
133: 1167 – 8. 

2 Ku mar VA, Abbas AK, As ter JC. Rob bins Ba sic Pa tho
l o gy. 10. utg. Phi la del phia, PA: Elsevier, 2018: 903.

3 Havill S. Excision bi op sy of skin le sions. DermNet 
NZ.  Lest 6.4.2020.

4 Car mi chael SW. The tan gled web of Lan ger’s li nes. 
Clin Anat 2014; 27: 162 – 8. 

5 Wilhelmi BJ, Black well SJ, Phil lips LG. Lan ger’s 
li nes: to use or not to use. Plast Reconstr Surg 1999; 
104: 208 – 14. 

6 Paul SP. Biodynamic excisional skin ten si on li nes 

for sur gi cal excisions: untangling the scien ce. Ann 
R Coll Surg Engl 2018; 100: 330 – 7. 

7 Allen SM. Anatomic dan ger zones in cutaneous 
sur gery of the head and neck. UpToDate.  Lest 
1.5.2020.

8 Brown MD. Skin sur gery: a prac ti cal guide. Arch 
Dermatol 1999; 135: 613a – 614. 

9 Zu ber TJ. Fu si form excision. Am Fam Phy si cian 
2003; 67: 1539 – 44, 1547  8, 1550. 

10 Saun TJ, Tru ong J, Dev SP et al. How to perform an 
el lip ti cal excision of the skin. N Engl J Med 2019; 
380: e34. 

11 Boy er JD, Zitelli JA, Brodland DG. Un der mining  

in cutaneous sur gery. Dermatol Surg 2001; 27:  
75 – 8. 

12 Gunson T. Sutu re ma te ri als. DermNet NZ.  Lest 
1.5.2020.

13 Steen K. Ste ri le el ler rene hans ker ved små kir ur gi  
i all menn prak sis. Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137. 
doi: 10.4045/tidsskr.16.0599.

14 Kreft re gis te ret. Can cer in Norway 2018 – Can cer 
in ci dence, mor tal i ty, sur viv al and prev a lence in 
Norway. Rapport ISSN: 08063621. Oslo: Kreft re gi 
s te ret, 2019.  Lest 1.5.2020.

15 Hel se di rek to ra tet. Pak ke for løp for fø flekkreft.   
Lest 1.5.2020

Skal du sende inn et  
manuskript til Tidsskriftet?
D E T  G L E D E R  V I  O S S  T I L  Å  M OT TA

Ved omtale av pasienter eller ved bruk av  
bilder av pasienter må du bruke Tidsskriftets  
samtykkeskjema.

Skjemaet finner du på tidsskriftet.no under  
forfatterveiledning.



1038 TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  10,  2020;  140:  1038–41

NOE Å LÆRE AV

En kvin ne i 60-åre ne  
med kne ska de et er fall

En kvin ne i 60-åre ne på dro seg en 
kutt ska de over kne et og ut vik let 
bur sitt. In fek sjo nen ble be hand let 
og fulgt opp po li kli nisk. Bur sitt en 
re si di ver te og for lø pet ble kom pli sert 
med sep sis, disseminert intravasku-
lær koa gu la sjon og mul ti or gan svikt.

En tid li ge re frisk kvin ne i 60-åre ne falt, 
slo høy re kne og fikk en 5 cm lang kutt-
ska de over kne et. Så ret ble ren set og 
su tu rert på le ge vakt. Det ble sam ti dig 
gitt tetanusprofylakse. En uke se ne re 
opp søk te pa si en ten le ge vak ten på nytt 

med kli nis ke tegn på sår in fek sjon med kne smer-
ter, rød me og he vel se. Hun ble hen vist til lo kal -
syke hu sets akutt po li kli nikk for vi de re vur de ring. 
Her åp net og re vi der te man så ret og tok dyrk-
nings prø ve. Bak te rio lo gisk prø ve av sår sek ret ble 
sik ret. Rønt gen av kne et vis te in gen frak tu rer. 
Blod prø ver vis te CRP 68 mg/l (re fe ran se om rå de 
< 5 mg/l) og leu ko cytt er 9,2 ∙ 109/l (3,5 – 10 ∙ 109/l). 
Pa si en ten var afe bril. Man star tet an ti mik ro bi ell 
be hand ling med dikloksacillin (1 g × 3), og pa  sien-
ten ble sendt hjem med av ta le om po li kli nisk kon-
troll.

Van li ge symp to mer på sår in fek sjon er rød me, 
he vel se, smer te og even tu elt sek re sjon el ler 
puss. Som re gel kan den ne ty pen in fek sjon 
hånd te res med godt sår stell og even tu elt re
vi sjon av urent sår og dre na sje ved ab scess (1). 
An ti bio ti ka er ofte unød ven dig.

To da ger se ne re ble pa si en ten hen vist til akutt-
mott a ket grun net opp kast og re du sert all menn-
til stand. Ved inn leg gel se had de hun blod trykk 
107/56 mm Hg, re gel mes sig puls 83 slag/min, re-
spi ra sjons fre kvens 22 pust/min og tem pe ra tur 
37,5 °C. Prepatellart på kne et var det nå et ery te-
ma tøst felt på ca. 10 × 10 cm med et sen tralt sår 
med noe pussekresjon. Kne et var palpasjonsømt 
med re du sert be ve ge lig het grun net smer ter. 
Orien te ren de blod prø ver vis te CRP 129 mg/l og 
leu ko cytt er 11,9 ∙ 109/l, el lers upå fal len de ver di er. 
Dyrk nings prø ven tatt ved før s te kon takt vis te in-
gen opp vekst av bak te ri er.

Man vur der te den ak tu el le hen del sen som 
 te ra pi svikt med per oral an ti bio ti ka og star tet 
be hand ling med kloksacillin (2 g × 4 in tra ve
nøst). Dif e ren si al dia gnos tisk ble det vur dert 
om det kun ne fore lig ge sep tisk ar tritt el ler 
cel lu litt.

Sep tisk ar tritt er en bak te ri ell in fek sjon i et 
synovialledd med ut gangs punkt i et in fi sert 
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Finn marks sy ke hu set, Ham mer fest
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Sy ke hu set Telemark, Ski en
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Av de ling for pa to lo gi
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sår el ler ben el ler he ma to gen spred ning ved 
bak te rie mi. Van lig ste agens er Staphylococcus 
aureus (> 50  %), men også strep to kok ker, 
gram ne ga ti ve stav bak te ri er som Haemophilus 
influenzae, anae ro be bak te ri er og Neisseria 
gonorrhoeae kan fore kom me (2, 3). De fles te 
pa si en te ne har en tid li ge re ledd ska de el ler 
ledd pro te se, men immunsupprimerte pa  sien
ter, dia be ti ke re, hivsmitt e de og rus mis bru 
kere er også ut satt. Lo ka le kli nis ke tegn på 
sår in fek sjon, for høy e de in fek sjons pa ra me 
tere, opp vekst i blod kul tu rer og po si tiv dyrk
ning el ler PCR av ledd væs ke og synovialbiop
sier støtt er dia gno sen. Bak te ri el le ar tritt er bør 
un der sø kes med ar tro sko pi og skyl les, både 
for dia gnos tikk og be hand ling før opp start av 
an ti bio ti ka be hand ling. Ar tro sko pi bør gjen
tas i til fel le mang len de bed ring ett er tre da
gers be hand ling (3).

Pa si en ten var inn lagt på sy ke hu set i åtte da ger. 
Un der inn leg gel sen ble det fore tatt en kneledds-
punksjon, som vis te klar ledd væs ke. Den ne ble 
sendt til dyrk ning. Sam ti dig ble bur sa prepatel-
laris in ci dert, og det tøm te seg lett blak ket sår -
væske her fra. Det ble også tatt dyrk nings prø ve av 
sår væs ken. Sår hu len ble skylt, og det ble lagt inn 
dren. Ul tra lyd av un der eks tre mi te ten kun ne ikke 
på vi se dyp vene trom bo se. In fek sjons prø ve ne  vis te 



1039TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  10,  2020;  140

NOE Å LÆRE AV

kun lang som bed ring un der på gå en de kloksacil-
linbehandling. Man bytt et der for an ti bio ti kum fra 
kloksacillin til klindamycin, som ga kli nisk og 
bio kje misk bed ring. Dyrk ning av ledd væs ken var 
uten opp vekst, men PCR av den ne ble ikke ut ført. 
CRP falt til 56 mg/l ved ut skri vel se. Ba sert på kli-
nis ke funn og symp to mer kon klu der te man med 
dia gno sen bak te ri ell prepatellar bur sitt. Pa si en-
ten ble satt på klindamycinkur (Dalacin) og 
 møtt e ukent lig til po li kli nis ke kon trol ler gjen nom 
tre uker. På dis se kon trol le ne var CRP fort satt fal-
len de. Det ble fun net opp vekst av Pseu do mo nas 
aeruginosa og Serratia spp. i sår væs ken fra den 
prepatellare bur sa en. Re si stens be stem mel sen for 
beg ge agens vis te føl som het for ciprofloksacin 
som per oralt mid del. Man bytt et der for til be-
hand ling med ciprofloksacin. På siste kon troll var 
så ret til he let, og pa si en ten var afe bril og kun ne 
be las te be net uten stør re smer ter.

Prepatellar bur sitt er en gan ske van lig til
stand, og er som of test asep tisk. Trau me og 
over be last ning er ut lø sen de fak to rer. In flam
ma sjon fø rer til mar kant øk ning av væs ke inn
hold i af  sert bur sa. Ty pis ke symp to mer ved 
bur sitt er he vel se, smer ter, rød me og var me. 
Dia gno sen ba se res ofte på kli nis ke un der sø
kel ser, even tu elt støtt et med as pi ra sjon av 
væs ke og dyrk ning av den ne. Be hand lin gen 
er av last ning, smer te lind ring og even tu elt 
kor ti son in jek sjo ner. Ved in fek si øs bur sitt er 
an ti bio ti ka be hand ling og kir ur gisk dre na sje 
ofte nød ven dig (4, 5).

Pa si en ten ble inn lagt på nytt 19 da ger ett er siste 
po li kli nis ke kon troll grun net tre da ger med lik-
nen de pla ger som ved for ri ge inn leg gel se. Hun 
had de blod trykk 136/72 mm Hg, re gel mes sig puls 
78 slag/min, re spi ra sjons fre kvens 18 pust/min og 
tem pe ra tur 36,9 °C. Orien te ren de blod prø ver  vis te 
CRP 70 mg/l, leu ko cytt er 13,6 ∙ 109/l, krea ti nin 
134 μmol/l (60 – 105 μmol/l) og glo me ru lær filt ra-
sjons has tig het (GFR) 36 ml/min (> 60 ml/min). 
Så ret på kne et var nå dek ket med en skor pe uten 
sek re sjon, men sel ve kne et var rødt og ho vent. All 
pal pa sjon og be ve gel se i kne et ga ster ke smer ter.

Man tol ket til stan den som re si div av bak te 
riell bur sitt. Blod kul tu rer ble tatt før man star
tet be hand ling med in tra ve nøs ciprofloksa
cin, ba sert på tid li ge re dyrk nings svar. Det 
kom et ter hvert frem at pa si en ten had de 
brukt en del ibu pro fen som smer te stil len de 
før inn leg gel se. Hun bruk te ikke and re ny re
tok sis ke me di ka men ter som kun ne for kla re 
hen nes prerenale ny re svikt, og ikkeste ro i de 
an ti in flam ma to ris ke mid ler (NSAID) og in fek
sjon ble der for an tatt å være bi dra gen de til 

den ne. Ibu pro fen ble se po nert og væs ke 
behand ling igang satt.

To da ger ett er inn komst var pa si en ten i kli nisk 
bed ring, men CRP steg til 311 mg/l, leu ko cytt er til 
21,4 ∙ 109/l og krea ti nin til 191 μmol/l. Pa si en ten 
fikk øken de smer ter, he vel se og rød me i høy re kne. 
In fek sjons me di si ner mis tenk te sta fy lo kok ker som 
ak tu elt agens, da det er van ligst ved bak te ri ell 
bur sitt. De tid li ge re på vis te agen se ne, P. aerugi-
nosa og Serratia spp., ble opp fatt et som mind re 
sann syn li ge agens, da det var lite re spons på ade-
kvat an ti bio ti ka be hand ling. Man bytt et til an ti-
bio ti ka be hand ling med kloksacillin. An ti mik ro -
biell be hand ling uten dose til pas ning, de hyd re-
ring og NSAID-bruk ble an sett som år sak til den 
øken de ny re svik ten.

Ul tra lyd av høy re kne vis te sub ku tant ødem 
vent ralt i kne led det og væs ke i bur sa suprapatel-
laris. Fra bur sa prepatellaris ble det dre nert en 
del se røs væs ke, som ble sendt til dyrk ning. Kne-
led det ble også punk tert, uten tegn til pu ru lent 
ledd væs ke. Ledd væs ken ble igjen sendt til dyrk-
ning, men PCR av væs ken ble ikke re kvi rert. Pa -
sien ten var nå in fek sjons pre get til tross for kir ur-
gisk dre na sje og an ti bio ti ka be hand ling, og had de 
sti gen de CRP og fe ber. Da det ikke var opp vekst 
ver ken i blod kul tu rer, sår væs ke fra bur sa prepa-
tellaris el ler ledd væs ke, ble ery si pe las og cel lu litt 
nå opp fatt et som mer sann syn li ge dia gno ser enn 
re si div av bak te ri ell bur sitt og sep tisk ar tritt.

Blod prø ver vis te nå CRP på 300-tal let, for ver-
ring i ny re funk sjon og til kom ne elek tro lytt for styr-

rel ser. Ul tra lyd av ny rer og urin vei er vis te in gen 
tegn til postrenalt av løps hin der el ler hyd ro ne -
frose. Sam me kveld ett er be stil te man CK-ana ly se, 
som vis te en ver di over 5 000 U/l (re fe ran se om-
råde < 210 U/l for kvin ner).

Ab scess og dyp bløt dels in fek sjon var ak tu el le 
dif fe ren si al dia gno ser på nå væ ren de tids
punkt. Sup ple ren de un der sø kel ser med CT av 
bryst kas se, buk, bek ken og un der eks tre mi te
ter ble ut ført. Pa si en ten had de fort satt smer ter 
i kne et, men ikke i lår el ler legg, og det had de 
nå til kom met øken de he vel se i høy re lår. An ti
bio ti ka re gi met ble ut vi det og in klu der te nå 
klindamycin og piperacillintazobaktam.

CT av høy re un der eks tre mi tet vis te nå kraf tig sub-
ku tant ødem inn be fatt en de dy pe re struk tu rer 
som mus kel og fa scie (fi gur 1). CT av bryst kas sen 
og bu ken vis te flegmone i buk veg gens mus ku la-
tur. Det var ikke ra dio lo gis ke tegn til gass pro duk-
sjon i dy pe re vev. CT-funn var for en li ge med dyp 
bløtvevsinfeksjon, slik som nek ro ti se ren de fa sci itt. 
Pa si en ten ble over flytt et til nær mes te sen tral  syke-
hus med plas tikkir ur gisk kom pe tan se ett er to talt 
fem da ger på lo kal sy ke hu set.

Nek ro ti se ren de bløt dels in fek sjo ner om fatt er 
fa sci itt, myo sitt og cel lu litt. Det ty pis ke for lø
pet om fatt er ful mi nant vevs de struk sjon med 
nek ro ser, sy ste misk på virk ning og høy mor
ta li tet (6). In fek sjo nen kan in vol ve re alle vevs
lag. Det kan være van ske lig å skille nek ro ti se

Fi gur 1  CT av un der eks tre mi tet med sub ku tant ødem.

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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ren de fa sci itt fra myo sitt, da både skje lett mus
ku la tur og fa scie er af  sert ved beg ge til stan
de ne. Først nevn te in vol ve rer pri mært fa scie 
(7, 8).

Nek ro ti se ren de fa sci itt er en sjel den syk
dom. Fore koms ten er usik ker i Norge, men 
in si den sen lig ger på 1 – 5 til fel ler per 100 000 
år lig (9). Det ty pis ke er bak te ri ell trans lo ka
sjon langs muskelfascien, hvor man i ut gangs
punk tet har dår lig blod for sy ning. In fek sjo nen 
kan de les i to uli ke ty per: type 1, som er en 
blan dings in fek sjon med aero be og anae ro be 
mik ro ber (polymikrobiell), og type 2, som er 
monomikrobiell. Be ta he mo ly tis ke grup pe 
Astrep to kok ker (GAS) er den hyp pig ste etio
lo gis ke agens i type 2in fek sjo ner i Norge (6, 
10), men S. aureus fore kom mer også (7, 10). 
Type 2in fek sjo ner kan fore kom me hos tid li
ge re fris ke in di vi der uten un der lig gen de syk
dom. Grup pe Astrep to kok ker er vi ru len te og 
ofte tok sin pro du se ren de mik ro ber som kan 
gi raskt pro gre die ren de nek ro ser i af  sert dy
pe re vev, med be skje den af ek sjon av over lig
gen de hud og even tu elt mus kel. De van lig ste 
lo ka li sa sjo ne ne er eks tre mi te ter, buk vegg og 
perineum. He ma to gen spred ning kan også 
fore kom me, for eks em pel ett er en GASton sil
litt. (7, 10, 11).

Type 1in fek sjo ner om fatt er både aero be og 
anae ro be mik ro ber, van lig vis gram po si ti ve 
kok ker (S. aureus, be ta he mo ly tis ke strep to
kok ker), gram ne ga ti ve sta ver (Enterobacter 
spp., Escherichia coli, Klebsiella spp.) og ana
erober (Clostridium spp., Bacteroides spp., pep
tostreptokokker) (6, 7, 11). Pseu do mo nas spp. 
og gjær sopp er uvan lig (7, 12). Ri si ko fak to rer 

er høy al der, dia be tes mellitus, pe ri fer kar syk
dom, trykk sår, he mo roi der, rektalfissurer og 
gy ne ko lo gis ke inn grep. En kel te mik ro ber kan 
pro du se re gass, og man kan der for tid vis se 
gass bob ler i ve vet (på CTun der sø kel se). Beg ge 
ty pe ne in fek sjo ner kjen ne teg nes av raskt pro
gre die ren de syk doms for løp med sy ste misk 
på virk ning, ofte in nen et døgn (12).

Ery tem uten skarp av grens ning mot frisk 
hud, ster ke smer ter og lo ka li sert øm het hos 
en (pre)sep tisk pa si ent bør vek ke mis tan ke 
om nek ro ti se ren de fa sci itt. Hos halv par ten av 
pa si en te ne kan det pal pe res sub ku ta ne kre pi
ta sjo ner og ødem på grunn av gass pro du se
ren de mik ro ber (6, 11). Rask kir ur gisk debride
ment er in di sert og liv red den de. Gjen tatt e 
re vi sjo ner og fjer ning av ny til kom ne nek ro ser 
er nød ven dig for til strek ke lig in fek sjons kon
troll (11, 13).

På over flytt ings da gen til sen tral sy ke hu set ut vik let 
pa si en ten pro gre die ren de mul ti or gan svikt med 
hy po ten sjon, aci do se og øken de ny re svikt. GFR var 
17 ml/min, CRP 255 mg/l og leu ko cytt er > 31 ∙ 109/l. 
Høy re lår var nå mer enn 20 cm stør re enn  venst re, 
og pa si en ten had de til ta gen de smer ter i lå ret og 
kon tra la te ralt i truncus. Det ble der for ut ført fa-
scio to mi på lår, kne, legg og truncus. Man gjor de 
ty pis ke funn for en li ge med nek ro ti se ren de fa sci itt 
i høy re un der eks tre mi tet og truncus med øde ma-
tøst og væs ke fylt fett vev, grå lig og skitt en fa scie 
en kel te ste der, blak ket væs ke, ato nisk mus ku la tur 
uten re ak sjon på dia ter mi og sted vis nek ro tisk 
mus kel (mus cu lus vastus lateralis). Det ble tatt 
as pi rat på blod kul tur flas ker og bi op si er fra mus-
kel, fa scie og fett vev til dyrk ning. Gram far ging og 

di rek te mik ro sko pi fra fa scie vis te fore lø pig gram-
ne ga ti ve stav bak te ri er, men det til kom in gen opp-
vekst som kun ne av kla re agens, og PCR av bi op -
sier ble der for ikke ut ført. Vi de re an ti bio ti ka be-
hand ling ble end ret fra klindamycin og piperacil-
lin-tazobaktam til dob bel gram ne ga tiv dek ning 
med meropenem, ciprofloksacin og klindamycin 
med tan ke på tid li ge re dek ning av Pseu do mo nas 
spp. spe si elt samt anae rob og gram po si tiv dek-
ning. Am pu ta sjon av un der eks tre mi te ter på vi tal 
in di ka sjon ble vur dert, men man av sto fra dett e 
ett er som det al le re de var spred ning til truncus.

Før s te dag ett er re vi sjon falt CRP fra 359 mg/l 
til 97 mg/l og leu ko cytt er fra 36 ∙ 109/l til 16,9 ∙ 109/l. 
Tross den bio kje mis ke bed rin gen ett er før s te par-
ti el le re vi sjon og an ti bio ti ka end ring progredierte 
pa si en tens mul ti or gan svikt. To talt ble det gjort 
fire re vi sjo ner. Ved siste re vi sjon så man fris ke re 
vev uten tegn til nek ro se i venst re un der eks tre mi-
tet, og tid li ge re ato nisk mus ku la tur re ager te nå 
på dia ter mi, men mus cu lus vastus lateralis i høy re 
un der eks tre mi tet var fort satt uten kon trak sjon og 
ble opp fatt et som nek ro tisk. Pa si en ten ble ett er 
tre da ger på sen tral sy ke hu set over flytt et til et uni-
ver si tets sy ke hus for even tu ell trykk tank be hand-
ling. Før over flytt ing var alle blod kul tu rer ne ga -
tive. Alle bi op si ene var uten opp vekst, unn tatt 
bi op si fra høy re lår, som vis te opp vekst av Can -
dida al bi cans og Staphylococcus epidermidis. 
Sist nevn te ble opp fatt et som sann syn lig for urens-
ning fra hud. Vevs prø ve ne ble ikke un der søkt med 
bak te rie- og sopp-PCR. Man for søk te å leg ge til 
be hand ling med kaspofungin (70 mg × 1) grun net 
gjær sopp funn i bi op si fra høy re lår (fi gur 2). His-
to lo gis ke funn i bi op si er var for en li ge med nek ro-
ti se ren de fa sci itt.

Fi gur 2  His to lo gisk PASfar get snitt av vev fra sår kant på høy re kne vi ser po si ti ve 
sopphyfer (sort pil) og spo rer (hvit pil). Bil det er tatt gjen nom mik ro skop ved 
40 gan gers for stør rel se.

Fi gur 3  Im mun his to kje misk un der sø kel se vi ser po si ti vi tet (rødt) for Can di da.
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te ri er, uten at dis se kun ne på vi ses. Sopp er et 
op por tu nis tisk agens og er høyst uvan lig ved 
nek ro ti se ren de fa sci itt (12, 14, 15). Sopp fun net 
er sann syn lig vis re la tert til den lang va ri ge an
ti bio ti ka be hand lin gen pa si en ten fikk.

Dia gnos ti se ring av nek ro ti se ren de bløt dels
in fek sjo ner som nek ro ti se ren de fa sci itt kan 
være ut ford ren de. Det vik tig ste er å huske at 
nek ro ti se ren de fa sci itt kan opp stå hos helt 
fris ke in di vi der i alle ald re. Pa si en ter med 
tegn på bløtvevsinfeksjon, fe ber, he mo dy na
misk på virk ning og in trak tab le smer ter som 
ikke pas ser med kli nis ke funn, bør vek ke mis
tan ke.

For fatt er ne tak ker Liv Hess tvedt (spe sia list i mik ro bio lo gi, 
ind re me di sin og in fek sjons me di sin og over le ge ved Oslo 
uni ver si tets sy ke hus) for bi drag i for bin del se med ma nus-
be ar bei del se.

Pa si en tens på rø ren de har gitt sam tyk ke til at ar tik ke len 
pub li se res.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mott att 29.10.2019, før s te re vi sjon inn sendt 19.3.2020, 
god kjent 22.4.2020.

leg gel se og rask, ade kvat be hand ling med 
re vi sjon, an ti bio ti ka og in ten siv støtt e. Ret
nings lin je ne for an ti bio ti ka be hand ling ved 
nek ro ti se ren de bløt dels in fek sjon med ukjent 
etio lo gi an be fa ler ben zyl pe ni cil lin (3 g × 4 – 6), 
klindamycin (600 – 900 mg × 3 – 4) og gentami
cin (5 – 7 mg/kg × 1 in tra ve nøst). Al ter na tivt 
be hand lings re gi me ved ny re svikt og GFR < 30 
er cefotaksim (2 g × 3) og klindamycin (600 – 
900 mg × 3 – 4 in tra ve nøst) (13).

Nek ro ti se ren de fa sci itt er en kli nisk dia 
gnose. Hos den ne pa si en ten ble den rik ti ge 
dia gno sen stilt for sent, da man ikke mis tenk
te nek ro ti se ren de bløt dels in fek sjon el ler nek
ro ti se ren de fa sci itt til å be gyn ne med. Di rek te 
mik ro sko pi be kref tet gram ne ga ti ve stav 
bakte ri er, men en kun ne ikke se opp vekst av 
 dis se. Man gel på opp vekst i fle re fa scie bi op 
sier, blod kul tu rer og sår væs ker skyl des tro lig 
lang va rig an ti bio ti ka be hand ling på prø ve 
takings tids punk tet. Dess ver re ble ald ri PCR av 
bak te rieDNA (16SDNA) el ler soppDNA (18S
DNA) re kvi rert. Agens som for år sa ket fa sci  it
ten, ble der for ald ri av dek ket. Tro lig had de 
pa si en ten en blan dings in fek sjon (type 1fa sci
itt) med gram ne ga ti ve stav bak te ri er (Pseu do-
mo nas spp. og Serratia spp.) og anae ro be bak

På da væ ren de tids punkt kon klu der te man på 
uni ver si tets sy ke hu set med at det ikke fore lå ytt er-
li ge re af  sert vev som treng te re vi sjon. Det ble tatt 
CT av bryst kas se og bek ken, som vis te opp hør av 
blod sir ku la sjon i cøliakus-ge be tet og re du sert sir-
ku la sjon i arteria mesenterica su pe ri or-ge be tet. 
Til tross for alle ak ti ve til tak re spon der te ikke pa-
si en ten på igang satt be hand ling. Hun døde og 
ble sendt til ob duk sjon.

Ved ob duk sjon fore lå utt al te ge ne ra li ser te øde-
mer med perikardvæske, ascites og pleuravæske. 
Be ten nel ses for and rin ge ne i høy re kne og legg var 
svært spar som me. Im mun his to kje misk un der sø-
kel se ve ri fi ser te gjærsopphyfer (fi gur 3). Post 
mortem-opp vekst av dis se kan ikke ute luk kes. 
Man fant ver ken sopp ele men ter el ler in flam ma-
sjon i and re or ga ner, noe som støtt er ikke-in va siv 
candidiasis. In fek sjon i høy re kne ble der for an-
sett som un der lig gen de døds år sak, mens kli nisk 
sep sis ble an sett som den di rek te døds år sa ken.

Dis ku sjon

Nek ro ti se ren de bløt dels in fek sjo ner kjen ne
teg nes av akutt for løp som kre ver sy ke hus inn
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Ran do mi se ring un der en pan de mi

Ran do mi se ring er en bæ re  bjelke 
i evi dens ba sert me di sin. Men 
kan ran do mi ser te for søk hjelpe 
oss til å ta bedre be slut nin ger 
un der en pan de mi?

La oss anta at hele Os los be folk ning del tok i et 
ran do mi sert for søk, der halv par ten fikk en ny 
covid-19-vak si ne og halv par ten fikk pla ce bo. 
Si den covid-19 er en smitt som syk dom, kan vi 
for ven te at den ne stu di en un der es ti me rer 
 ef ek ten av vak si nen: En ef ek tiv vak si ne vil 
re du se re hvor mye smitt e som sir ku le rer i be-
folk nin gen, og der for re du se re syk doms fore-
koms ten også i pla ce bo grup pen.

La oss nå anta at vi ut før te en ny stu die, der 
sko le ne i Oslo ble ran do mi sert til å hol de 
åpent el ler stengt. I den ne stu di en vil vi for-
ven te en til sva ren de ut van nings ef ekt. En fa-
mi lie som til hø rer en åpen sko le, kan spre 
vi ru set til fa mi li er som til hø rer luk ke de sko-
ler, og mot satt. For eks em pel kan for eld re fra 
uli ke sko ler ta sam me buss, hand le i sam me 
bu tikk el ler dele ar beids plass. Hvis åp nin gen 
av sko ler øker vi rus spred nin gen uten for sko-
le kret sen, vil vi for ven te at ne ga ti ve ef ek ter 
av den ne in ter ven sjo nen blir un der es ti mert.

In ter fe rens
Dis se to eks emp le ne il lust re rer det ge ne rel le 
fe no me net in ter fe rens (1, 2): En be hand ling 
som gis til et en kelt in di vid, på vir ker ikke bare 
ut fal let hos dett e in di vi det, men også hos 
 and re in di vi der. I mot set ning til i ran do mi -
serte for søk uten in ter fe rens for ven ter vi at 
ut fal let i slike stu di er va ri e rer med an de len 
som blir ran do mi sert til hver grup pe. Ut fal -
lene i en stu die der 70 % av sko le ne ran do mi-
se res til åp ning, er for ven tet å være for skjel lig 
fra en stu die der 30 % av sko le ne ran do mi se res 
til åp ning.

Ge ne relt må man være eks tra var som med 
ut for min gen, ana ly sen og tolk nin gen av ran-
do mi ser te for søk med in ter fe rens. Ofte er be-
slut nings ta ke re in ter es sert i både hvor dan et 
til tak vir ker iso lert på in di vi det, og hvor dan 
til ta ket på vir ker and re. Man er in ter es sert i 
den bio lo gis ke ef ek ten av en ny vak si ne på 
en kelt in di vi der eks po nert for vi ru set, og i den 
in di rek te ef ek ten av vak si nen på and re in di-
vi der, som blant an net kan bi dra til flokk im-
mu ni tet. Et van lig ran do mi sert for søk kan 
ikke skille mel lom dis se ef ek te ne uten eks tra 
an ta kel ser. Man kan gjø re mo di fi ser te ran do-
mi ser te for søk i to sta di er (1), men dett e gjø res 

dess ver re sjel den i prak sis, for di slike for søk 
er res surs kre ven de.

Det er også mu lig å end re ut for min gen av 
det ran do mi ser te for søket slik at ut van nings-
ef ek ten blir minst mu lig. I ste det for å in klu-
de re hele Oslo i vak si ne stu di en kun ne vi for 
eks em pel ha re krutt ert en li ten an del, la oss si 
5 % av be folk nin gen. Dett e vil ha mind re inn-
virk ning på pre va len sen av vi ru set – vi vil se li-
ten ef ekt av vak si nen på syk doms fore koms ten.

Et an net al ter na tiv er å ut for me for søket 
slik at det un der sø ker ef ek ten på syk doms-
fore koms ten. Det er for eks em pel na tur lig å 
anta at smitt e spred nin gen mel lom sko ler og 
fa mi li er i for skjel li ge byer er mind re enn 
spred nin gen inn ad i en by. I ste det for å gjø re 
stu di en i Oslo, kun ne vi ha in klu dert byer og 
kom mu ner fra hele lan det. Vi kun ne ha ran-
do mi sert stør re klyn ger av sko ler til å hol de 
stengt el ler åpent, for eks em pel alle sko le ne i 
sam me by el ler kom mu ne. Et slikt for søk gir 
imid ler tid be gren set in for ma sjon om ef ek-
ten i be stem te byer el ler kom mu ner.

I klas sis ke stu di er av ikke-smitt som me syk-
dom mer er in ter fe rens van lig vis et neg li sjer-
bart pro blem.

Dy na mikk
Ran do mi ser te stu di er gjø res gjer ne in nen for 
en av gren set tids pe ri ode, men hå pet er at re-
sul ta tet fra den ne pe ri oden kan ge ne ra li se res 
til også å gjel de frem ti den. Men pan de mi er er 
dy na mis ke og end rer seg raskt: Syk doms fore-
koms ten er i kon ti nu er lig for and ring, an tal let 
som er mott a ke li ge for syk dom men, syn ker 
over tid, og ikke minst end rer folk at ferd. Det 
inn fø res man ge sto re til tak un der veis i en 
pan de mi, og dis se til ta ke ne vil på vir ke hver-
and re. Ef ek ten av sko le sten ging kan for eks-
em pel være po si tiv un der vis se om sten dig -
heter og ne ga tiv un der and re. Alt dett e kan 

bi dra til at re sul ta te ne fra et ran do mi sert for-
søk un der en pan de mi raskt blir ut da ter te. I 
til legg har ko ro na pan de mi en gitt rom for 
man ge for has te de ini tia ti ver til ran do mi ser te 
for søk som har and re svak he ter (3, 4).

Kon klu sjon
Vi har be skre vet kjen ne tegn ved pan de mi er 
som kan på vir ke tolk nin gen og nytt e ver di en 
av ran do mi ser te for søk. Vi me ner selv sagt ikke 
at ran do mi ser te for søk er over flø di ge: Ran do-
mi se ring er vårt beste verk tøy for å unn gå kon-
fun de ring, og vi tren ger slike for søk i ti den 
frem over, blant an net for å vur de re ef ek ten av 
vak si ner. Men ran do mi ser te for søk un der en 
pan de mi må ut for mes var somt, og ana ly se ne 
kre ver ofte eks tra an ta kel ser. Nai ve ran do mi-
ser te for søk kan koste mer enn de sma ker.

MATS JU LI US STENS RUD
mstensrud@hsph.harvard.edu
er lege og postdok ved Har vard Uni ver si ty og Uni-
ver si te tet i Oslo.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

JON MICHAEL GRAN
er før s te ama nu en sis i bio sta tis tikk ved Uni ver si te-
tet i Oslo.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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En pre si dent for alle

Sy ke hus streik, fast le ge kri se og pan de mi. Læ rings kur ven har vært bratt for Ma rit Her man sen ett er at 
hun ble pre si dent i Le ge for en in gen i 2015.

Folk som kjen ner Ma rit Her man sen, 
sier hun er som hun frem står – 
jord nær og bunn so lid. Ujå le te og 
flink. All tid seg selv, en ten hun 
snak ker med hel se mi nis te ren, 
til lits valg te el ler pa si en ter. Kol le - 

g er fra for en in gen trek ker frem at hun er  
en sam len de pre si dent, som har vun net 
re spekt i alle lei rer. Hun er ikke bare flink  
til å hånd te re sto re meng der saks pa pi rer  
og kre ven de mø ter, hun trak te rer også 
 sy ma skin, alle mu li ge verk tøy og kjø rer 
trak to ren på går den på Nam nå der de bor, 
to tim ers kjø ring fra Oslo. Kan skje er det 
 vek sel virk nin gen mel lom det ro li ge li vet på 
lan det og hek tis ke da ger i Le ge nes hus som 
gir ener gi til å gyve løs på alle opp ga ve ne 
hun får og ro dem i land hver gang.

Fran ko fil att på klatt
– For å be gyn ne med be gyn nel sen – hvor for 
ble du lege?

– Det var nok en kom bi na sjon av det  
å ha fått gode ka rak te rer og en viss het om  
at ut dan nin gen kun ne bru kes til mye for-
skjel lig.

Her man sen kom mer ikke fra en le ge fa mi-
lie, far var of  ser og mor var sy ke plei er.

– Mor syn tes nok at jeg bur de bli lege,  
men jeg fikk stor fri het hjem me fra til å ta 
mine egne valg.

Hun voks te opp i Bru mund dal. Hen nes to 
brød re ne var åtte og el le ve år eld re.
– Du er en att på klatt?

– Den ett er leng te de att på klatt en – og jen te, 
sier hun og ler. 

– Det har vært et godt utgangpunkt i li vet. 
Jeg had de for eld re med lave skuld re og 
brød re som pas set på meg. Det var en fin 
opp vekst.

Da hun gikk på vi de re gå en de sko le, reis te 
hun på ut veks ling til Auxer re – en li ten by 
midt i Frank ri ke.

– Jeg had de lyst til å lære fransk, som jeg 

over ho det ikke kun ne, men jeg lær te fort. 
Alle de tre bar na våre har reist på ut veks ling, 
og vi har også hatt tre stu den ter bo en de på 
går den.

Barna er nå i 20-åre ne, og det før s te bar ne-
bar net har kom met.

– En eks tra bo nus ved det å pend le til Oslo 
er at jeg får mer tid med bar ne bar net.

Selv bod de Her man sen og fa mi li en i Ber-
gen da bar na var små, langt fra bes te for-
eldre ne. Alle tre bar na skar rer fort satt. Fra 
Bergen gikk vei en vi de re til går den på Finn -
skogen.

– Man nen min had de odel på går den.  
Da er det lett vint med en ek te fel le som er 
lege og kan jobbe over alt.

Fast le ge ord nin gens gull al der
– Var all menn le ge et be visst valg?

– Det var en mu lig het som åp net seg da vi 
flytt et til går den. Jeg sy nes jeg har hatt stor 
inn fly tel se på egen jobb si tua sjon og har 
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MA RIT HER MAN SEN

Født 20. mars 1964

Cand.med., Uni ver si te tet i Bergen 1992

Spe sia list i all menn me di sin 2003

All menn le ge/fast le ge i Grue kom mu ne 
1996 – 2016

Le der i Norsk for en ing for all menn me di sin 
2011 – 15

Nest le der og kon sti tuert le der Aka de  mi-
kerne 2015 – 16

Pre si dent i Le ge for en in gen si den 2015

vært godt for nøyd med en fag lig spen nen de 
jobb der jeg bor. Det har ikke vært van ske lig 
for meg å møte pa si en ter på bu tik ken, jeg er 
nok god til å sett e gren ser både for meg selv 
og and re.

– Det hø res ut som om du har hatt et fint 
fast le ge liv?

– Jeg var med på å for hand le fast le ge ord-
nin gen i egen kom mu ne. Opp ga ve over fø rin-
gen vi har sett, har nok i størst grad kom met 
til ett er at jeg tok per mi sjon fra job ben for  
å bli le der i Norsk for en ing for all menn -
medi sin i 2011.
– Du fikk med deg gull al de ren i fast le ge ord-
nin gen?

– Ja, det vil jeg si. Jeg ser fort satt po ten -
sialet, men så har det ikke vært van ske lig  
å for stå hva som har skjedd med ord nin gen 
når jeg ser tal le ne og snak ker med kol le g er.
– Er det en fast le ge kri se i dag?

– Ja, det er in gen over dri vel se, sva rer hun 
raskt. – Det er uli ke for hold der ute, men når 
jeg hø rer hvor mye folk job ber og har en 
fø lel se av å ikke rek ke over og ald ri gjø re en 
god nok jobb … det or ker man ikke over tid. 
Så får jeg all tid spørs må let om hvor for vi 
bru ker den re to rik ken der vi på pe ker pro-
ble me ne. Vil vi da kla re å re krutt e re nye 
fast le ger?
– Hva sva rer du da?

– Da sva rer jeg at det ikke er re to rikk.  

Vi be skri ver vir ke lig he ten, og det tror jeg er 
vik tig for å opp nå for and ring. Nå har vi fått 
på plass en hand lings plan hvor vi har fått 
gjen nom slag for de til ta ke ne som vi me ner 
er vik tigst. Så må vi fort satt kjem pe for til-
strek ke lig øko no mi for å styr ke re krutt e rin-
gen av unge flin ke le ger – og kan skje lok ke 
noen er far ne le ger til ba ke.
– Tror du fast le ge ord nin gen vil be stå?

– Ja, det har vært en god ord ning, men 
res surs over fø rin ge ne har ikke fulgt tak ten 
på opp ga ve ne. Had de man fått til den me ka-
nis men tid li ge re, had de vi ikke hatt den 
kri sen vi har nå. Fast le ge ord nin gen er en 
god, bil lig og ef ek tiv le ge tje nes te spredd 
ut over det gan ske land.
– Har ko ro na vi ru set på vir ket fast le ge kri sen?

– Hel ler ikke i den ne si tua sjo nen har man 
sett fast le ge nes be hov. De rig get om virk-
som he ten, stod mye ale ne og had de sto re 
inn tekts tap. Det be kym rer meg når ord nin-
gen al le re de er i kri se.

Før s te fag me di si ner
– Du er den før s te pre si den ten fra den fag-
me di sins ke ak sen i for en in gen, hvor dan har 
det vært?

– Det har vært kre ven de på den må ten at 
jeg raskt mått e inn på et om rå de som jeg 
ikke kjen te så godt, nem lig for hand lings -
områ det. Jeg har lært mye av so li de yr kes for-
en in ger og et vel dig kom pe tent sek re ta ri at.  
På den an nen side opp lev de jeg å kjen ne 
or ga ni sa sjo nen bredt. Med bak grunn fra 
pri mær hel se tje nes ten kan man hev de at  
jeg ikke kjen ner sy ke hus si den, men som 
fast le ge får du mye er fa ring med spe sia list-

Ma rit Her man sen li ker å dyr ke, og i ha gen gjør pe o ne ne seg kla re til blomst ring. Trak to ren er også selv skre ven ar beids ka me rat på går den på Nam nå i Grue kom mu ne.  
Alle foto: Kris tine Lin de bø

«Fast le ge bak grunn er en  
god pre si dent sko le»
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hel se tje nes ten. Jeg ten ker at fast le ge bak-
grunn er en god pre si dent sko le. Du er trent 
i å for hol de deg til nye pro blem stil lin ger 
hver enes te dag, lære mye nytt og støtt e deg 
på and re som kan mye. Det å være pre si dent 
er å være en lag le der. Du får ikke til dett e 
ale ne.
– Le ge for en in gen er stor, du har sagt at det 
skal være noe for alle der?

– Noe av det jeg er for nøyd med at vi  
har fått til, er ty de lig gjø ring av den fag me di-
sins ke ak sen. For le ger flest tror jeg det er  
i fa get man har iden ti te ten sin. Og så sto ler 
de på at noen for hand ler for dem og iva re tar 
and re in ter es ser.
– Hvor dan har det vært å være pre si dent i en 
pan de mi og kan skje den stør ste hel se kri sen 
i mo der ne his to rie i lan det?

– Jeg er glad det skjed de på min vakt.  
Jeg kjen ner hele for en in gen godt og har vært 
pre si dent en god stund nå. Det har vært et 
stort an svar, men jeg le der et godt lag.

Streik og pan de mi
Ma rit Her man sen var fersk pre si dent da det 
ble sy ke hus streik.

– Med min bak grunn ble det en bratt 
læ rings kur ve da strei ken opp sto. Av er far ne 
kol le g er lær te jeg utro lig mye om sy ke hus -
lege nes hver dag. Strei ken var i 2016, ar beids-
rett ens av gjø rel se kom i 2017, og en de lig 
løs ning ved for hand ling kom i 2018.
– Hva ten ker du om sy ke hus le ge nes kår nå? 
Før te strei ken noe med seg?

– Den før te med seg en sei er i ar beids ret-
ten som var prin si pi elt vik tig. Når le ger har 
god tatt så vide unn tak fra ar beids mil jø -

loven, er det vik tig at det er Le ge for en in gen 
som sett er de ytre ram me ne. Her snak ker vi 
om vir ke lig vide ram mer som ar beids gi ver 
kan jobbe in nen for.
– Hvor dan opp le ver du hver da gen for sy ke-
hus le ger nå?

– Sy ke hus bud sjett e ne har vært vel dig 
stram me, det mer ker alle an satt e. Også 
sy ke hu se ne får nye opp ga ver uten at det 
føl ger med mid ler. Så kom ko ro na vi ru set, 
som har krevd mye av alle. Til slutt hand ler 

det om hvor mye vi bru ker på hel se tje nes ten 
i Norge. Hvor stor del av kaka skal hel se 
ut gjø re i sam funns øko no mi en? Vi me ner  
at det er po ten si al for å bru ke en stør re del 
på hel se hvis vi skal kom me for vent nin ge ne 
i møte. Det er jo ikke noe i vei en med for-
vent nin ge ne, un der stre ker hun, og leg ger til 
at både po li ti ke re og pa si en ter øns ker gode 
tje nes ter.

– Vi har al le re de lært at be red skap kos ter, 
men at dår lig be red skap kos ter mer. Det er 
en vik tig lær dom ett er ko ro na si tua sjo nen.
– Vi hø rer sta dig at det bru kes mye på hel se. 
Hvor dan mø ter dere det?

– Der me ner jeg at det har vært en end-
ring. Hvis vi går ti år til ba ke i tid, bruk te 
man utt rykk som «bunn lø se sluk» og «det er 
en strikk uten ende». Le ge for en in gen var en 
vik tig på dri ver for å snu den ne re to rik ken 
da hel se mi nis te ren be stil te en OECD-rap port 

som vis te at vi ikke nød ven dig vis bru ker  
så mye på hel se i Norge. Nå er over skrif te ne 
hel ler at sy ke hus di rek tø rer er be kym ret, at 
vi har for stram me bud sjett er. Det er vik tig  
å se ett er mu lig he ter for ef ek ti vi se ring, men 
hel se tje nes ten har vir ke lig ef ek ti vi sert og 
le ve rer mer for hver kro ne hele ti den. Strik-
ken er stram met nok. Kunn ska pen fra ko ro-
na si tua sjo nen må få kon se kven ser for bud-
sjett e ne frem over.
– Er du be kym ret for en kri se blant sy ke hus-
le ger i til legg til fast le ge kri sen?

– Un der sø kel ser har vist at hel se per so nell 
ge ne relt og le ger spe si elt er vel dig gla de  
i job ben og strek ker seg langt for å le ve re 
gode tje nes ter til pa si en te ne. Det er en stor 
res surs for ar beids gi ver å ha an satt e med en 
slik inn stil ling, men det må ikke mis bru kes. 
Da ko ro na vi ru set kom til Norge, tok hel se-
per so nell ut ford rin gen. Som for en ing ar bei-
det vi med å sik re av ta le ne for en eks tra or di-
nær si tua sjon og ikke minst sik ker he ten for 
alle som job ber i sy ke hus. Nå må vi ar bei de 
med å finne gode ord nin ger for ett er sle pet 
på hel se hjelp som ned steng nin gen har  
ført til.
– Har ko ro na vi ru set ført til noen po si ti ve 
end rin ger?

– Det er noe bra med tvangs di gi ta li se rin-
gen vi alle har vært igjen nom. Nå blir det 
vik tig å skaf e kunn skap om hvil ke kon -
sultasjo ner som kan skje di gi talt og hvil ke 
pa si en ter vi bør tref e på kon to ret.

Ut brent het
– Tror du vi vil se øken de ut brent het blant 
le ger?

I driv hu set spi rer det to mat plan ter. Søn nens gutt e rom ble til hjem me kon tor da Norge steng te ned. Ved skri ve bor det står en kon tor stol med ka mu fla sje møns ter, oppå  bordet 
en sy ma skin, i til legg til da ta skjer mer og fle re lam per – som sær lig ble brukt da hun skul le på di rek ten på NRK

«Jeg er glad ko ro na vi ru set 
skjed de på min vakt»
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of ent lig hel se tje nes te for alle. Ald ri har vel 
be tyd nin gen av en sterk of ent lig hel se tje-
nes te vist seg ty de li ge re enn i dis se uke ne.
– Hva er løs nin gen?

– Det er bare gjen nom å le ve re va re ne godt 
i det of ent li ge at vi kan mot vir ke en to delt 
hel se tje nes te.
– Det er sto re mål du har satt deg?

– Det er det, men Le ge for en in gen er en 
vik tig pre miss le ve ran dør. Vi har en vik tig 
sam funns rol le og et stort an svar. Det ble 
eks tra ty de lig da ko ro na vi ru set kom til 
lan det.
– Er du glad du ble lege?

– Jeg er vel dig for nøyd.
– Er du be kym ret for hvor dan sam fun net 
vårt blir på vir ket av ko ro na vi ru set frem-
over?

– Jeg tror ikke vi får et kaldt, dis tan sert 
sam funn. Men nes ke mø te ne kom mer grad-
vis til ba ke, men kan skje blir vi mer takk-
nem li ge enn før over det å få sitt e rundt  
et bord sam men med and re.

MA RIT TVEI TO
marit.tveito@aldringoghelse.no
Na sjo nal kom pe tan se tje nes te for ald ring og hel se

– Le ger er ge ne relt lite syk meldt. Men de 
lege spe sia li te te ne som job ber mye pa si ent-
nært, har en høy ere an del syk mel din ger.  
Vi ser også en øk ning i søk na der til vårt 
hel se til bud for le ger, Villa Sana. Det be kym-
rer meg. Sam ti dig er det fint at le ger sø ker 
hjelp når hver da gen blir for tøf. Jeg tror det 
er vik tig å gi mer inn fly tel se på det kli nis ke 
ni vå et. Vi har spilt inn til na sjo nal hel se- og 
sy ke hus plan at det er vik tig å in ves te re, for 
eks em pel i det å ha støtt e per so nell rundt 
le ge ne, tjen li ge IT-sy ste mer og en sy ke hus -
utfor ming som gjør at man slip per å løpe 

rundt og lete ett er pa si en te ne. Det er per so-
nel let som er dy rest i Hel se-Norge, vi må 
in ves te re slik at vi får ut nytt et res sur se ne. Da 
får man fle re le ge ti mer og gla de re an satt e.
– Hvor dan fo re byg ger du selv ut brent het?

Hun ler, og tan ken vir ker nok gan ske 
fjern.

– Er det noe jeg har, så er det au to no mi, 
sva rer hun blidt. Jeg er pri vi le gert som i stor 
grad kan sty re min egen hver dag.
– Hvor dan får du på fyll da?

– Jeg er god til å kon sen tre re meg om det 
jeg dri ver med og ta én ting om gan gen. Det 
er en god egen skap i den ne job ben. Og så er 
jeg god til å slap pe av når jeg har mu lig het. 
Al ler best har jeg det sam men med fa mi li en 
min. I vin ter se son gen li ker jeg godt å gå på 
ski, og vi er mye på hytt a på Skei.
– Du smø rer ski ene til man nen din?

– Jeg li ker vel å ha kon troll. Og så li ker jeg 
å ha gode ski, ja, at vi beg ge har det. Lars er 
min beste tur ka me rat.

I til legg til å like å gli fort i ned over bak ke  
i ski løy pa, li ker hun å dyr ke.

– Jeg har et re la tivt stort driv hus, men det 
er bare til eget bruk.

Driv hu set fikk hun i pre sang av man nen 
da hun ble 40 år.

– Det går litt i pe ri oder. En stund drev jeg 
med ge or gi ner. De må gra ves opp om høs-
ten og lag res inne, og så sett er du de ut om 
vå ren. Det året det var streik, frøs 120 ge or -
giner. I år har jeg ruk ket å så to mat plan ter, 
si den jeg plut se lig had de hjem me kon tor.

Den røde trå den
Her man sen om ta les som en pre si dent med 
god po li tisk inn sikt og teft.

Går den lig ger like ved Glom ma. Nå er elva flom stor, men se ne re på som me ren fyl ler Ma rit trak to ren med strand-
sto ler og an net strand ut styr og kjø rer de fem mi nutt e ne ned til ki lo me ter vis med sand strand for å bade og nyte 
sola

– Både som fast le ge og som til lits valgt må 
man være in ter es sert i men nes ker og den 
men nes ke li ge dy na mik ken. Når man vil 
på vir ke i po li tik ken, må man for stå hva som 
fore går. Vi får til mer sam men enn hver for 
oss.
– Du har ikke vært po li tisk ak tiv selv?

– Ikke tra di sjo nelt par ti po li tisk ak tiv,  
men jeg har all tid vært sam funns mes sig 
en ga sjert. En ga sje ment har vært en rød tråd 
i li vet. Jeg har vært kom mu ne over le ge sam-
ti dig som jeg har vært fast le ge. Det er en 
kom bi na sjon jeg har likt vel dig godt, både 
for di ar beids opp ga ve ne er va ri er te og for di 
man får bi dra til lo kal sam fun net.
– Du har halv an net år igjen som pre si dent. 
Er det noe du hå per å få til i lø pet av den 
ti den?

Sva ret kom mer lyn kjapt.
– En bæ re kraf tig fast le ge ord ning. Vi gjør 

en stor inn sats for å få til det. Hvor godt 
hand lings pla nen nå blir fulgt opp, av gjør 
skjeb nen til fast le ge ord nin gen, også ett er 
ko ro na vi ru sets inn tre den. Så hå per jeg at vi 
kla rer å være en god or ga ni sa sjon for våre 
med lem mer og til lits valg te og fort sett e 
ar bei det med å ty de lig gjø re den fag me di-
sins ke ak sen. Jeg er også opp tatt av at vi får 
en for stå el se for at vi må in ves te re i sy ke -
huse ne og be red skap hvis vi skal ha en god 

«Det året det var streik,  
frøs 120 ge or gi ner»
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De valg te en trygg død  
på lo kal sy ke hu set

– Det lå en slags for vent ning i lufta, føl te jeg, om at Mar ti ne bur de  
få dø hjem me og ikke på sy ke hus, sier Hei di Bu næs Bang, som  mis
tet sin seks år gam le dat er Mar ti ne til en ag gres siv hjer ne svulst.  
De fikk val get mel lom å la dat e ren få dø hjem me el ler på sy ke hus. 
De valg te sy ke hu set.

Og om håp. Vel dig mye om håp. Om håp 
som blir fra tatt en, og om hå pet man tvi hol
der på.

Og om det en de lø se og for tvi len de ta pet. 
Det håp løst na tur stri di ge i å mis te bar net 
sitt.

– Jeg skrev dag bok gjen nom hele pro ses
sen. Mest for di jeg var redd for å glem me 
alle de små øye blik ke ne. Men ett er at Mar 
tine døde, fikk jeg et be hov for å skrive  
ned mer av his to ri en. Jeg had de så man ge 
tan ker i ho det jeg mått e be ar bei de, og jeg 
var liv redd for at hun skul le bli glemt. Da  
jeg  be stem te meg for at jeg øns ket å gi ut 
 bo ken, var det for di jeg øns ket å hjelpe 
and re i lig nen de si tua sjo ner, slik at de ikke 
skal føle seg så ale ne. Jeg øns ket også at de 
som står rundt, skal få en stør re for stå el se  
av hva vi med al vor lig syke og dø en de barn 
står i. slik at de vet litt hva de kan gjø re for  
å hjelpe, sier Hei di, og leg ger til:

70

Hei di Bu næs Bang har skre vet bok om hele pe ri oden fra de før s te små symp to me ne på den ag gres si ve hjer ne
svuls ten vis te seg hos datt e ren, til ett år ett er at Mar ti ne (6) døde. Foto: Kris tine Lin de bø

Hei di Bu næs Bang, hen nes 
mann Kris tof er og de to 
sto re søsk ne ne til Mar ti ne 
mått e opp le ve det al ler ver ste. 
Å mis te en datt er, en søs ter. 
Bru talt tid lig.

– Det var rett og slett for van ske lig å være 
den beste mam ma en og pap pa en for Mar 
tine sam ti dig som vi skul le være lege, sy ke
plei er og kokk, for tel ler Hei di Bu næs Bang 
om den siste ti den før Mar ti ne døde.

Lør dag 7. ok to ber 2017 på Akershus uni ver
si tets sy ke hus dør Mar ti ne. Da er det knapt 
to år si den fa mi li en fikk den fa ta le be skje
den. De res da fire år gam le datt er fikk dia
gno sen ponsgliom, el ler dif u se in trin sic 
pontine gli o ma (DIPG). Det er en svært 
 ag gres siv hjer ne svulst som ut vik ler seg  
i hjer ne bro en – pons – i hjer ne stam men. 
Plas se rin gen gjør svuls ten umu lig å ra di kal
ope re re. Det fin nes in gen kur, men pa si en
ten be hand les med strå ling og cel le gift, for 
kort va rig bed ring. Me di an over le vel ses tid  
er ni må ne der – og syk dom men ram mer  
i ho ved sak barn.

Hei di Bu næs Bang valg te å skrive bok om 
hele syk doms for lø pet fra de før s te små 
symp to me ne til året ett er at Mar ti ne døde.  
I bo ken Nå er da gen over, om å mis te det 
umis te li ge, ut gitt av Gyl den dal i feb ruar 
2020, skri ver hun om hvor dan be skje den 
om dia gno sen og frem tids ut sik ten ble gitt. 
Om hvor dan man ble kas te ball mel lom 
sy ke hus. Om hvor dan man selv, fa mi li en  
og hel se per so nell for hol der seg til den 

 kom men de dø den. Om øns ket om å la være 
å for tel le en seks åring at hun skal dø, og at 
noen le ger men te noe an net. Om hvor dan 
kom mu ni ka sjo nen med, og ikke minst 
mel lom, le ge ne har vært. Om den gode 
kom mu ni ka sjo nen, og den svært dår li ge. 
Om fan tas tis ke sy ke plei e re. Og om hvor dan 
man føl te seg gitt opp.

– Ja, litt som et hår i sup pa. «Å, le ver du 
fort satt?», for tel ler Hei di.
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Mar ti ne Bu næs Bang fikk dia gno sen ponsgliom i en al der av fire år. Foto: Pri vat

– Ho ved mo ti va sjo nen min er å spre kunn
skap for å få mer forsk ning på syk dom men, 
og at det i frem ti den en gang skal fin nes noe 
som for len ger li vet til bar na.

For søk på å være hjem me
To uker før Mar ti ne døde, had de fa mi li en  
en natt hjem me ett er et leng re opp hold på 
sy ke hu set. De fikk be skjed om at de kun ne 
kom me til ba ke når de øns ket. I dag bo ken 
sin 27. sep tem ber, som er tatt med i bo ken, 
skri ver Hei di:

«Jeg våk net brått av at Mar ti ne yn ket seg. 
Det var midt på natt en og mørkt i rom met. 
Hun had de så vondt i nak ken. Hun fikk både 
Pa ra cet og Ibux, men det hjalp ikke. Hvor for 
skul le dett e skje nå, når vi had de plan lagt  
å være hjem me litt? Smer te ne i nak ken har 
vært be skjed ne hitt il. Men vi vet så alt for 
godt at kref ten har spredd seg raskt ned over 
i nak ken hen nes.

Kris tof er ring te til le gen som har natt e

vakt på sy ke hu set, og jeg fikk vite at det bare 
var mor fin som kan lind re dis se smer te ne.

Midt i den mør ke, kjø li ge sep tem ber nat
ten kom en am bu lan se inn på par ke rings
plas sen for an hu set vårt. Am bu lan se ar bei
der ne ar bei det med henne inne på vårt 
so ve rom, og sce nen som ut spil te seg for an 
meg føl tes sur rea lis tisk. Det vir ket ikke som 
om de var vant med å gi me di si ner i en CVK, 
og det skap te stor usik ker het hos oss, men 
om si der fikk de det til. Mor fi nen lind ret 
smer te ne raskt, og Mar ti ne var ikke redd.

‘De var jo snil le’, sa hun før hun sov net. 
Mor fi nen vir ket i fem ti mer, så gry tid lig om 
mor ge nen våk net hun med nye smer ter. 
Am bu lan se ar bei der ne mått e kom me for  
å fylle på med mer mor fin. Vi rin ge le gen  
på Ahus med en gang de kom på jobb den 
mor ge nen. Vi kan ikke ha det sånn. Hva vil 
skje når hun våk ner nes te gang, med smer
ter på ny?»

– Jeg var så redd og for tvi let. Skul le vir ke lig 

vi ha an sva ret for Mar ti ne ale ne hjem me hos 
oss? Det lå en slags for vent ning i lufta, føl te 
jeg, om at Mar ti ne bur de få dø hjem me og 
ikke på sy ke hus. Det be kym ret meg vel dig. 
Vi viss te jo hvor dan det ville ende, men jeg 
had de in gen for ut set nin ger for å for stå 
hvor dan, og jeg ville helst ikke ten ke på det. 
Vi tok en time av gan gen. Det var slik vi 
klar te å kom me oss gjen nom den siste  ti den. 
Det ble for van ske lig å se langt frem.

Mar ti ne og fa mi li en had de i lang tid hatt 
et til bud gjen nom Avan sert hjem me sy ke hus 
for barn. De var i gang med å få på plass en 
ord ning for pal lia sjon, men fore lø pig var 
bi stand og en de tal jert plan fra kom mu ne 
og Hjem me sy ke hu set uav klart.

– Jeg har lest litt om hvor det er best å dø, 
og det vir ker som om alle me ner at det er 
best for både bar net og fa mi li en å få være 
den siste ti den hjem me i tryg ge og kjen te 
om gi vel ser. Men for oss i vår si tua sjon ble 
det van ske lig. Mar ti ne had de så ster ke smer
ter, og så len ge det ikke var en sy ke plei er 
el ler lege hjem me hos oss hele ti den, var det 
skrem men de. Vi er ikke le ger, bare mam ma 
og pap pa. Søsk ne ne til Mar ti ne var også 
vel dig red de og ut ryg ge. Jeg øns ket ikke  
at de skul le være red de for å kom me hjem  
fra sko len og så skul le Mar ti ne lig ge død  
i so fa en. Det ville blitt vel dig trau ma tisk for 
dem. Dess uten var ikke Mar ti ne redd for  
å være på sy ke hu set. Men det var van ske lig  
å vite hva som var det rett e. Vi ville jo gjer ne 
gjø re det som var best for Mar ti ne, vi var 
vil li ge til å strekke oss langt for å få det til.

Hun for kla rer at hun treng te trygg het og 
for ut sig bar het på de få om rå de ne hvor det 
var mu lig.

– Men det var så sårt og van ske lig å snakke 
om. Jeg had de skjø vet det for an meg hele 
ti den. Ville ikke inn røm me for meg selv at 
mi ra ke let jeg hå pet på, ute ble. Jeg ville ikke 
at hun skul le dø, og da kun ne jeg hel ler ikke 
snakke om hvor det skul le skje, ikke sant? 
spør Hei di re to risk.

– Ett er natt a hjem me med am bu lan se på 
be søk to gan ger var jeg helt skrekk sla gen  
og føl te at jeg ikke ville kla re dett e. Der for 
ble jeg vel dig lett et da sy ke plei e ren fra 
Hjem me sy ke hu set spur te om vi helst ville 
til ba ke på sy ke hu set, at det var helt greit og 
opp til oss. Jeg svar te: «Ja, det er det vi vil», 
mens vi gråt av lett el se og for tvi lel se. Sam 
tidig føl tes det litt som et ne der lag at vi ikke 
fik set å ha henne hjem me.

En am bu lan se ble be stilt, og Hei di som 
len ge had de levd i hå pet og del vis i for nek
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for siste gang. Jeg holdt hån da mi på brys tet 
hen nes og kjen te at hjer tet fort satt e å slå 
len ge ett er på. Det var laget for å slå i hund re 
år, ikke bare i seks.»

Van li ge re å dø hjem me
Avan sert hjem me sy ke hus for barn ved Akers
hus uni ver si tets sy ke hus, som Mar ti ne var en 
av de før s te pal lia ti ve pa si en te ne til å be nytt e, 
kal les ofte bare Hjem me sy ke hu set. Ord nin
gen er en av sen ge pos te ne i Av de ling for barn 
og ung dom. De er et lite sy ke plei er team som 
be hand ler pa si en ter som en ten tid li ge re har 
vært be hand let el ler inn lagt ved sy ke hu set – 
og som kan mott a po li kli nis ke sy ke pleie kon
sul ta sjo ner hjem me, som blod prø ver, til syn, 
me di si ne ring, opp læ ring og vei led ning.

– Vi be hand ler barn med alle ty per dia 
gnoser. Vi er be man net fra 7 om mor ge nen 
til 23 på kvel den. På natt en kan fa mi li e ne 
kon tak te sy ke plei er i en av sen ge pos te ne.  
Vi am bu le rer ikke på natt en, for tel ler Lisa 
Foss haug, sek sjons le der for Avan sert hjem
me sy ke hus for barn.

To talt er det syv an satt e, og de har alle 
mi ni mum fem års er fa ring med barn, og 
man ge har også vi de re ut dan ning. I ut gangs
punk tet er ikke Hjem me sy ke hu set et pal lia
tivt team, men Barne og ung doms kli nik ken 
er i 2020 i ferd med å opp rett e et pal lia tivt 
team der Hjem me sy ke hu set har en stor 
rol le.

hun fikk. SoluMedrol, som holdt he vel sen  
i ho det i sjakk, den skul le hun der imot ikke 
len ger få.

– Selv om det er na tur stri dig for en mor  
og far å slutt e å gi bar net sitt mat og drikke, 
og be skje den fra le ge ne hør tes helt gru som 
og hjer te skjæ ren de ut, mått e vi sto le på at 
le ge ne viss te hva som var best for Mar ti ne. 
Vi had de ikke noe an net valg, sier Hei di og 
leg ger til:

– Jeg må sto le på at de som har pal lia tiv 
be hand ling som fag felt vet hvor dan og når 
li vet skal av slutt es på en mest mu lig skån
som måte, uten smer ter og på et tids punkt 
hvor bar net ikke len ger har noe liv å leve.

Hei di for tel ler at hun ikke kland ret le ge ne 
for av gjø rel sen de had de tatt for Mar ti ne.  
I bo ken sin skri ver hun at ho ved pro ble met 
var at hun over ho det ikke var klar for at den 
da gen skul le kom me.

– Jeg hå pet jo fort satt på et mi ra kel. Le ge ne 
fort satt e å snakke om uli ke me di ka men ter 
som skul le gis mot surk ling, pa nikk og 
angst. Og jeg kjen te at dett e kla rer jeg bare 
ikke. Hun had de ak ku rat fylt seks år. Det var 
rett og slett for jæv lig.

Lør dag 7. ok to ber 2017 skri ver Hei di  
i dag bo ken sin:

«Kris tof er og jeg satt på hver vår side  
av henne i sen ga og holdt henne i hån da.  
Vi sang god natt san ger for henne, og strøk 
henne over kin ne ne. Så trakk hun pus ten  
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Hei di Bu næs Bang fikk er fa re at kom pe tan sen på bar ne pal lia sjon i Norge ikke er til freds stil len de. Foto: Kris tine 
Lin de bø

tel se, mått e inn se at Mar ti ne tro lig had de 
vært hjem me for siste gang.

«Jeg løf tet Mar ti ne opp fra so fa en, og var 
så for sik tig jeg kun ne med nak ken som hun 
had de så vondt i. Jeg bar henne ut i gan gen, 
og viss te med meg selv at dett e var den al ler 
siste gan gen jeg bar henne ut av hu set vårt. 
Hun ville ald ri kom me le ven de til ba ke til 
Op pe gård», skri ver Hei di i bo ken.

Til ba ke på sy ke hu set
Da fa mi li en igjen var blitt in stal lert på sy ke
hu set, fulg te ti lan ge da ger der Mar ti ne 
sta dig ble sy ke re og sy ke re. Ett er hvert ble 
det fore slått å hal ve re mat inn ta ket hen nes, 
og Hei di lå tett inn til Mar ti ne hver enes te 
natt. To sen ger ble satt ved si den av hver 
andre med en dyne i sprek ken. En sy ke plei er 
vå ket over dem hele natt en, slik at Hei di  
og Kris tof er kun ne få sove litt også.

– Av ta len var at de skul le vek ke oss hvis 
noe skjed de med Mar ti ne.

Noen da ger før Mar ti ne dør har Hei di  
og Kris tof er et møte med le ge ne.

 «Dett e er van ske lig, men nå sy nes vi at 
Mar ti ne er blitt vel dig mye dår li ge re. Hun 
har li ten el ler in gen livs gnist igjen, vi me ner 
der for det er best at vi ikke gir henne me di
si ner len ger. Det vil også være best for henne 
at vi slutt er å gi henne mat og drikke», var 
be skje den le ge ne kom med.

I bo ken sin skri ver Hei di:
«Jeg var lam slått. Hvor dan kun ne de fore

slå det? Jeg kun ne nes ten ikke puste. Det  
de egent lig sa var at ti den var kom met. De 
men te at vi nå skul le la Mar ti ne dø. Det var 
eks tremt smer te fullt, og jeg opp lev de si tua
sjo nen som dra ma tisk. Jeg for sto at dett e 
hand let om grunn leg gen de etis ke spørs mål, 
men for meg hand let det om un gen min. 
Hvor dan skal jeg for hol de meg til en slik 
be skjed? Hvor mye skal en mam ma kla re?»

Hei di for tel ler at hun for søk te å si at 
 Mar ti ne fort satt klar te å gle de seg over noe 
av det som skjed de rundt henne.

– Hun had de jo til og med vin ket til dem 
da de kom inn døra på rom met hen nes. 
Men de had de be stemt seg for at ti den var 
inne. De spur te oss ikke om hva vi men te, 
men in for mer te oss om be slut nin gen sin.  
Vi had de nok uan sett ikke klart å ta den 
av gjø rel sen selv. Det var greit at vi slutt et  
å gi henne mat. Vi for sto at for døy el sen  
var svært re du sert, men at de skul le ta ifra 
henne all drik ken, det nek tet vi.

De ble eni ge om at hun skul le få sam me 
væs ke meng de blan det med mor fin som 
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kan være da ger, må ne der el ler år, og også  
i ti den ett er bar nets død. Fa mi li er har svært 
uli ke be hov, og de tren ger all den støtt e de 
kan få.

Kom mu ni ka sjon rundt dø den
Tea met på Akershus uni ver si tets sy ke hus vil 
be stå av bar ne sy ke plei e re, psy ko log og le ger.

– Må let er å bygge kom pe tan se i hele kli
nik ken. Vi må bli flin ke re til å snakke om 
dø den. Vi må tør re å stå i det som også er 
van ske lig. Sam ti dig skal man ikke snakke om 
dø den hele ti den. Det er også vik tig å fo ku 
sere på lys glim te ne – på det som er friskt, 
godt og sunt. Hele hel se tje nes ten må bli 
flin ke re til å snakke om dett e, sier Foss haug.
– Og hva er din er fa ring med le ge nes kom pe
tan se på fel tet?

– Både le ger og sy ke plei e re har be hov for  
å bygge ytt er li ge re kom pe tan se på dett e 
om rå det. Vi tar oss ikke all tid god nok tid  
til å sam ta le med fa mi li e ne, og man ge opp
le ver det kre ven de å ta opp te ma er rundt 
død og lind ren de be hand ling. Norge har en 
vei å gå når det kom mer til å bygge kom pe
tan se på bar ne pal lia sjon hos le ger og sy ke
plei e re, po eng te rer Foss haug.

– Vi må jobbe sam men som team. Vi øns
ker oss at le ger er med på å be sø ke pa si en 
tene i hjem met. Sær lig ved li vets slutt. Da 
kan pa si en te ne slip pe å rei se inn til sy ke 
huset for le ge til syn. Det ville vært en enorm 
styr ke og et godt til bud til pa si en ten og 
fa mi li en.

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

– Som hjem me sy ke hus er kom mu ne ne en 
av våre nær mes te sam ar beids part ne re. Ved 
Akershus uni ver si tets sy ke hus har vi enormt 
man ge kom mu ner og by de ler å for hol de  
oss til, og vi er fa rer at sam ar bei det er va ri e
ren de. In gen er helt likt or ga ni sert. Når vi 
har knekt ko den i én kom mu ne, star ter  
vi opp helt på nytt i en an nen kom mu ne. 
Kom pe tan sen i kom mu ne ne er også helt 
ulik.

At barn skal dø hjem me, pre si se rer li ke vel 
Foss haug, pas ser ikke for alle.

– Alt skal være til rett e lagt og til pas set  
hver en kelt fa mi lies be hov og øns ker. Det er 
fa mi li en som be stem mer hvor bar net skal 
dø. Smer te pro ble ma tikk som ikke kan hånd
te res hjem me, man ge søs ken og øns ke fra 
fa mi li en kan være år sa ker til at for eld re 
be stem mer seg for at det to talt sett er best for 
fa mi li en at bar net får dø på lo kal sy ke  huset.

In gen eks tra mid ler
I opp drags do ku men tet til sy ke hu se ne blir 
nå de re gio na le hel se fo re ta ke ne spe si fikt 
bedt om å etab le re re gio na le barnepalliative 
team. Ved Akershus uni ver si tets sy ke hus er 
et lo kalt team på vei til å bli etab lert. Det 
skal utgå fra Bar ne av de lin gen og Hjem me 
syke hu set og skal ett er pla nen star tes opp 
fra høs ten.

Det er rik tig nok ikke be vil get noen pen ger 
til lo ka le barnepalliative team fra re gje rin
gen.

– Det er vel dig synd. Vi må om dis po ne re 
mid ler lo kalt i kli nik ken – og å om dis po ne re 
be tyr å ned pri ori te re and re vik ti ge om rå der. 
Det er trist at det er be vil get 30 mil li o ner  
til bar ne hos pi ce og ikke noe til opp rett el se 
av lo ka le pal lia ti ve team. Vi sitt er med stor 
kom pe tan se på hvor dan pa si en te ne kan få 
være hjem me så len ge som mu lig, og vi står 
kla re til å gjø re en god jobb for å bygge opp 
dis se pal lia ti ve tea me ne. Fa mi li e ne vi har 
vært hos, øns ker hjelp til å gjø re til væ rel sen 
hjem me best mu lig. Det er vik tig å gi til bud 
der pa si en ten bor, på pe ker Foss haug.

Hei di Bu næs Bang sier «ja, takk – beg ge 
de ler».

– Slik jeg har for stått det, vil et bar ne hos 
pice være et til bud og en støtt e til hele fa mi
li en gjen nom hele syk doms pe ri oden, som 
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AK TU ELL BOK
Bo ken Nå er da gen over,  
om å mis te det umis te li ge 
ble ut gitt på Gyl den dal  
i feb ruar

– Når vi har fulgt de al vor lig syke bar na 
over leng re tid, vil det være en na tur lig del 
av ar bei det vårt at vi også føl ger opp når det 
blir be hov for pal lia sjon og ter mi nal pleie, 
for tel ler Foss haug.

Hei di Bu næs Bang og hen nes fa mi lie 
valg te å flytt e til ba ke til sy ke hu set for at 
 Mar ti ne skul le få dø i tryg ge om gi vel ser der. 
Det er iføl ge Foss haug ikke len ger den van
lig ste be slut nin gen.

– Jeg opp le ver of test at fa mi li e ne øns ker  
at bar na skal dø hjem me. Å dø på sy ke hus er 
i ut gangs punk tet en litt gam mel tan ke gang. 
Men det er vik tig å un der stre ke at i 2017 var 
tea met vårt gan ske ny opp rett et. Vi had de 
ikke fått på plass god nok sam ord ning med 
kom mu ne ne, og vi had de ikke en plan på 
plass tids nok. Vi har lært vel dig mye si den 
opp star ten i slutt en av 2015. Nå opp le ver jeg 
at fle re og fle re bru ker mu lig he ten for å dø 
hjem me, sier Foss haug, og leg ger til at det  
er helt es sen si elt å ha en god plan for li vets 
slutt og et godt sam ar beid med fa mi li en.

Hei di Bu næs Bang for tel ler at hun sy nes 
sy ke plei er ne ved Hjem me sy ke hu set gjor de 
en fan tas tisk jobb.

– Mar ti ne var glad i og trygg på alle sam
men. De gjor de alt de kun ne for å hjelpe vår 
fa mi lie, gitt de res sur se ne de had de på det 
tids punk tet. Det er vel dig po si tivt at sam 
arbei det med kom mu ne ne er bedre nå og at 
de fort sett er å bygge opp kom pe tan sen på 
bar ne pal lia sjon både blant sy ke plei e re og 
spe si elt le ger.

– Man må være i for kant med en god plan, 
og man må ha et godt sam ar beid med kom
mu nen for av last ning på natt og for bi stand 
rundt me di si ne ring. Fa mi li e ne skal være så 
tryg ge og for be redt som mu lig – så godt det 
lar seg gjø re i en slik si tua sjon. Det er vik tig 
at vi skis se rer for fa mi li e ne hvor dan de siste 
da ge ne før dø den kan bli, ut dy per Lisa Foss
haug.

Bare det siste året har det blitt opp rett et 
Avan sert hjem me sy ke hus for barn i Bergen 
og Trondheim, i til legg til at Stavanger har 
vært etab lert i noen år. Lev an ger har også  
et lite po li kli nisk til bud. Mest er fa ring med 
til bu det har hjem me sy ke hu set til knytt et 
Oslo uni ver si tets sy ke hus, som ble etab lert 
for hele ti år si den.
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James Ri ley Walker ar bei det i man ge år som lege i urfolkreservater i Midt ves ten i USA. Han gjor de en be mer kel
ses ver dig inn sats i fol ke hel se ar beid mot tu ber ku lo se og ble opp lært og ak sep tert som sja man og me di sin mann. 
Foto: Stephen H. Hart forskningssenter ved History Colorado

Fol ke hel se pio ner  
og sja man

James R. Walker (1849 – 1926) var lege og fol ke hel se ak tør, et no
graf og folk lo rist. Gjen nom sitt vir ke kom han i nær kon takt med 
det ame ri kans ke ur fol kets re li gi ø se le de re og me di sin menn. Han 
ble selv opp lært og inn vi et som sja man i lakotanasjonen. Kan vi 
 moderne me di sin menn lære noe av de res ån de lig het, sja ma nis me 
og sam funns prak sis?

James Walker ble født i en tøm mer hyt e 
i Il li nois i 1849 som den eld ste i en 
fa mi lie som et er hvert tal te ti barn (1). 
Før han fyl te 15 år ver vet han seg un der 
bor ger kri gen til Il li nois’ fri vil li ge in fan
te ri re gi ment. Der på dro han seg dy sen

te ri, ble di mit ert på grunn av syk dom og 
reis te hjem. Se ne re full før te han et er hvert 
me di sinsk em bets eksa men i 1873. Han drev 
prak sis i sin hjem by i noen år før han star tet 
en man ge årig prak sis sta sjo nert ved uli ke 
re ser va ter i Midt ves ten. De før s te åre ne 
tje nes te gjor de han i chippewastammens 
re ser vat nord i Min ne so ta. Vin te ren 1882/83 
star tet en kop pe epi de mi i re ser va tet. 
I spreng kul den gjor de Walker en hel te mo
dig inn sats med for plei ning og ka ran te ne av 
de syke og vak si ne ring av de fris ke i om rå det 
og i gren se om rå de ne. Det e ble han se ne re 
hed ret for av pre si dent Theo do re Roosevelt 
(1858 – 1919).

Som ad mi nist ra tiv le der av chippeware
servatet had de Walker blant an net an svar 
for å be gren se fyll, kri mi na li tet og de struk
tiv uor den i sam fun net. Han sloss mot mek
ti ge kref ter, blant an net mot whis ky lan ge re. 
I en kon fron ta sjon med slike var han au to ri
tær, bruk te vå pen og så ret en inn født med et 
vå de skudd. Det e kun ne endt med gjen si dig 
vå pen bruk og ri si ko for Walkers eget liv, og 
epi so den før te til at han mis tet til lit blant 
ur be folk nin gen og måt e fra tre sin stil ling.

I noen år drev han også en prak sis nord øst 
i sta ten Washington, men den ne er det få 
kjen te skrift li ge kil der fra. Det var hans 
inn sats i Pine Rid gere ser va tet i SørDa ko ta 
fra 1896 som gjor de Walker kjent som kli ni
ker, fol ke hel se ak tør, et no graf og folk lo rist. 
Her mo der ni ser te og kva li tets sik ret han 
me di sinsk prak sis i en po pu la sjon på nes ten 
7 000 inn byg ge re, hvor av 4 983 var full ver di
ge med lem mer av oglala la ko ta (sioux)
stam men (1).

Fol ke hel se ar beid mot tu ber ku lo se
Da Walker kom til Pine Rid ge, var tu ber ku 
lose fore koms ten høy, og dø de lig he ten 
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i befolk nin gen var sterkt pre get av det e.  
Det var en ut bredt opp fat ning på den ti den 
at halv par ten av lakotastammen var tu ber
ku lo se sy ke. Walkers epi de mio lo gis ke kart
leg gin ger vis te at det e var sterkt over dre vet 
(2). Han av dek ket blant an net at kun 741 av 
de 4 983 stam me med lem me ne i re ser va tet 

var tu ber ku lo se sy ke, en pre va lens på 14,9 %. 
Syk dom men had de en år lig døds ra te på 
2,5 %, nes ten halv par ten av den sam le de 
døds ra ten. Fød sels ra ten var for lav til å kom
pen se re for den høye dø de lig he ten, slik at 
det var et år lig net o tap av liv på 1,2 %.

Walker var år vå ken over for de so sio de mo
gra fis ke år saks fak to re ne til den ster ke in si
dens øk nin gen av syk dom men. Lakotastam
men had de, i lik het med and re ur folk på 
præ ri en i Midt ves ten, levd et no ma disk liv 
i sine godt luf te de ti pi er. Bå let var «spyt e 
bakke», og telt hu de ne ble godt luf tet og 

ren gjort et er re la tivt kor te opp hold på hvert 
sted. Tu ber ku lo se had de fore kom met blant 
dem i umin ne li ge ti der, men ald ri med en 
slik in si dens ra te som et er at de ble tvun get 
til fast bo sted i tet e, over be fol ke de hus uten 
luf ting og med dår li ge sa ni tæ re for hold (2).

Hans fore byg gen de fol ke hel se ar beid tok 
imid ler tid et ty de lig ut gangs punkt i et  så kalt 
kontagionistisk syn på syk dom, det vil si 
smit e som syk doms år sak. Han ob ser ver te at 
syk doms pre va lens sam va rier te med so si a le 
og sa ni tæ re for hold. Men det var ob ser va sjo
ner knyt et til smit e som dan net grunn laget 
for fol ke hel se stra te gi en hans: Alle som ble 
smit et, had de – uten unn tak – hat kon takt 
med tu ber ku lo se sy ke. «Hvis in fi sert ma te 
riale (fra eks pek to rat og skro fu lø se sår) blir 
hind ret fra å kom me i kon takt med de uinfi
serte, vil syk dom bli fo re byg get», skrev han 
(2). Det e opp nåd de han med å få de syke ut 
av over be fol ke de hus og iso lert i ti pi er som 
ble gjen reist. Her fikk de syke ri ke lig frisk luft 
og sol. Spyt og puss ble til in tet gjort, slik at 
uinfiserte ikke ble eks po nert.

I lø pet av fem år sank tu ber ku lo se pre va
len sen fra 14,9 % til 10,5 %. Dø de lig he ten ble 
nes ten hal vert (2). Walker ble igjen som 
enes te lege et er at hans kol le ga i re ser va tet 
fra tråd te. Det kli nis ke ar bei det måt e pri ori
te res i et dis trikt på stør rel se med sta ten 
Con nec ti cut, og fol ke hel se ar bei det ble van s
ke lig gjort. Pre va len sen økte igjen, men ikke 
til sam me nivå som i 1896. Walker fore slo  
da over for myn dig he te ne å bygge et sa na to
ri um for de tu ber ku lo se sy ke. Dis se pla ne ne 
ble et er hvert rea li sert.

Et no gra fi og folk lo ris tikk
Walkers fol ke hel se ar beid had de ikke vært 
mu lig uten å vin ne til lit blant ur be folk nin
gen, de res le de re og me di sin menn. Han 
had de dre vet me di sinsk ar beid blant ur fol
ket i nes ten 20 år og had de sat seg som mål 
å lære dem å kjen ne fra de res eget stå sted. 
Han sam ar bei det med sja ma ne ne og lær te 
om de res prak sis og syk doms for stå el se.  
Til gjen gjeld lær te han dem om sin for 
ståelse og evi dens ba ser te tenk ning. Blant 
an net klar te han å far ge tu ber kel ba sil ler  
og de mon stre re sykdomsagens i mik ro skop 
for dem (1). Det var an ta ke lig en ny er kjen
nel se som var van ske lig å ak sep te re.

Det folk lo ris tis ke ar bei det hans be sto 
i ob ser va sjon og in ter vju er med de eld ste 
i re ser va tet, men var først og fremst knyt et 
til opp læ rin gen han fikk som sja man. Selv 
om det fan tes tid li ge re an tro po lo gis ke stu 
dier av lakotastammen, klar te Walker for tje

nes te fullt å for stå sym bo likk, my ter, sang
teks ter og tros be grun nel ser og gi en hel het
lig fram stil ling av kul tu ren. For å kva li fi se re 
seg som sja man måt e han gjen nom gå 
sol dan sens fire ni vå er. Gjen nom det fikk han 
inn blikk og er fa ring med stam mens spi ri
tua li tet (4). I det e ar bei det had de han kon
takt med fle re sja ma ner og pro fe sjo nel le 

his to rie for tel le re. En av hans vik ti ge læ re
mest re var sja ma nen George Sword. Sword 
had de kon ver tert til kris ten tro og var dia
kon i me nig he ten i Pine Rid ge.

Iføl ge Walker så la ko ta ene på seg selv som 
ene stå en de og over leg ne and re (4). Med
men nes ker som ikke ak sep ter te et slikt syn, 
var å reg ne som fi en der. Gra den av slekt skap 
ble be dømt et er fle re hie rar kis ke kri te ri er, 
og det var be stem te reg ler som hind ret 
inn gif te. En mann måt e be ta le kvin nens 
slekt en be stemt meng de klær av bøf el
skinn for å kun ne er ver ve seg henne. Kun ne 
han ikke få en kone på en slik måte, måt e 
han en ten til rø ve seg kvin nen fra en an nen 
stam me el ler ta til takke med en som ble 
budt ham. I slikt fall, og i de til fel ler kvin nen 
ikke had de en egen tipi, sto han i takk nem
lig hets gjeld til kvin nen og måt e bygge en 
tipi til henne før de res før s te barn ble født. 
Det var hus tru en som eide hu de ne fra bøf 
lene som hen nes mann had de felt un der 
jakt. Kjøt et ble delt blant alle i lei ren. Hun 
eide også ti pi en og had de be slut nings myn
dig het inn ad i fa mi li en (1, 4).

Ek te skaps kon trak ten var alt så ikke bare 
av hen gig av at de had de inn le det et sek su elt 
for hold, men ble aner kjent idet man nen 
had de sør get for hen nes so si a le sik ker het. 
Kvin nen had de både po si sjon og fle re ret ig
he ter i sam fun net, men man nens mas ku li ne 
makt be sto i at han had de ei en doms ret 
over henne og noen gan ger også over hen
nes yng re søst re (4, 5).

Gjen nom å del ta i stam me li vet fikk Wal
ker inn sikt i en hie rar kisk sam funns or ga ni
se ring både mel lom de for skjel li ge grup 

«Han sam ar bei det med sja ma
ne ne og lær te om de res prak  
sis og syk doms for stå el se.  
Til gjen gjeld lær te han dem 
om sin for stå el se og evi dens 
baser te tenk ning»

George Sword (Long Knife), her fra 1909, var nær venn 
av og læ re mes ter for James Walker. Han var sja man, 
med lem av det me di sins ke sel ska pet Bear med i
cine og le der for væp ne de styr ker og jakt av de lin ger. 
Sword kon ver ter te og ble dia kon i den krist ne kir ke 
i Pine Rid ge (8). Foto: Joseph Kossuth Dixon / Indiana 
University Museum of Archaeology and Anthropology

«Walker var en pio ner i fol ke   
hel se ar bei det ved at han aner
kjen te be tyd nin gen av bru ker
med virk ning og en in te grert 
hel se tje nes te der også men
nes kets ån de li ge be hov had de 
plass»

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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pene la ko ta er og inn ad i hver grup pe. Det 
var bare be trod de menn som fikk plass 
i stam me rå det, men de ble skif tet ut et er 
be stem te pro se dy rer og funk sjons tid. Det 
var knyt et sterk au to ri tet til le der ne og 
spe si elt til sja ma ne ne. På den an nen side  
var det stor selv be stem mel se om man ville 
til hø re en grup pe el ler ikke. Le der ne had de 
be ty de lig makt, men tjen te de ikke fol kets 
in ter es ser, var fall høy den stor. Sja ma ner som 
had de mis brukt sin makt til per son lig vin
ning, kun ne straf es med dø den (4).

Møte mel lom re li gi o ner
Walker kom til Pine Rid ge seks år et er mas  sa
kren ved Wounded Knee, en bekk som renner 
gjen nom Pine Rid gere ser va tet. I den ne mas
sa kren had de sol da ter fra det 7. ka va le ri re gi
men tet, det sam me re gi men tet som had de 
lidd et for sme de lig ne der lag ved Lit le Big
horn i 1876, åp net ild mot ube væp ne de ånde
dan se re (ghost dan cers). 250 – 300 menn, 
kvin ner og barn ble drept. Walker snak ket 
med tids vit ner som for tal te de tal jer om 
mas sa kren. Hans be ret nin ger om Wounded 
Knee slik ur be folk nin gen for tal te om det, er 
en del av Eli Ricker’s tab lets, en sam ling in ter
vju er med over le ven de fra kri ge ne med 
ur be folk nin gen (6). Black Elk, en me di sin
mann (holy man) i lakotastammen, er blit 
si tert på at det ikke bare var men nes ker som 
ble drept, men også en drøm om en bedre 
ver den som tid li ge re had de levd blant den 
ame ri kans ke ur be folk nin gen (7).

Det stør ste ta pet ur fol ket og de hvi te 
sam men led un der ko lo ni se rin gen av det 
nord ame ri kans ke kon ti nen tet, var kan skje 
at «den hvi te mann» ikke mak tet å for stå 
ur be folk nin gens naturreligiøse ver di syn. 
Kris ten tro en ble ikke sjel den frem met på 
un der tryk ken de må ter og led sa get av for
bud mot ur fol kets re li gi ø se ri ter (ram me 1).

Walker aner kjen te ikke bare lakotastam
mens ver di syn, men slut et seg også til de res 
re li gi on ved å ut dan ne seg til sja man. Det er 
kan skje en pris ver dig inn sats (i et fol ke hel se
per spek tiv), men han ble an kla get både av 
kol le g er ved Pine Rid ge og av me nig he ten 
i re ser va tet for hen holds vis å van æ re vi ten
ska pe lig me di sin og kris ten tro en (1).

Trod de han på ån de nes ek si stens og på 
ri tu a le nes blid gjø ren de ef ek ter på ån de ne? 
Selv for tal te han at det var det naturreligiøse 
ele men tet i la ko ta enes tro som fa sci ner te 
ham, og at han er far te at de res ri tu a ler 
kun ne ha he len de virk ning på men nes ker 
som led. Han ble ak sep tert som sja man  
først og fremst for di stam mens egne sja ma
ner var få og gam le, og de er kjen te at det e 
kun ne være de res enes te mu lig het til å for
mid le sin re li gi on til et er slek ten (8).

Walker gikk langt i å aner kjen ne sja ma ne
nes over na tur li ge ev ner og men te at det e 

var ut rykk for en uni ver sell men nes ke lig 
ka pa si tet til å vin ne inn sikt i mys te ri er fra 
na tu ren uten for men nes ke lig for nuft (8). 
Sam ti dig er det vik tig å få frem at han også 

for svar te vi ten ska pen. Han av slør te blant 
an net hvor dan noen sja ma ner an vend te 
lu re ri for å fjer ne orm som an gi ve lig skul le 
for år sa ke tu ber ku lo se (1).

Den øku me nis ke be ve gel sen blant ver
dens tro en de skjøt først fart et par ge ne ra
sjo ner et er Walkers død, med det 21. kir ke
mø tet (det and re Va ti kan kon sil) i 1965 som 

Ram me 1 

Re li gi ø se ri ter

De re li gi ø se ri te ne had de som ut gangs
punkt at alt i na tu ren var be sje let. Men nes
ke ne kun ne få hjelp gjen nom å opp nå 
ån de lig kon takt med et be sje let uni vers. 
De vik tig ste ri te ne var ren sel se i damp bad 
(inn ån ding av van nets sjel slik at krop pen 
ble ren set og styr ket), sø ken et ter vi sjo ner 
(me di ta tiv til væ rel se ale ne for å mot ta 
tegn og åpen ba ring fra ån de ver de nen), 
pipe røy king (se re mo ni ell kon takt med 
ån de ne gjen nom inn ån ding av sjels kraft fra 
to bakk og vis se ur ter) og sol dan sen (dans 
og sang over fle re da ger for å hen te styr ke 
og aner kjen nel se fra so len og fra fel les ska
pet).

Den tred je da gen av sol dan sen, malt av Short Bull i 1912 . Foto: Avdelingen for antropologi ved American Museum 
of Natural History (gjenstand 50.2/4063).

Den fjer de da gen av sol dan sen, malt av Short Bull i 1912 .I sol dan sen måt e dan se ren de mon stre re ut hol den het 
og også to le ran se for selv på ført ska de. Sol dan sens fire ni vå er var be stem men de for so si al ran ge ring. Det fjer de 
ni vå et (å danse som sja man) ga den høy es te so si a le ran gen som sja man, ån de lig le der og me di sin mann (1, 5). 
Foto: Avdelingen for antropologi ved American Museum of Natural History (gjenstand 50.2/4064)

«I ves tens mo der ne sam funn 
har vi mis tet for stå el sen av 
hvor dan ån de lig het var en 
nød ven dig for ut set ning for 
hel se»
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et av fle re ven de punkt. Det ble en in spi ra
sjons kil de også for for so nen de sam ta ler 
mel lom ur fol kets re li gi ø se le de re og ka tols ke 
pres ter i re ser va te ne i SørDa ko ta (9).

Sam ta ler gjen nom sju år ut vik let gjen si dig 
re spekt og aner kjen nel se av at det i de to 
re li gi o ne ne var fel les funk sjo nel le ele men ter 
i ri tu a ler som med et ytre blikk kun ne se 
uli ke ut. Ren sel se i damp bad (sweat lod ge)  
og skrif te og synds for la tel se kan for eks em pel 
fylle de sam me re li gi ø se be ho ve ne. Bønn og 
me di ta tiv prak sis er be slek tet, og åpen ba rin
ger har li ke ver dig plass i de to re li gi o ne ne (9).

Selv sagt av slør te sam ta le ne at det var 
skil ler. Ån de nes ek si stens og ri tu a le nes 
blid gjø ren de ef ek ter var det van ske lig 
å enes om. Selv om kris ten tro en har etab lert 
Den hel li ge ånd som en for mid ler mel lom 
men nes ket og Gud, har de krist ne ikke for
vent nin ger om noen år saks sam men heng 
mel lom ri tu a ler og en blid gjø ren de ef ekt 
på ån den som hjel per oss i vårt dag li ge 
vir ke. Ur fol kets re li gi ø se le de re var imid ler
tid lite opp tat av år saks for kla rin ger, men 
mest opp tat av ef ek ter og funk sjo na li tet. 
Lakotafolket had de hel ler in gen be grep for 
synd. De var mest opp tat av skam, og hvor
dan de hånd ter te skam men med for bed
rings ri tu a ler og om nød ven dig med so si al 
ute sten gel se (9).

En livs inn stil ling å lære av?
Walker var en pio ner i fol ke hel se ar bei det 
ved at han aner kjen te be tyd nin gen av bru

ker med virk ning og en in te grert hel se tje 
neste der også men nes kets ån de li ge be hov 
had de plass. Selv om vi i vest lig me di sin 
be sit er god do ku men ta sjon på be tyd nin
gen av å un der støt e og aner kjen ne slike 
be hov i hel se tje nes te ne, er ån de lig om sorg 
en ad hocvirk som het i me di si nen for be
holdt en kelt in di vi der som mel der om be hov 

for slik om sorg (10). Lakotastammen had de 
en me di sinsk for stå el se der me di si nen var 
hjem me hø ren de i en ån de lig kul tu rell kon
tekst hvor kon tak ten med na tu rens ån der 
var en fel les men nes ke lig for ut set ning for 
hel bre del se og læ ring.

I ves tens mo der ne sam funn har vi mis tet 
for stå el sen av hvor dan ån de lig het var en 
nød ven dig for ut set ning for hel se (10). Den 
se ku læ re kon trak ten, som ble etab lert i vest
li ge sam funn et er re li gi ons kri ge ne i det 17. 
år hund ret, har også re pre sen tert en bar rie re 
mot å in te gre re ån de lig om sorg og hel bre
del se i den tek niskme di sins ke vi ten ska pen 
(11).

Selv er jeg blit in spi rert av Knud E. Løg
strup (1905 – 81). For meg er han en «mo der ne 
in dia ner» ved at han gjen opp da get en natur

religiøs po si sjon som er uav hen gig av re li 
giøs kon fe sjons til hø rig het. Løgstrups re li 
gions fi lo so fi og sanse fi lo so fi re pre sen te rer 
en livs inn stil ling som er ut rykk for en gam
mel vis dom som har vært un der slåt i lang 
tid. Gjen nom san sin gen har vi et umid del
bart for hold til det vi opp le ver «der ute». Det 
kan fylle oss med takk nem lig het net opp 
for di det ikke av hen ger av vår an stren gel se, 
bare vår evne til å åpne oss for doms frit og 
uten for hånds be stem te ka te go ri er over for 
det vi mot ar. Vi kan gle de oss over syns, 
hør sels og fø lel ses inn trykk ved umid del
bart å være sam men med det san se de. Det er 
et av li vets grunn vil kår som har for rang og 
gjør oss i stand til å vel ge li vet hver mor gen 
uten å re flek te re og veie for og imot. Slik er 
ver dens og ska pel sens raus het (12, 13).

En slik livs inn stil ling er på vei inn i vår 
vest li ge kul tur, fore lø pig fra en out si der po si
sjon. I me di sinsk og psy ko te ra peu tisk prak
sis er vek ten i ferd med å for sky ve seg fra 
å unn gå ube hag og smer te til å leve opp reist 
i pakt med egne ver di er. Na tu ren kan opp 
lyse oss ved til ste de væ rel se i me di ta tiv prak
sis og i hand lin ger som er verdikongruente 
(14). Lakotafolkets sol dans er et ri tu al til 
opp øv el se av kul tu rel le kjer ne ver di er: mot, 
gav mild het, styr ke og in te gri tet. Det er 
ver di er vi de ler med dem.

Takk til bib lio te ka rer ved Uni ver si tets bib lio te ket på 
Hau ke land uni ver si tets sju ke hus for hjelp med å finne 
lit e ra tur til ar tik ke len.

«Vek ten er i ferd med å for 
skyve seg fra å unn gå ube hag 
og smer te til å leve opp reist  
i pakt med egne ver di er»

EI VIND ME LAND
eivind.meland@uib.no
er spe sia list i all menn me di sin og pro fes sor eme ri
tus ved Institut for glo bal hel se og sam funns me di
sin, Uni ver si te tet i Bergen.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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Lep ra syke av vi ses ved by por ten. Mi nia tyr fra Speculum historiale av Vin cent de Beau vais, mid ten av 1300-tal let. 
Il lust ra sjon: Bibliothèque nationale de France

I  T ID LI  GE RE TI  DER

For ti dens epi de mi er  
og ka ran te ner

Selv i vårt Eu ro pa, med et tek ni fi sert og vel ut styrt hel se ve sen, har 
det un der covid-19-pan de mi en til ti der opp stått en fø lel se av hjel pe - 
løs het og frykt for syk dom som er uvant for nå ti dens men nes ker. 
Kan skje kan det være in ter es sant med et his to risk til ba ke blikk til 
for ti dens epi de mi er?

Ko ro na vi rus pan de mi en har fle re 
pa ral lel ler i for ti den, hvor men-
nes ke ne har hatt den sam me 
angs ten for syk dom og død, og 
kan skje stilt de sam me spørs må-
le ne som vi gjør nå. Hvor dan kan 

man be gren se smitt e? Hvor for blir noen 
mer syke enn and re, el ler ikke syke i det  
hele tatt? Hvor for an gri pes ikke barn på lik 
lin je med voks ne? Noe hel bre den de mid del 
had de man ikke un der for ti dens epi de mi er 
– og det har vi hel ler ikke nå.

I mid del al de ren fulg te for stå el sen og 
be hand lin gen av syk dom stort sett den 
an tik ke me di si nens tra di sjon, hvor old tids-
ka pa si te te ne Aris to te les og Galenos og de res 
be hand lings me to der ble holdt i hevd. Men 
i det av si des lig gen de Norge holdt man 
i langt stør re grad fast ved gam mel, ned ar-
vet syk doms opp fat ning ba sert på magi. Her 
men te man at det var over na tur li ge mak ter 
som sto bak syk dom, og slikt kun ne være 
far lig å mot ar bei de. Det er in gen tegn til at 
gresk an tikk me di sin var kjent el ler brukt  
(1, s. 96). I ste det had de man en fa ta lis tisk 
inn stil ling, også langt inn i kris ten tid. Syk-
dom var Her rens straff, og både pro fy lak se 
og te ra pi be sto i re li gi ø se hand lin ger for 
å mild ne Guds vre de.

Ka ran te ner
Angs ten for det ukjen te og le tin gen ett er 
løs nin ger som vi har sett den siste ti den 
un der pan de mi en, har fle re lik hets trekk 
med for ti dens pri mi ti ve me di sin. Ka ran te-
nen har røtt er til ba ke til 1300-tal lets «sunn-
hets kom mi sjo ner» i Ve ne zia, og ble si den  
et møns ter for fle re and re land. Ved å hol de 
skip med mann skap og va rer som kom 
lang veis fra, i iso la sjon en viss tid, kun ne 
man hind re at de spred te smitt som me 
syk dom mer som de even tu elt brak te med 
seg. I 1383 ble ski pe nes lig ge tid satt til 
 «om trent 40» – quarantaine – da ger i Mar -
seille (2, s. 106). In ku ba sjons ti den er sjel den 
leng re for in fek sjons syk dom mer, men de  
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40 da ge ne har nok mer vært et slags 
 «ma gisk» tids rom, og nep pe valgt av me di-
sins ke år sa ker ale ne. Mo ses til brak te jo  
40 da ger på Si nai fjel let, synd flo dens regn 
var te i 40 da ger og nett er, Je sus opp holdt  
seg 40 da ger i ør ke nen. Og i eld re tid ble 
bar sel kvin ne ne i Norge an sett som «ure ne»  
i 40 da ger ett er fød se len, og ble nær mest 
holdt i ka ran te ne før de igjen fikk del ta  
i guds tje nes ten. Vår hjem li ge ka ran te ne lov 
ble ikke satt ut i li vet før i 1848.

Epi de mi er
Vi har ikke mye litt e ra tur i vår del av ver den 
hvor epi de mi er og syk doms for stå el se i tid -
lige re ti der er be skre vet. Men i Øyrbyggja 
saga, hvor det for tel les om hen del ser fra 
ti den da kris ten dom men ble inn ført på 
Island, alt så rundt år 1000, hø rer vi om noe 
som an ta ge lig er en be skri vel se av en flekk-
tyfusepidemi (3), men som frem stil les som 
en over na tur lig hen del se.

Sa ga en be rett er om en kvin ne, Torgunna, 
som kom til går den Frodå på nord øst si den 
av sa ga øya (4). Hun kom med et skip fra 
Dub lin og had de med seg kost bar he ter som 
in gen had de sett ma ken til. Kona til bon den 
på går den ville gjer ne kjøpe noe av det, men 
fikk bryskt be skjed om at det var ikke til 
salgs. Ett er en tid ble Torgunna syk, og nå 

skjed de det un der li ge ting: Det reg net blod 
ned på henne fra en sky. Torgunna gikk 
hjem til sen ge kam me ret sitt og tok av seg  
de blo di ge klær ne. Hun skjøn te at hun snart 
kom til å dø, og sa at det ville kom me fle re 
døds fall ett er hen nes. Hun påla bon den 
å brenne sen gen og alle sen ge klær ne hen-
nes, og det lo vet han. Men kona inn smig ret 
seg hos ham og fikk be hol de de fi nes te 
de le ne.

Vi kan få inn trykk av at ut len din gen Torg-
unna for sto hva «smitt e» var, noe Frodå-bon-
den åpen bart ikke had de inn sikt i. Torgunna 
dør, men går igjen som et spø kel se og tar 
snart den ene, snart den and re med seg. Det 
blir ikke bedre før pres ten kom mer til ste-
det. Alt sen ge tøy et blir brent og hu set ren set 
med vie vann. Da er 18 av går dens folk døde 
(4, s. 94).

Flekk ty fus (typ hus exanthematicus) over -
føres ved bitt av lus og kan duk ke opp un der 
dår li ge hy gie nis ke for hold (5, s. 445). Den er 
ka rak te ris tisk ved at ka pil la re ne ska des og 
gir blød nin ger, både i hu den og i ind re or ga-
ner. Bed ret hy gie ne med vask – både med  
og uten vie vann – re du se rer ut bre del sen.

Spe dalsk het
Syk dom men spe dalsk het, også be teg net 
som lep ra, har til alle ti der blitt fryk tet, til 

tross for at smitt som he ten er li ten. Ja, den 
har fi gu rert i Guinness re kord bok som ver-
dens minst smitt som me syk dom (6, s. 22).

Mid del al de rens men nes ker så nok an ner-
le des på det, og i Norge, hvor den fa ta lis tis ke 
hold nin gen fort satt rå det, men te man at det 
å bli spe dalsk nær mest var skjeb ne be stemt. 
Man ble syk for di man var fatt ig. Len ge 
men te man også at spe dalsk het var ar ve lig 
(7, s. 39). Der for holdt syk dom men seg len-
ger her enn i de fles te and re land i Eu ro pa.

På kon ti nen tet had de man and re hold nin-
ger. Å bli spe dalsk var det sam me som å bli 
ut støtt av sam fun net, der for var det vik tig  
at dia gno sen var kor rekt. Men hvem var  
best kva li fi sert til å stil le slike dia gno ser?  
Jo, det var de spe dals ke selv! Ved det sto re 
lep ra  hospi ta let Melaten i Köln, hvor det  
var strenge be stem mel ser, had de man et 
«eks pertt eam» av både menn og kvin ner  
(8, s. 74 – 80). Un der sø kel sen av den som var 
mis tenkt for å ha syk dom men, mått e fore gå 
i fullt dags lys, og pa si en ten mått e være helt 
av kledd. Den som fore tok un der sø kel sen, 
mått e ikke mott a ga ver, dvs. be stik kel ser,  
og «dom men» – dia gno sen – ble med delt 
den syke un der ed.

En slik dia gno se fikk sto re kon se kven ser 
for den det gjaldt. Han mått e leve av sond ret 
fra både fa mi li en og sam fun net for øv rig,  

Un der sø kel se av en spe dalsk. Tre snitt i Feldtbuch der 
Wundarzney av Hans von Gersdorff, 1517. Il lust ra sjon: 
Wellcome col lec tion

Pest lege i Roma. Drak ten er inn satt med voks. Han har 
bril ler og hans ker og be skytt er munn og nese med et 
nebb fylt med vel luk ten de ur ter. Stikk av Paul Furst, 
1656. Kolorisert på et se ne re tids punkt. Il lust ra sjon: 
Wi ki me dia commons

Lege på be søk hos en pest syk. Le gen hol der en svamp 
som be skytt el se for an nese og munn. As si sten ten 
bæ rer en fak kel for å «rense» luf ten. Teg ning av Gen ti le 
Bel li ni, ca. 1490. Il lust ra sjon: Wellcome col lec tion
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i ste det bur de iso le re seg, el ler flyk te fra 
pes ten, slik vi kjen ner det fra Boccaccios  
Il Decamerone (1353). År sa ke ne men te man  
lå i for gif tet luft – miasma – som ofte, men 
ikke all tid skyld tes pla ne te nes kon stel la sjon 
(7, s. 58). Li ke vel var det van ske lig å for kla re 
hvor for bare noen ble syke når men nes ke ne 
tross alt pus tet inn den sam me luf ten. For 
sik ker hets skyld prøv de man å «rense» den 
med bren nen de bål og fak ler på ga ter og 
torg. En svamp holdt man for nese og munn 
som be skytt el se.

Først på 1500-tal let syn tes dett e sy net  
å ha end ret seg, og man be gyn te å for stå at 
pes ten fak tisk kun ne over fø res ved di rek te 
kon takt mel lom men nes ker, og ikke bare 
var en him melsk straff e dom. Man skjøn te  
at det kun ne være far lig å bru ke klær ett er 
dem som var døde av pest, ja, at selv øv rig-
hets per so ner kun ne være pest kil der, og at 
den dø de li ge syk dom men kan skje kun ne 
be kjem pes ved ak tiv inn sats og bruk av 
me di sin samt iso la sjon (7, s. 60).

Man ge and re epi de mi er kan nev nes – 
både ko le ra, kop per, sy fi lis og tu ber ku lo se, 
som alle har hatt det til fel les at men nes ke-
ne i be gyn nel sen sto hjel pe lø se og var uten 
til strek ke lig kunn skap om syk dom mens 
ve sen (9). Først ett er 1870-åre ne, med opp -
dagel sen av bak te ri e ne, be gyn te en ny æra  
i men nes ke nes for stå el se av smitt e.

og ble be hand let som av død. Man ge ste der 
var det for budt for den syke å gjø re inn kjøp 
el ler i det hele tatt å ha kon takt med om ver-
de nens fris ke men nes ker, både i kir ken, 
i verts hu set og på mar ke det. Den syke mått e 
ikke vaske hen de ne i rennen de vann. Ville 
han kjøpe noe, var det bare til latt å peke på 

va ren, og ville han snakke med noen, mått e 
det skje mot vin den. Pas ser te han en bro, 
mått e han ikke be rø re rekk ver ket an net enn 
med hans ker på. Og frem for alt: Han mått e 
ikke kom me i kon takt med barn!

Si den de fatt i ge ikke be høv de å be ta le  
for un der sø kel sen og opp hol det, ble de  
syke sendt ut for å tig ge pen ger og mat  
for å opp rett hol de hos pi ta lets øko no mi, 
men da i føl ge med en an satt som sør get  
for å hol de av stand til and re, og som med  
en bjel le el ler rang le for kyn te den sy kes 
an komst.

Pest epi de mi ene
Det har opp stått pest epi de mi er i Eu ro pa 
fle re gan ger, fra fol ke vand rings ti den og  
opp mot 1700-tal let – den siste i Norge i 1654 
(1, s. 305). Best kjent er nok epi de mi en svar te
dau den i åre ne 1347 – 51. Også her skil te Norge 
seg ut fra det øv ri ge Eu ro pa ved selv opp gi-
ven de hold nin ger. Den svensk-nors ke kon-
gen, Mag nus Eriksson (1316 – 74), be fal te at 
det skul le hol des mes se for å be jom fru 
Ma ria om å gå i for bønn for men nes ke ne 
hos Gud (1, s. 97). Noen for søk på be hand ling 
ble el lers ikke iverk satt, for man skul le jo 
ikke gå imot Guds vil je, hvis det nå var slik 
at Han had de sendt pes ten som straff for 
men nes ke nes syn der. Der for var det hel ler 
in gen for bud mot å drive han del el ler dra  
på pi le grims ferd. Man ga seg Her ren i vold 
og for søk te å leve som før.

På kon ti nen tet men te le ge ne at man 

Rott e fan ge re var vik ti ge per so ner i mid del al de rens 
by sam funn. Ra de ring av Jan Georg van Vliet, 1622. 
Il lust ra sjon: Wellcome col lec tion

PER HOLCK
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er dr.med. og pro fes sor eme ri tus i ana to mi ved 
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i Oslo.
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in ter es se kon flik ter.

LIT TE RA TUR
1 Be ne dic tow OJ. Svartedauen og se ne re pest epi de-

mi er i Norge. Oslo: Uni pub for lag, 2002.
2 Villner K. Blod, kryddor och sot. Läkekonst för 350 

år se dan. Stock holm: Carls son Bokförlag, 1986.
3 Holck P. Flekk ty fus på sa ga ti dens Island? Tidsskr 

Nor Legeforen 2011; 131: 2504 – 6. 

4 Øyrbyggja saga, over satt av SA.Wiik, Nor røn saga, 
bd. 3. Oslo: Asche houg, 1990.

5 Nat vig, H. Læ re bok i hy gie ne. Oslo: Liv og Hel ses 
for lag, 1970.

6 Guinness re kord bok. Først og størst, sist og minst. 
2. utg. Oslo: Chr. Schibsteds for lag, 1968.

7 Tuft G. Epi de mi er før AIDS. Oslo: JW. Cappelens 
for lag, 1989.

8 Irsigler F, Lassotta F. Bettler und Gaukler, Dirnen 
und Henker. Aussenseiter in ei ner mittelalter-
lichen Stadt. Köln: Gre ven Verlag, 1984.

9 Holck P. Ko le ra året 1833. St.Hallvard 1977; 55: 130 – 6. 



1060 TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  10,  2020;  140

LEGELIVET

En vel be grun net inn leg gel se

Ikke alt kan plan leg ges. Noen gan ger må man im pro- 
 vi se re.

Da jeg var i dis trikts tur nus, bod de jeg i en små by i na bo kom mu nen. 
Der for måt e jeg over nat e på kon to ret når jeg had de hel ge vakt. En 
mad rass lå på gul vet, og jeg rig get meg til med en pute og et tep pe 
når kvelds be søke ne var un na gjort. Det knir ket i byg get, og leiet var 
me di um hardt, så det tok tid før hvi le pul sen inn hen tet meg. Men 
et er langt om len ge sov net jeg en de lig, drøm me løst og tungt.

Søv nen ble bru talt spjæ ret av et ubønn hør lig skrik fra vakt mo bi
len. Vo lu met var sat på maks, så in gen le ven de sjel skul le unn gå  
å våk ne når plik ten kal let. Jeg fam let et er lys bry ter og svar knapp  
på te le fo nen, kjen te meg num men, hjer ne død og elen dig – nå som 
jeg en de lig had de sov net. «Jo, det e er vakt ha ven de», sa jeg for tum
let. Stem men lød nøy tral og flat, det var lite var me i den. Tur nus  
le gen var øns ket i sy ke be søk til søn nen i hu set – han var så dår lig –  
var låk i hal sen og had de vondt i ho det.

Hvor mye skal man dis ku te re med en engs te lig far klok ken 02 om 
nat en i en jord bruks kom mu ne? Ikke så mye. Jeg fikk vei be skri vel se 
og skrev ned på en lapp steds an gi vel ser og kryss punk ter. Jeg snub let 
ut i bi len, føl te at det has tet. Men sy ke be søket var helt i ut kan ten av 
dis trik tet, over en times kjø ring på mør ke vei er. Og vei ene del te seg 
uten skilt, og tvi len og hast ver ket slet meg ut. Mør ket om slut et meg. 
Sky ene steng te for må nen, sko gen sto tet og front ly se ne strev de for  

å finne hvor vei en slyn get seg. En skyg ge be ve get seg på høy re side, 
stam pet i jor den. Det var et mid dels stort troll. «Du kom mer for 
sent!», ulte han. «Det er din feil!», skrål te huld ra skjæ ren de på venst re 
side. Jeg had de fak tisk kjørt feil og måt e rin ge opp på ny for å få 
gui ding. Bon den skul le hen ge opp en rød bøt e på post kas sen som  
et tegn. En rød bøt e som blin ken de rød lys, tenk te jeg.

Jeg var ikke høy i hat en da jeg kom fram. Ut ryk nin gen had de tat 
en drøy lang tid. I bi len snud de jeg meg et er dok tor kof er ten … 
som ikke var der, den var gjen glemt på kon to ret. Jeg skrek ut en 
for ban nel se over meg selv, tur nus tje nes ten og Vest lan dets fa en skap. 
Skam men skyl let over meg som en flod bøl ge. Hva gjør jeg nå? Drar 
til ba ke på la by rin tis ke vei er i en evig het? Nei, det var for langt og for 
slit somt. Jeg or ket det ikke.

Med en usik ker dir ren de fin ger pres set jeg på rin ge knap pen. Her 
kom mer dok tor’n, lis som. Men jeg ble over ras ken de takk nem lig tat 
imot. Fa ren be kla get seg over den nat li ge for styr rel sen og ge lei det 
meg inn på kjøk ke net, sat e fram et glass med saft og kjær lig het. Der 
sat den ble ke syke. Jeg tok en god anam ne se med hele fa mi li en til 
ste de. Fikk meg ikke til å si noe om min for glem mel se, og det gjor de 
ikke den kli nis ke un der sø kel sen enk le re. Jeg ba om en skje og en 
lykt. Skje en kom på bor det, og mo ren kom med en svær rød fjøs lykt. 
Jeg vei de den i hån den, he vet den mot an sik tet til gut en og sa: «Kan 
du si AAA». Skje en var spa tel, og bak lyk ten bul te noen svæ re mand
ler fram. Han var lys sky, og det var san ne lig jeg også. Lyk ta lys te rund 

baut – like mye på dok to ren som på pa si en ten. An sik tet mit var lagt 
i se ri ø se fol der som i en helt nor mal kon sul ta sjon. Jeg lot lyk ten 
svin ge og så på lys re flek ser, og der et er sving te jeg lyk ten i en stor 
bue og slo re flek ser mot knesenen. En fjøs lykt kan bru kes til så 
mangt. Jeg ble nes ten opp stemt. Kjen te så på lym fe knu ter og la øret 
inn mot bryst kas sen for aus kul ta sjon. Det er noe gan ske in timt over 
den ne po si tu ren, stå på kne med øret inn til en fe ber het gut e kropp. 
Jeg flyt et øret rundt om kring på bryst kas sen. Lot være å opp ret e 
blikkon takt med mo ren el ler fa ren. Steng te ute alle tan ker for eld re ne 
måt e ha om opp trin net for an dem og hå pet at in gen ville smile, 
krem te el ler le. Jeg lyt et et er kre pi ta sjo ner og tenk te på gam le 
da ger, før ste to sko pet var opp fun net. Det var slik gammeldoktoren 
had de gjort det ... han lyt et uten bar rie rer – hud mot hud.

Lun ge ly de ne var hel dig vis nor ma le, mens hjer tet fikk dun ke  
for seg selv. Et sted måt e gren sen gå. Gut en var gan ske syk, men 
var det vir ke lig grunn til inn leg gel se? Kan skje kun ne han ha vært 
hjem me med en pe ni cil lin kur den nat en, men om døm me messig 
var jeg fryk te lig på mi nus si den. Jeg nik ket for meg selv og sa, uan gri
pe lig gam mel klokt: «For å være på den sik re si den er det nok best at 
det blir en tur til sy ke hu set, ja.»

ALEXANDER WAHL
alexanderwahl32@gmail.com
er vei le der og spe sia list i all menn me di sin ved Kur ba det  
Le ge sen ter og re dak tør for primærhelsetjenestefeltet  
i Hel se bib lio te ket.  
Foto: pri vat

«I bi len snud de jeg meg et ter dok tor kof fer ten 
 … som ikke var der»

«Hvor mye skal man dis ku te re med en   
engste  lig far klok ken 02 om nat ten i en  
jord bruks kom mu ne? Ikke så mye»
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Smitt som me syk dom mer blant le ger
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Covid-19 har ak tua li sert de bat en om hvor stor smit e -
risi ko det er ri me lig at le ger, sy ke plei e re og and re med -
arbei de re i hel se ve se net med mye pa si ent kon takt ut set-
tes for. Men hvor ut bredt er covid-19 blant hel se ar bei de re 
sam men lik net med and re smit som me syk dom mer?

De van lig ste yr kes re la ter te år sa ke ne til smitt e blant hel se per so nell  
i vest li ge land er tu ber ku lo se og blodbårne vi rus som he pa titt B, 
he pa titt C og hiv. En tysk stu die ba sert på re gis ter data be skri ver 
fore koms ten av uli ke ar beids re la ter te smitt som me syk dom mer 
blant hel tids hel se ar bei de re over en pe ri ode på 22 år. Fra 1996 til 
2017 gikk an tal let meld te til fel ler per 100 000 hel se ar bei de re per  
år ned fra 25,2 til 15,4. Det for kla res med mar kant ned gang av he pa-
titt B (fra 8,3 til 0,8 per 100 000 hel se ar bei de re) og he pa titt C (fra 6,1 
til 0,6 per 100 000 hel se ar bei de re), som var de hyp pig ste in fek sjo -
nene i 1996. An tal let meld te til fel ler av hiv var lavt (mel lom 2 og 12) 
uten noen trend over tid. På den and re si den økte an tal let meld te 
til fel ler av tu ber ku lo se be ty de lig, fra 5,3 til 9,6 per 100 000. Den ne 
øk nin gen for kla res med for bed ret dia gnos tikk. Ned gan gen i he pa-
titt B og C for kla res med nye na sjo na le for skrif ter og an be fa lin ger 
om sik ker het og hel se, som for eks em pel fore byg ging av stikk ska der 
og ini tia ti ver for vak si ne ring mot he pa titt B (1).

Det ser ut til at vi i Norge har la ve re fore komst av slike yr kes re la-
ter te in fek sjo ner. Folkehelseinstituttet har, gjen nom mel dings sy ste-
met for smitt som me syk dom mer (MSIS), re gist rert fore komst av 
blodbårne in fek sjo ner ett er stikk ska der. Fra 1992 til 2017 ble det 
meldt om 14 til fel ler av smitt e med he pa titt B blant hel se per so nell. 
Av dis se var 6 sy ke plei e re, 3 le ger, 2 tann le ger og 3 øv rig hel se per so-
nell. Ty pis ke år sa ker for dis se til fel le ne var man gel på an be falt vak si-
ne ring og at stikk ska den ikke umid del bart ble er kjent og fulgt opp 
med pro fy lak tisk be hand ling. I sam me pe ri ode ble det re gist rert 
noen ti talls hel se ar bei de re med he pa titt C re la tert til yr kes mes sig 
eks po ne ring. Hitt il er det ikke på vist over fø ring av hiv in fek sjon ved 
stikk ska de i hel se tje nes ten i Norge (2). Det er re gist rert svært få 
til fel ler av tu ber ku lo se smitt e fra pa si ent til hel se per so nell (3).

De siste 20 åre ne har det alt så vært me get lav fore komst av di rek te 
ar beids re la ter te smitt som me syk dom mer blant hel se per so nell  
i vest li ge land. Når dis se tal le ne skal sam men lig nes med covid-19-
smitt e, er det kre ven de av fle re grun ner. En av dis se er at vi ikke vet 
helt sik kert om hel se ar bei de re er smitt et av covid-19 på el ler uten for 
jobb. Det er også sto re va ria sjo ner i dia gnos tis ke kri te ri er, og man 
må ta hen syn til spred nin gens dy na mikk over tid og da ta kva li tet.

En stu die fra Stor bri tan nia an slår at 30,5 % av alle nye covid-19-
smitt e de re gist rert den 16. ap ril 2020 var hel se per so nell til knytt et 
Na tio nal Health Service (NHS). I Kina ut gjor de hel se per so nell 4,1 %  
av alle re gist rer te smitt e de i be gyn nel sen av mars. Til sva ren de tall  

i Spa nia var 13,6 % den 25. mars (4). En stu die fra Karolinska Universi-
tetssjukhuset i Sve ri ge i mai 2020 vis te at drøyt 15 % av 11 000 med -
arbei de re med uli ke ar beids opp ga ver had de el ler had de gjen nom-
gått covid-19-infeksjon (5).

Ro bert Koch-in sti tutt et i Tysk land pub li se rer kon ti nu er lig data  
for covid-19-smitt e blant med ar bei de re i me di sins ke in sti tu sjo ner, 
in klu dert sy ke hus, le ge kon to rer, re ha bi li te ring, dia ly se sent re og 
red nings tje nes te. Data vi ser en lett stig ning fra 4,7 % (6 058/127 584) 
den 15. ap ril til 6,3 % (10 609/167 300) den 8. mai og 6,9 % (12 338/177 
850) den 23. mai (6). Blant an net for di in for ma sjon om yrke mang ler 
ved en tred je del av til fel le ne, må tal le ne tol kes med for sik tig het. Til 
tross for usik ker het knytt et til da ta kva li tet in di ke rer tal le ne at hel se-
per so nell i lø pet av de siste må ne de ne un der pan de mi en har vært 
mer eks po nert for yr kes re la tert smitt som syk dom enn de har vært 
de siste 20 åre ne.

I Norge har vi enda in gen over sikt over hvor man ge le ger og and re 
hel se ar bei de re som har blitt smitt et av covid-19. Det er vik tig, men 
kan være van ske lig, å få frem slik sta tis tikk og sam ti dig ta hen syn  
til per son vern prin sip per. Sy ste ma tisk re gist re ring av både stil lings-
grup pe og fag om rå de kan imid ler tid gi et godt grunn lag for inn sats 
på om rå der med stor smitt e spred ning der man tren ger å gjø re ri si-
ko  vur de rin ger ved ko or di ne ring av per so nal res sur ser, og der man 
må vur de re al lo ke ring av ver ne ut styr for å iva re ta hel se per so nell best 
mu lig, sam ti dig som kva li te ten i pa si ent be hand lin gen sik res.

JU DITH RO STA
judith.rosta@legeforeningen.no
LEFO – Legeforskningsinstituttet

Il lust ra sjon: teddyandmia/iStock
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Hva er egent lig hel se kom pe tan se?

Det eng els ke ut ryk ket health literacy 
har hit il mang let en norsk term. Kan
skje hel se kom pe tan se kan fun ge re.

Hel se kom pe tan se hand ler om å for stå, vur - 
de re og an ven de hel se in for ma sjon. Det skal 
gjø re pa si en ter i stand til å bru ke hel se tje-
nes ter på en for nuf tig måte (1). Kan skje kan 
det bi dra til mind re feil bruk, over dia gnos-
tikk og over be hand ling. Be ho vet for hel se-
kom pe tan se er øken de for di mo der ne me di-
sin blir sta dig van ske li ge re å orien te re seg  
i (2, 3).

Man ge mu lig he ter
Vå ren 2019 lag de Hel se- og om sorgs de par te-
men tet en ny stra te gi på fel tet og fore slo 
hel se kom pe tan se som norsk be teg nel se for 
health literacy (2). «Det fin nes fle re nors ke 
be greps va ri an ter; hel se frem men de all menn
dan nel se, hel se kunn skap, hel se for stå el se, 
hel se in for ma sjons for stå el se, hel se re la tert 
in for ma sjons kom pe tan se, hel se kom pe tan se 
og hel se inn sikt», skrev de par te men tet (2).  
De kun ne ha lis tet opp enda noen fle re, som 
helseliterasitet og hel se kyn dig het.

«Både hel se kunn skap og hel se for stå el se, 
som er de mest ak tu el le and re kan di da te ne, 
vur de res som for snev re og om fat er hel ler 
ikke det å gjø re en ak tiv hand ling på sam me 
måte som kom pe tan se be gre pet gjør», frem-
holdt de par te men tet (2). Re gje rin gens nye 
stra te gi kom der for til å hete Stra te gi for  
å øke hel se kom pe tan sen i be folk nin gen (2, 4).

Hel se- og om sorgs de par te men tet hev det 
alt så at hel se kom pe tan se er den mest dek - 
ken de ter men for health literacy. Det tren ger 
ikke være slik. I Sve ri ge har man valgt  
å bru ke hälsoliteracitet (2), og Språk rå det 
har på pekt at hel se kom pe tan se er tve ty dig  
på norsk (5).

Om fat en de inn hold
Tvi len står om or det literacy. I eng elsk ord - 
bo ka blir det for klart som ev nen til å til  
å lese og skrive. Mot sat sen illiteracy be tyr 
an al fa be tis me. Men det e er den snev re 
for stå el sen (6). Or det om fat er iføl ge Sto re 
Nors ke Lek si kon også «et set av skrift språk- 
 li ge fer dig he ter som gjør at man kan for stå, 
ska pe, kom mu ni se re, orien te re seg og del ta  
i sam funn som er i end ring». Ter men rom-
mer et stort al vor: «FN de fi ne rer literacy som 

en men nes ke ret, for di det er en for ut set-
ning både for å ta til seg kunn skap og del ta  
i de mo kra ti et» (6).

Ox ford Eng lish Dic tio nary for kla rer literacy 
også som «com pe tence or knowl edge in a 
par tic u lar area» og nev ner som eks emp ler 
com pu ter literacy og cul tur al literacy. Sånn 
set gir det me ning å snakke om hel se som 
et om rå de man har kom pe tan se el ler kunn-
skap om.

Den eng els ke ter men rom mer fle re ele-
men ter. Skal man ha hel se kom pe tan se, må 
man både skaf e, vur de re og for stå in for ma-
sjon. Det er ikke for alle. Sår ba re grup pers 
for ut set nin ger blir sjel den pro ble ma ti sert. 
Og sårbare er vi jo gjerne når vi er syke.

Det fin nes fle re de fi ni sjo ner av health 
literacy (1, 5). Det er nå over 10 000 tref  
i PubMed på den ne ter men, så godt som  

alle si den 1995 (per 19.5.2020). Og fle re vil  
det bli.

Når ut ryk ket skal bru kes på norsk, kan 
det eng els ke set es i pa ren tes bak før s te 
gang det nev nes i teks ten, alt så: hel se kom pe-
tan se (eng elsk: health literacy).

ER LEND HEM
erlend.hem@medisin.uio.no
er pro fes sor dr.med., fag sjef og re dak tør for Tids-
skrif tets språk spal te.
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«Be ho vet for hel se kom pe tanse 
er øken de for di mo der ne 
 medi sin blir sta dig van ske 
ligere å orien te re seg i»

Illustrasjon: alashi/iStock
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Hvem lærte dig paa egne ben at staa?

JU LIE DID RIK SEN
Tids skrif tet

På legemøtet i Trondheim i 1920 slo en overlege til med det som i dag mest av alt fremstår som en pinlig tale til de kvinnelige 
legene rundt bordet. Talen sto på trykk i sin helhet i Tidsskriftets utgave 22/1920 (Tidsskr Nor Lægeforen 1920; 40: 782 – 3).

Nu! Talen for disse yndige søte
damer er holdt paa hvert lægemøte,
saa vi kunde den resolutionen ta
at 18de møte er enig i, hvad 17de sa.
Jeg finder det dog i den anledning
paakrævet at gi en kort utredning
av forskjellige spørsmaal, som reises kan
om relationen mellem kvinde og mand.
For – hvis det er mulig – at faa saken klar
skal jeg stille en række spørsmål og svar.
Min herre:

Hvem var det, dig velkommen bad
til denne jammerdal, da du sat
og rød og hvit i vuggen laa
og dit sind var rent og øinene blaa?
– En kvinde.
Hvem lærte dig paa egne ben at staa
og siden paa egne ben at gaa?
Hvem var det du slaas med, da du var liten,
og hvem har du stadig kjæmpet med siden?
– En kvinde.
Hvem var det, som først fik dit hjerte at 
brænde?
For hvem blev du digter? – Hvem andre end 
– hende.
Hvem var det, som først et kys dig ga
og hvem var den første du stjal et fra?
Hvem bestemmer hvem en doktors karriere,
nar han skal hentes og naar man skal la 
være?
Hvis sikre træk er det man eier,
naar man ser paa lillemors hals eller lille
guts – bleier?
Hvem er det, som setter os graa haar i hodet,
men trøster vor sjæl, naar vi selv taper 
 modet?
Hvem er det, som bruker op vore penger
og sparer for os, naar vi ikke har nogen 
længer?

Hvem varmer en op, naar træt og vaat
man vender hjem fra reise i bil eller baat?
Hvem sætter da kjærlig tøflerne frem
og samtidig holder os stramt under dem?
Hvem er det, hvis bløte armer og kind
saa ofte har læget vort syke sind?
Hvem gjør os bløte som voks og haarde  
som staal,
som gir os et hjem, og livet et maal?
Hvem er det, som sier, skjønt vi blir graa
at vi holder os unge, – men skaffer os smaa
søte «spirer», med hvis respekt det er tyndt,
de kalder os «gammeln» og slaar os for 
munt.
Mine herrer! Spørsmaalene kan forfleres.
Jeg tror dog ikke, de kan diskuteres,
og jeg bør vist ikke, skjønt jeg har ordet,
gaa i detalj om kvinderne her ved bordet.
Skulde de ønske en utredning siden,
skal jeg staa til tjeneste ogsaa «utenfor tiden».

Det var engang, jeg trodde som gynækolog
at kunne læse kvinnen som en opslaat bok;
men, mine herrer: Skal vi sandhet si,
saa er det det vi ønsker, at kvinden skal bli,
den evige gaate. Vi ønsker ikke

at se helt tilbunds i de fængslende blikke.
La hun bli den hun er, fjern eller nær!
Kvindens skaal! En skaal for hende, som er 
os kjær.

Illustrasjon: ilbusca/iStock

«Hvem var det, som først fik  
dit hjerte at brænde?»

«Vi ønsker ikke at se helt 
tilbunds i de fængslende 
blikke»



106 4

TID LI  GE RE I  ÆSCUL AP

TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  10,  2020;  140

Stu den ter spi ser mat pak ken blant lik og dyr

SYN NE LOF STAD
synne.lofstad@hotmail.com
Redaksjonssjef i Æsculap

Stu dent vel ferd har na tur lig nok ofte vært et tema i Æsculap. I 1985 var stu den te nes kan ti ne fa si li te ter i Bergen oppe til dis ku
sjon, og Stu den te nes Kan ti neKo mi te (SKK) re de gjør i Æsculaps ut ga ve 4 for sa kens dra ma tis ke ut vik ling (Æsculap 1985;  
65(4): 6).

Kan ti ne pro ble mer

Me di sin stu den te ne ved PKI (De pre kli nis ke 
in sti tut er, red.anm.) i Bergen har idag ikke 
noe spi se rom. En stu dent til brin ger opp til  
12 ti mer av sin dag på PKI, og na tur lig nok 
fø ler vi be hov for og har len ge ar bei det for 
et skik ke lig kan ti ne til bud med mid dags ser
ve ring. Kan ti nen er som kjent et sam lings
punkt og bi drar til å ska pe et mil jø blant oss 
stu den ter.

PKI i Bergen ble byg get i 1966. Det var 
plan lagt en eta sje med stu dent kan ti ne, men 
øko no mi en ble trang, og pla ne ne føl ge lig 
ikke gjen nom ført. Si den dengang har vi 
stu den ter vært «gjes ter» i de an sat es spi se
rom, hvor stu dent sam skip na den har dre vet 
kan ti ne i en rek ke år. I lunsj ti den er det 
sær lig trangt om sa lig he ten og mel lom  
kl. 10.30 og 12.30 har stu den ter in gen 
 ad gang. Vi er der for hen vist til å spi se vår 
 mat pak ke i trekk ful le kor ri do rer, mens de 
an sat e ny ter godt av vår kan ti ne drift og 
hyg ge li ge kan ti ne da me! Ad gangs for bu det 
har ikke vært over holdt av stu den te ne. Det e 
har vakt ad skil lig har me blant de an sat e, 
med på føl gen de kjef ting og sam men støt 
mel lom de to grup pe ne.

Stu den te nes kan ti ne ko mi te SKK ble dan
net i for søket på å finne en løs ning på kan 
tine pro ble met. Ko mi te en er inn for ståt med 
an sat es ret til spi se rom. Spørs må let blir 
om stu den ter også bør ha ret til spi se rom. 
Vi kon tak tet såvel Ar beids til sy net, Hel se 
rådet og Uni ver si te tet for å kart leg ge våre 
ret ig he ter. Men alle svar er ne ga ti ve, det er 
dess ver re in gen som har an svar for å gi oss 
til freds stil len de kan ti ne for hold. Uni ver si te
tet me ner de har opp fylt sine krav om at SIB 
dri ver stu dent by med kan ti ne ikke langt fra 
PKI. Men våre da ger er be lagt med fore les
nin ger fra 08.15 til 15.00, og da er det inn ly
sen de at vi har be hov for kan ti ne på vår 
«ar beids plass».

For skjel li ge grup pe rin ger har si den 79 
ar bei det med en rek ke for slag til om dis po
ne ring av lo ka ler på PKI for om mu lig å 
fri gjø re plass til kan ti ne drift. Di ver se for slag 
har hit il blit for kas tet et er at de har vist 
seg lite hen sikts mes si ge.

Da in gen ut spill før te frem, be slut et vi  
å gå til Bergens ti den de med sa ken. Hen sik
ten med ar tik ke len var å på pe ke at stu den 
tene ikke har ret ig he ter til et re spek ta belt 
spi se sted. At opp slaget ble ten den si øst og 
sen sa sjons pre get er noe vi tar av stand fra  
og har be kla get. Ko mi te ens kri tikk til BT ble 
av vist med at det e lå uten for vårt inn fly tel
ses om rå de.

Sær lig over skrif ten «Stu den ter spi ser mat

Il lust ra sjon: VG / NTB Scan pix

pak ken blant lik og dyr» ut løs te et  ra ma skrik 
blant PKIs an sat e. Sa ken er nå til be hand ling 
i det aka de mis ke kol le gi um. SKK ble av sty rer 
på ana to misk in sti tut an kla get for brudd  
på taus hets løf tet. Hvil ket skul le bety ut vis
ning fra stu di et. Pr. idag har stu den te ne 12t. 
ar beids dag, men in gen ar beids gi ver med 
an svar for vår vel ferd. Det er ikke av sat plass 
til oss in nen for pa ra graf ram me ne. Vi kom
mer i grup pe med barn i grunn sko len og 
kan hen vi ses til å spi se mat pak ken på gårds
plas sen! PKI er dess ver re in tet ene stå en de 
eks em pel, stu den ter ved and re stu die ste der 
har lig nen de for hold.

Stu den te nes Kan ti neKo mi te, Bergen
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Cytokines, apoptosis and complement in 22q11.2 
deletion syndrome (DiGeorge syndrome). Utgår fra 
Institutt for klinisk medisin. Disputas 3.6.2020.
Bedømmelseskomité: Graham Davies, Great 
Ormond Street Hospital, Storbritannia, Yenan T. 
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SIGRID BØRTE
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HUNT Study. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. 
Disputas 4.6.2020.
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for klinisk medisin. Disputas 8.6.2020.
Bedømmelseskomité: Ismail Gögenur, University 
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Nina Farstad, Universitetet i Oslo.
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Edwin.

SIRI KRISTINE LYNNE RYDNING
Novel causes and refined phenotypes of hereditary 
spastic paraparesis. Studies of subgroups of hereditary 
spinocerebellar disorders in a Norwegian cohort. Utgår 
fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 8.6.2020.
Bedømmelseskomité: Henry Houlden, University 
College London, Storbritannia, Per Svennings-
son, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige, 
og Benedicte Paus, Institutt for klinisk medisin, 
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TUVA HØST BRUNSELL
Heterogeneity of prognostic biomarkers in colorectal 
liver metastases. Utgår fra Institutt for klinisk medi-
sin. Disputas 9.6.2020.
Bedømmelseskomité: Karen-Lise Garm Spindler, 
Aarhus University, Danmark, Helgi Birgisson, Upp-

sala University, Sverige, og Frode Jahnsen, Institutt 
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Isolated gastrocnemius tightness in foot pathology –  
 diagnostics, treatment and outcomes. Utgår fra Insti-
tutt for klinisk medisin. Disputas 10.6.2020.
Bedømmelseskomité: Matthew Solan, London 
Foot and Ankle Centre Hospital of St. John and  
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Engebretsen.
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The role of bacterial biofilms in the pathogenesis of 
chronic rhinosinusitis. Utgår fra Institutt for klinisk 
medisin. Disputas 11.6.2020.
Bedømmelseskomité: Ann Hermansson, Öron-, 
näs- och halssjukdomar, Lunds Universitet Sverige, 
Pär Stjärne, Klinisk vetenskap, intervention och 
teknik, Karolinska Institutet, Sverige, og G. Cecilie 
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INGVILD KRISTINE BLOM-HØGESTØL
Bone health and quality in subjects with morbid obe-
sity – impact of type 2 diabetes and Roux-en-Y gastric 
bypass. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. 
Disputas 12.6.2020.
Bedømmelseskomité: Bjørn Richelsen, Aarhus 
University, Danmark, Erik Näslund, Karolinska 
Institutet, Stockholm, Sverige, og Ingrid Nermoen, 
Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.
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Cerebrospinal fluid and imaging biomarkers of 
cognitive impairment in Parkinson’s disease. Utgår fra 
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Lund University, Sverige, og Mona Skjelland, Univer-
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B cells in Multiple Sclerosis – on idiotopes and antigen 
presentation. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. 
Disputas 17.6.2020.
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HMGB1 and IL-33 kinetics in trauma and hemorrhagic 
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Cardiovascular risk stratification in the general 
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for global helse og samfunnsmedisin. Disputas 
18.6.2020.
Bedømmelseskomité: Mette Brekke, Universite-
tet i Oslo, Linda Huibers, Forskningsenheden for 
Almen Praksis, Danmark, og Jan Henrik Rosland, 
Universitetet i Bergen.
Veiledere: Steinar Hunskår, Bettina S. Husebø  
og Elisabeth Flo.

Bedømmelseskomité: Carl Turesson, Lunds Uni-
versitet, Sverige, Anne-Sofie Furberg, Universitetet 
i Tromsø – Norges arktiske universitet, og Anne 
Kjersti Daltveit, Universitetet i Bergen.
Veiledere: Clara Gram Gjesdal, Bjørg-Tilde Svanes 
Fevang og Andreas P. Diamantopoulos.

IVAR MAGNE AUSTEVOLL
Surgical treatment and clinical outcomes in Lumbar 
Degenerative Spondylolisthesis. Utgår fra Klinisk 
institutt 1. Disputas 12.6.2020.
Bedømmelseskomité: Peter Försth, Uppsala 
Universitet, Sverige, Björn Strömqvist, Lunds 
Universitet, Sverige, og Bjørg Tilde Svanes Fevang, 
Universitetet i Bergen.
Veiledere: Christian Hellum, Rolf Gjestad og Kari 
Indrekvam.

AGNES ELISABETH NYSTAD
Effects of calcitriol and fingolimod on remyelination 
in the cuprizone model. Utgår fra Klinisk institutt 1. 
Disputas 12.6.2020.
Bedømmelseskomité: Tomas Olsson, Karolinska 
Institutet, Sverige, Hanne Harbo, Universitetet  
i Oslo, og Hrvoje Miletic, Universitetet i Bergen.
Veiledere: Øivind Torkildsen og Stig Wergeland.

HANNA ELISABETH DILLEKÅS
Importance of physical trauma on recurrence of breast 
cancer. Can tissue trauma synchronize growth of 
dormant micrometastases? Utgår fra Klinisk institutt 
2. Disputas 4.6.2020.
Bedømmelseskomité: Christine Desmedt, Univer-
sity of Leuven, Belgia, Jürgen Geisler, Universitetet  
i Oslo, og Katrin Brauckhoff, Universitetet i Bergen.
Veiledere: Oddbjørn Straume, Svein Arthur Jensen 
og Olav Mella.

GERD HAGA BRINGELAND
A mass cytometry receptor occupancy study of natali-
zumab therapy in multiple sclerosi. Utgår fra Klinisk 
institutt 1. Disputas 5.6.2020.
Bedømmelseskomité: Kanutte Huse, Universitetet 
i Oslo, Anders Svenningsson, Karolinska Institutet, 
Sverige, og Eystein Sverre Husebye, Universitetet  
i Bergen.
Veiledere: Sonia Gavasso, Christian A. Vedeler og 
Kjell Morten Myhr.

LENE KRISTIN BREKKE
Giant Cell Arteritis in Western Norway 1972 – 2012. 
Incidence, Survival, Risk of Cancer and Causes of Death. 
Utgår fra Klinisk institutt 2. Disputas 11.6.2020.

UNIVERSITETET I BERGEN
www.uib.no/info/dr_grad/

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

ØYVIND HOLSBØ HALD
Molecular aspects of high-risk neuroblastoma and 
novel therapeutic opportunities. Utgår fra Institutt  
for klinisk medisin. Disputas 29.5.2020.
Bedømmelseskomité: Marie Arsenian-Henriks-
son, Karolinska Institutet, Sverige, Håkan Axelson, 
Lund University Cancer Centre, Sverige, og Lorena 
Arranz, Institutt for medisinsk biologi, Universite-
tet i Tromsø – Norges arktiske universitet.
Veiledere: Christer Einvik, Baldur Sveinbjørnsson 
og Trond Flægstad.

MERETHE SELNES HANSEN
Aspects of Lung Cancer by Sex. Utgår fra Institutt for 
samfunnsmedisin. Disputas 12.6.2020.
Bedømmelseskomité: Mattias Johansson, Interna-
tional Agency for Research on Cancer (IARC), Frank-
rike, Marianne Aanerud, Universitetet i Bergen/ 
Haukeland universitetssykehus, og Hasse Melby, 
Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenska-
pelige fakultet, Universitetet i Tromsø – Norges 
arktiske universitet.
Veiledere: Inger Torhild Gram og Tonje Braaten.

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

BIRGITTE HEIBERG KAHRS
Can ultrasound predict labor outcome in operative 
vaginal deliveries? Utgår fra Institutt for klinisk  
og molekylær medisin. Disputas 5.6.2020.
Bedømmelseskomité: Wolfgang Henrich, Charité 
– Universitätsmedizin Berlin, Tyskland, Eleonor 
Tiblad, Karolinska Universitetssjukhuset, Sverige, 
og Ragnhild Støen, Norges teknisk-naturvitenska-
pelige universitet.
Veiledere: Torbjørn Moe Eggebø, Erik Andreas 
Torkildsen og Christoph Lees.
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PH.D.-DISPUTASER

STEIN-MARTIN TILRUM FAGERLAND
Nanoparticles, ultrasound and microbubble mediated 
drug delivery in cancer models. Utgår fra Institutt for 
sirkulasjon og bildediagnostikk. Disputas 12.6.2020.
Bedømmelseskomité: Georg Dimcevski, Universi-
tetet i Bergen, Renuka Sriram, University of Califor-
nia, San Francisco, USA, og Siver Andreas Moestue, 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.
Veiledere: Catharina de Lange Davies, Eva Hofsli  
og Sigrid Berg.

KATRINE MELBY
Oksytocin treatment in alcohol dependence. Utgår 
fra Institutt for klinisk og molekylær medisin. 
Disputas 12.6.2020.

Bedømmelseskomité: Markus Heilig, Universite-
tet i Linköping, Sverige, Gudrun Høiseth, Oslo uni-
versitetssykehus, og Hanne Klæboe Greger, Norges 
teknisk-naturvitenskapelige universitet.
Veiledere: Olav Spigset og Rolf W. Gråwe.

CHRISTINE DAMGAARD VALAN
Prognostic and predictive factors in limited disease 
small-cell lung cancer. Utgår fra Institutt for klinisk 
og molekylær medisin. Disputas 16.6.2020.
Bedømmelseskomité: Seppo Langer, Rigshospi-
talet, København, Danmark, Mette Sprauten, Oslo 
universitetssykehus, og Karin Fahl Wader, Norges 
teknisk-naturvitenskapelige universitet.
Veiledere: Tarje Onsøien Halvorsen og Bjørn Hen-
ning Grønberg.

JORUNN SANDVIK
Long-term results after surgical treatment for severe 
obesity. Utgår fra Institutt for klinisk og molekylær 
medisin. Disputas 18.6.2020.
Bedømmelseskomité: Torsten Olbers, Linköpings 
Universitet, Sverige, Sigrid Gribsholt, Aarhus 
Universitet, Danmark, og Magne Børset, Norges 
teknisk-naturvitenskapelige universitet.
Veiledere: Arne Wibe, Bård Erik Kulseng, Christian 
A. Klöckner og Torstein Hole.
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Som JOBBSØKER kan du på Legejobber.no  
enkelt søke etter ledige jobber etter 
spesialitet, geografisk område eller  
i fritekst. 

Ønsker du å motta varsel om ledige 
stillinger innefor et bestemt område? 
På Legejobber.no kan du abonnere  
på ledige stillinger.

Som ANNONSØR kan du nå bestille 
annonsen døgnet rundt via legejobber.no.  
Du registrerer nettannonsen og 
papirannonsen samtidig. 
 
 
 
 

11
stillingsannonser i denne 
utgaven

Informasjon om priser 
og formater finner du på 
legejobber.no
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   Allmennmedisin  LEGEJOBBER

ALLMENNMEDISIN

Fastlege, Husebyskogen Medisinske Senter 
For fullstending utlysning og link til søknadsskjema, se  
Legejobber.no eller kommunens nettsider. 

Søknadsfrist: 2. august 2020

Oslo kommune
Bydel Vestre Aker

Gloppen kommune, med Sandane som kommunesenter, har om lag 5.800 
innbyggjarar og er ein del av Nordfjord sin felles bu- og arbeidsmarknad på 40 
– 50.000 menneske. Flyplassen i Nordfjord - Sandane lufthamn - ligg i Gloppen, 
og vi har gode kommunikasjonar til resten av fylket og landet. Gloppen har 
full barnehagedekning og gode offentlege tenester. Kommunen har i tillegg til 
grunnskule og kulturskule også folkehøgskule og vidaregåande skule.  
Næringslivet i kommunen er variert og prega av optimisme. Vi har flott natur og 
det er godt tilrettelagt for friluftsliv sommar som vinter. Her er eit stort og aktivt 
miljø innan musikk, idrett og kultur, og kommunen har vore kåra både som årets 
kulturkommune og årets musikkommune.

Fastlegestilling
Fastlegeheimel med listetak på 850 pasientar ved Gloppen lege-
senter med mulighet for fastlønn eller næringsdrift etter ønskje.
Stillinga er ledig frå 01.11.2020, med muleg oppstart før ved 
behov.

Kvalifikasjonar 
Vi søkjer en spesialist i allmennmedisin eller lege som kvalifiserer 
til tilsetting i LIS 3 stilling i allmennmedisin 
• Norsk autorisasjon som lege
• Godkjent LIS 1
• Motivasjon for å bli spesialist i allmenmedisin
• Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk, både skriftlig og   

muntlig 

Personleg eignaheit, interesse og kunnskap vil bli vektlagt.  
Erfaring frå kommunehelsetenesta og fastlegeordninga er ein stor 
fordel.

Vi tilbyr: 
• Legesenter i lyse lokalar, bygd i 2012 og plassert i kommune-

senteret på Sandane med utsikt over Gloppefjorden. 
• Sju erfarne fastlegar i 30-40 årene som har vore på lege- 

senteret mellom 4 og 15 år. LIS 1 lege. Lang erfaring med 
rettleiing av legar i spesialisering. 

• Hjelpepersonell med 3 sjukepleiarar, 2 helsesekretærar og 1 
bioingeniør - totalt 5 årsverk.

• Eit velutstyrt laboratorium 
• Fleire skiftestover
• Godt arbeidsmiljø med felles lunsj dagleg med  alt personalet 

samt vekentlege legemøte.
• Godt samarbeide med den kommunale helsetenesta. 
• Legevakt lokalt i Gloppen kommune. 10 delt (ca 3 vakter pr. 

mnd). Heimevakt med på snitt 4-6 henvendingar pr. vakt.

Lønns- og arbeidsvilkår:
Sjølvstendig næringsdrivande i kommunalt dreve legesenter. Null 
løysing dvs at basistilskot går direkte til kommunen og at inntekt 
frå takstar går direkte til legen. Kommunen kan ifølge sentrale 
avtalar disponere inntil 20% av stillinga til kommunalt arbeid. Det 
vil bli opna for at legar som er under spesialistutdanning  
i allmennmedisin kan få fastlønn fram til endt utdanning.
Det blir stilt krav om tilfredsstillande politiattest.

Thomas Hebard 
Leiar for legetenesta 
57 88 44 40

Søknadsfrist: 15.08.2020
Søknad: www.gloppen.kommune.no 
- ledige stillingar 

Larvik kommune

Fastlege 
Sentrum legekontor i Larvik har ledig 0- hjermmel med
350 pasienter. Veldrevet 3- legekontor med bl.a. 2
helsesekretærer, og Infodoc Plenario journalsystem. 

Søknadsfrist: 21.07.2020

 

Larvik kommune

Fastlege, vikariat
Ledig vikariat for legehjemmel ved 2- legepraksis med
1000 pasienter, ved Kvelde legekontor. Foreløpig 3
måneder, med mullighet for forlengelse.   

Søknadsfrist: 21.07.2020
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LEGEJOBBER  Hud- og veneriske sykdommer, Medisinsk biokjemi, Psykiatri

PSYKIATRIHUD - OG VENERISKE SYKDOMMER
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Hudavdelingen har regionansvar for diagnostikk 
og behandling av dermatologiske og venerologiske 
pasienter i Helse Fonna området og er eneste 
klinikk med denne kompetansen i regionen, med 
ca 180.000 innbyggere. Hudavdelingen er en 
poliklinikk og består av 12 ansatte, derav 6 leger 
(4 overleger og 2 LIS). Poliklinikken har ca 20.000 
konsultasjoner per år.

Les mer på www.hsr.as eller Legejobber.no. 
Avdelingsoverlege Holger Benthien kan kontaktes 
på telefon 52 805000.

Søknadsfrist: 10. juli 2020

Vi får ledig fast 100 % stilling fra 1.  
september 2020
LIS, DERMATOLOGI - ID 12652
Videre får vi fra januar 2021 ledig 12 måneders 
vikariat som  
LIS, DERMATOLOGI - ID 4328

Vi søker fagutvikler
I DPS Østre Agder har vi nå ledige 100 % fast stilling som recovery-
orientert fagutvikler innen psykisk helse, i Arendal. 

Dette er en unik mulighet for deg som ønsker å jobbe aktivt for å 
videreutvikle behandlingstilbudet innen fagområdet allmenn- 
psykiatrisk spesialisthelsetilbud. Du vil ha ansvaret for videre-
utvikling i hele avdelingen. Recovery skal være grunnlag for  
avdelingens arbeid. Stillingen vil inngå i ledergruppen. 

Distriktpsykiatrisk senter (DPS) Østre Agder er gir allmenn- 
psykiatriske spesialisthelsetilbud til innbyggere over 18 år med 
psykisk lidelse. Tilbudet omfatter akutt-kriseintervensjon,  
spesialisert utredning og behandling poliklinisk, ambulant og i 
døgnpost, samt råd og veiledning til pårørende og den kommunale 
helse- og omsorgstjenesten i fylket. DPS Østre Agder har tre  
allmennpsykiatriske polikliniske team og et team for gruppe- 
behandling basert på dialektisk atferdsterapi (DBT) og skjematerapi. 
Videre har avdelingen en enhet for ambulante tjenester, samt en 
døgnenhet med tilbud for alle typer psykiatriske lidelser. 

For fullstendig utlysningstekst og søknadsskjema, se www.sshf.no.

- Trygghet når du trenger det mest  Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med 
over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og 
psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser 
pasienter og pårørende. Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på Facebook.

Søknadsfrist: 11.08.2020

Lege – Helsetjenesten  
i Oslo fengsel
50 % fast stilling.

Oslo fengsel ligger på Grønland, og er en enhet med 
høyt sikkerhetsnivå. Fengselet er et av Norges største 
med plass til 243 mannlige innsatte. 

Kontaktperson: Stein Bjørnar Holand tlf. 97198056.

Søk elektronisk via     
www.ledigestillinger.oslo.kommune.no   
(ref.nr 4230043540) – her finner du også   
fullstendig søknadstekst. 

Frist: 21.07.20.

oslo.kommune.no

Bydel Gamle Oslo

MEDISINSK BIOKJEMI

utfall

49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör Göteborgs 
universitet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark 
forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och 
studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya 
perspektiv bidrar vi till en bättre framtid.

UNIVERSITETS- 
LEKTOR 
I ANATOMI
Placering vid institutionen för biomedicin,  
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Ref nr: PAR 2020/722

Sista ansökningsdag: 2020-09-14

För mer information se Göteborgs universitets hemsida: 
www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb
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RUS OG AVHENGIGHE TSMEDISIN

FORSKJELLIGE STILLINGER

Helse Sør-Øst RHF søker:

Ledig 4 100 % avtalehjemler i psykiatri lokalisert til 
bydel Østensjø, Grorud eller Søndre Nordstrand
 
Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema: 
www.helse-sorost.no/om-oss/ledige-stillinger

Søknadsfrist: 21.07.2020

 
Blå Kors Haugaland A- senter er et behandlings- og utredningssenter for rusmiddel-, livsstil- og avhengig-
hetsproblemer. Institusjonen arbeider på oppdrag fra Helse Vest RHF og inngår som integrert del av 
spesialisthelsetjenesten.  Blå Kors Haugaland A-senter eies av Blå Kors Norge. Vi er i stadig vekst og har 
de senere årene utviklet nye og spennende tilbud, både organisatorisk og faglig. Les mer om oss på www.
haugaland-asenter.no

Vi søker medarbeider som er faglig bredt orientert med et oppriktig 
engasjement, for å bidra til videreutvikling av tilbudet på vårt fagfelt.

Stillingen er direkte underlagt klinikksjef, og er en del av tverrfaglig 
behandlerteam som har et overordnet ansvar for det samlede  
behandlingsforløpet for den enkelte pasient. 

Personlig egnethet og evne til tverrfaglig samarbeid tillegges  
betydelig vekt.

Ønsket tiltredelse: 1. oktober 2020 eller etter avtale. 
 
For nærmere opplysninger om stillingen kan du kontakte klinikksjef 
Johanna S. Bjørkavåg eller avdelingsoverlege Randi Engløkk på tlf.  
52 73 30 00.

Søknadsfrist: 02.08.2020

For fullstendig stillingsutlysning, se  
www.jobbdirekte.no/haugaland-asenter 
Søknader sendt utenfor søknadsskjema, vil ikke bli vurdert.

Blå Kors Haugaland A-senter søker: 

Overlege/lege  
i spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin
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Fast stilling som forsker ved Folkehelseinstituttet, 
Avdeling for barns helse og utvikling 

Vil du bidra til å bedre psykisk helse hos barn og unge?
Vi lyser ut en fast stilling for en forsker som skal ha psykisk 
helse hos barn og unge som forskningstema. Kandidaten må 
ha oversikt over dette forskningsfeltet og god kunnskap om 
vanlige psykiske plager og lidelser hos barn og unge. Vi søker en 
engasjert og kunnskapsrik person som vil bruke sin kompetanse 
for å bedre barn og unges oppvekstsvilkår, psykiske helse og 
livskvalitet. Stillingen gir store muligheter for faglige utfordring-
er, arbeid med unike datamaterialer og samarbeid med sterke 
fagmiljøer.

Du har doktorgrad innen psykologi, samfunnsfag, medisin eller 
annet relevant fagfelt og har publisert forskningsartikler siste 
fem år.

Dine arbeidsoppgaver vil bl.a. være å lede eller bidra i forskning 
og helseanalyse innen avdelingens temaområder. Du vil også 
analysere data og publisere forskningsartikler i høyt rangerte 
internasjonale tidsskrifter og bidra aktivt til å sikre ekstern 
finansiering.

Mer opplysninger om stillingen kan fås på Folkehelseinstituttets 
nettsider (www.fhi.no) eller ved å ringe Heidi Aase 97538324 
eller  Pål Surén på telefon 92898631. 

DIVERSE ANNONSER

Aker Brygge Medisinske Senter AS (ABMS) for salg. 

Oppstart i 1995 med ca. 8000 pasienter og 70 store og  
mindre bedrifter. Allmennleger, legespesialister, psykolog, 
HMS, legesekretærer og fysioterapeuter. Ikke vært i  
aktivitet på flere år, men vi har et godt pasientnettverk. 
ABMS har vært lokalisert på Aker Brygge og i Vika Atrium. 

Ta gjerne kontakt på epost hans.lossius@seniormedisin.no 
for nærmere informasjon.



Innen ditt interessefelt finnes det en rekke store spørsmål om tiden vi lever i nå – 
og om tiden som kommer. Som medlem av Fagpressen skal vi gi deg et godt journalistisk håndverk 

kombinert med stor faglig innsikt. Ikke for å gi deg alle svarene, men for å gi deg alle nyansene. 
Slik at du står bedre rustet til å finne svarene på egen hånd.

 
Er du god til å skille sant fra usant? Test deg selv og les mer på fagpressen.no/fakta

Hvem stoler du på?

200500_Printannonse_Fagpressen_210x297mm.indd   5200500_Printannonse_Fagpressen_210x297mm.indd   5 20.05.2020   11:2320.05.2020   11:23
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SPESIALISTER

›  SpesialisterAnnonsene er tilgjengelige på tidsskriftet.no/ekstra/spesialister
Annonsebestilling: annonser@tidsskriftet.no eller 23 10 90 57

Spesialister

Smerteklinikken 
Dag A. Kaare. Spesialist i anestesiologi.
Dr.med. Morten Vinje. Spesialist i anestesiologi.
Kirkeveien 64 A, 0364 Oslo. Telefon 23 20 28 00. Telefaks 23 20 27 99.

Smerte-Medisinsk Institutt A/S

Smerte-Medisinsk Institutt 
Norges største multidisiplinære Avtalehjemlete smerteklinikk:
Dr. Med Tore Hind Fagerlund. Spesialist i anestesiologi/algologi
Dr. Wenche Sabel. Spesialist i anestesiologi/algologi
Dr. Med Lars Tanum. Spesialist i psykiatri/klinisk farmakologi
Dr. Psycol Gunnar Rosèn klinisk psykolog/hypnose
Fysioterapeut Sara Maria Allen TENS

Adresse: Sørkedalsveien 10D, 0369 Oslo. 
Telefon: 23 33 42 50.
Mailadresse: resepsjon@smi.nhn.no
www.smertemedisinskinstitutt.no

Barstad, Johannes E./Barmed AS
A. Tidemandsgt. 20, 2000 Lillestrøm.  Arbeids-EKG/24-timers BT/
spirometri/hjerterytmeregistrering mm. Generell indremedisin.
Timebestilling/Kort ventetid/Tlf. 63 81 21 74/e-mail: post@barmed.nhn.no
Tilknytning NHN. Driftsavtale.

DIAKONHJEMMET SYKEHUSSenter for Psykofarmakologi
www.psykofarmakologi.no

–   PSYKOFARMAKOLOGISK POLIKLINIKK
–   LEGEMIDDELANALYSER OG RUSMIDDELANALYSER
–   FARMAKOGENETISKE ANALYSER
Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo • Telefon: 22 02 99 40
Ansvarlig lege: Prof. dr.med. Helge Refsum

K.A.L

RÅDGIVNING OG BEHANDLING AV RUSPROBLEMER
Et problematisk forhold til alkohol og medikamenter blir kartlagt 
og utredet som helseproblem. Behandlingsstedet er en livssynsnøytral, 
ideell stiftelse og har avtale med Helse Sør-Øst. Pasientene betaler 
egenandel som i spesialisthelsetjenesten ved poliklinisk behandling, 
ingen betaling ved innleggelser. Klinikken holder til i Apalløkkveien 8, 
0956 Oslo. Telefon: 22 90 26 60. Hjemmeside: incognito.no
E-post: kontakt@incognito.no

�
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›  SpesialisterAnnonsene er tilgjengelige på tidsskriftet.no/ekstra/spesialister
Annonsebestilling: annonser@tidsskriftet.no eller 23 10 90 57

Spesialister

Smerteklinikken 
Dag A. Kaare. Spesialist i anestesiologi.
Dr.med. Morten Vinje. Spesialist i anestesiologi.
Kirkeveien 64 A, 0364 Oslo. Telefon 23 20 28 00. Telefaks 23 20 27 99.

Smerte-Medisinsk Institutt A/S

Smerte-Medisinsk Institutt 
Norges største multidisiplinære Avtalehjemlete smerteklinikk:
Dr. Med Tore Hind Fagerlund. Spesialist i anestesiologi/algologi
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FR A PRESIDENTEN

MARIT HERMANSEN
PRESIDENT

God som mer  
– med håp om en god høst

Vi kan gå som me ren i møte med en 
helt an nen fø lel se enn den vi satt 
med i mars. De kraf ti ge til ta ke ne har 
hatt god ef ekt, smit te tal le ne har 
gått ned og vi kan til la te oss å smile 
litt mot sola. Men vi må ikke hvile.

Det var van ske lig å se for seg hvor dan vå ren 
og som me ren skul le bli. Nå ser vi at smit e
tal le ne fort set er å gå ned. Test ka pa si te ten  
er be ty de lig økt og hel se tje nes ten er bedre 
for be redt.

Mye i sam fun net fin ner til ba ke til van te 
vei er. Det er fint å se at ga te ne fyl les opp 
igjen, mens vi fort sat har hen syns full av
stand. Nord menn er ikke kjent for å være  
de beste på kø kul tur, og kan skje er det e et 
va rig gode av pan de mi en; at vi hen syns fullt 
ven ter på tur. Vi må i lang tid fram over iva re
ta den ne ba lan sen mel lom mer nor ma li sert 
hver dag og all tid be red skap. Pan de mi en 
leg ger fort sat lit dem per på det mes te, og 
alle må vi for sa ke lit. Hel dig vis ikke så mye 
som vi opp lev de i mars.

Det po li tis ke ord skif tet er også til ba ke  
til kjent lyd ni vå. Vå pen hvi len er over, og vi 
opp le ver de po li tis ke mot set nin ge ne som  
er en for ut set ning for et le ven de de mo kra ti. 
Par ti ene har star tet pro ses se ne inn mot 
valg kam pen i 2021, hvor hel se nå må bli et 
sen tralt tema. Vi har så alt for ty de lig set at 
be red skap kos ter, men dår lig be red skap 
kos ter enda mer.

Det er nå også mer rom for and re, ikke 
ko ro na re la ter te sa ker. Kam pen om den 
fel les jour nal løs nin gen Ak son har til spis set 
seg. Kom mu ne ne er in vi tert til å un der  
skri ve en in ten sjons er klæ ring in nen 1. juli. 
Alle er eni ge om må let; gode ITverk tøy  
i hel se tje nes ten som un der støt er god og 
sik ker pa si ent be hand ling. Men vi me ner at 

Ak son slik det er be skre vet, ikke er vei en 
frem. Le ge for en in gen har i over ti år pekt på 
at pleie og om sorgs tje nes ten i kom mu ne ne 
tren ger nye jour nal sy ste mer. Fel les le ge mid
del lis te er det en kelt il ta ket som har størst 
be tyd ning for pa si ent sik ker he ten. Vi tren ger 
di gi tal sam hand ling mel lom spesialisthelse
tjenesten og pri mær hel se tje nes ten. I ste det 
for Ak son, kan vi løse mye ved å bygge sten 
på sten. Da vil ge vins te ne rea li se res un der
veis – hver dag.

Alle for hand lin ger er skjø vet over som me
ren. Men par te ne po si sjo ne rer seg al le re de 
– sær lig par te ne i front fa get. Det er vik tig  
å min ne om at front fa get skal være ret nings
gi ven de over tid og ikke tak og gulv i det 
en kel te opp gjør. Front fags mo del len tar 
høy de for at uli ke sek to rer har uli ke be hov. 
En sterk of ent lig hel se tje nes te har vært 
fun da men tet for trygg het i sam fun net  
i den ne ti den. Våre med lem mer tar stort 
an svar og leg ger ned be ty de lig inn sats for  
å sik re gode hel se tje nes ter til pa si en te ne. 
Det må også gjen spei les i for hand lin ge ne.

Uten for hand lin ger, av slut nin ger og års
mø ter ble juni må ned også an ner le des. 
Vå ren har min net oss på be tyd nin gen av 
gode ar beids fel les skap. Vi tren ger hver and re 
og vi tren ger å mø tes. La oss ut fors ke nye 
ste der og ak ti vi te ter i som mer, slik at vi sam 
 ler kref ter og in spi ra sjon til en spen nen de 
høst. Hå pet er at vi da mest rer ba lan se gang, 
får kon struk ti ve for hand lin ger og en de lig 
kan mø tes igjen fy sisk.

Rik tig god som mer.
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Bli med på årets Stopptober

Til høs ten skal Hel se di rek to ra tet 
ar ran ge re den po pu læ re røy ke slutt-
kam pan jen Stopptober for tred je 
gang. Le ge for en in gen og Norsk for-
en ing for all menn me di sin opp ford-
rer alle le ger til å be nyt te kam pan-
jen til å snakke med sine pa si en ter 
om slutteforsøk.

Stopptober er en kam pan je som ar ran ge res 
av Hel se di rek to ra tet i ok to ber hvert år og 
va rer i 28 da ger. Stopptober har bak grunn 
fra Stor bri tan nia, og går ut på at alle som 
røy ker opp ford res til å be nyt e ok to ber til  
å gjø re et sluteforsøk, i felleskap med  
man ge and re. Forsk ning har vist at sjan sen 
for å lyk kes med røy ke slut er fem gan ger så 
stor hvis man kla rer å unn gå røyk i 28 da ger.

Gjen nom di gi ta le mø te plas ser, uli ke verk
tøy og opp da tert kunn skap, in vi te rer Stopp
tober alle til å ta små skrit sam men mot 
må let. Slutaap pen og rik tig bruk av ni ko
tin le ge mid ler er blant hjel pe mid le ne som 
har vist seg å ha god ef ekt for man ge.

Le ge nes rol le er ver di full
Kun ni pro sent av be folk nin gen røy ker nå 
dag lig, iføl ge SSB. Det er li ke vel fort sat be
hov for å opp ret hol de ar bei det med å re du
se re an de len som røy ker fast, og in for me re 
om hel se for de le ne ved å slut e. Stopptober 
øns ker å sen ke ters ke len for å gjø re et slute
forsøk, ska pe mest ring i å ta egne valg og 
gjø re hjel pe mid ler kjent for mål grup pen.

– Le ge for en in gen og Norsk for en ing for 
all menn me di sin me ner en slik opp ford ring 
en fast må ned hvert år kan gjø re det let e re 
for man ge å for sø ke å slut e, for di man opp  
le ver å være en del av et fel les skap. Kam pan
jen kan være en fin an led ning for le ger til  
å ta opp te ma et med pa si en ter. Le ge nes rol le  
i det e ar bei det er ver di full, og vi støt er 
der for også i år Hel se di rek to ra tets Stopp 
toberkam pan je, sier le der av Norsk for en ing 
for all menn me di sin, Mar te Kvitum Tan gen.

Verk tøy for å snakke om røy ke slutt
Hel se di rek to ra tet har en egen Stopptober
side, hvor hel se per so nell fin ner vei led nings
ma te ri ell og røy ke slut ma te ri ell for ned last
ning, samt di gi ta le hjel pe mid ler for pa si en ten.

– Fast le gen er et na tur lig sted å søke hjelp 
hvis man øns ker å slut e å røy ke. Fast le gen 
har ofte re la sjon med pa si en te ne over lang 
tid, og har der for mu lig het til å ska pe så kal te 

«gyl ne øye blikk» hvor sam ta len om røy ke
slut blir na tur lig å ta, og pa si en ten er mot
ta ke lig for in for ma sjon, sier Kvitum Tan gen.

Hun pre si se rer at «gyl ne øye blikk» og 
sam ta ler om røy ke slut også er ak tu elt for 
le ger som job ber i and re de ler av hel se tje
nes ten, som ved en time på en po li kli nikk 
el ler ved en akut inn leg gel se.

– Det er vik tig at alle le ger er opp merk
som me på den ne ty pen pro blem stil lin ger, 
og ge vins ten røy ke slut også kan ha for 
and re syk doms for løp, sier hun og ut dy per:

– Råd om hvil ken type hjelp som kan 
pas se for hver en kelt, in for ma sjon om til
gjen ge li ge le ge mid ler og ge vins ter ak ku rat 
de kan opp nå ved å slut e, er gode te ma er 
for sam ta len med pa si en ten.

Tre årig pro sjekt med gra tis le ge mid ler
Hel se di rek to ra tet har også star tet en ut vik
lings pi lot i Vest re Vi ken HF, som er re le vant 
for Stopptoberkam pan jen. Fra høs ten av  
vil per so ner som røy ker dag lig få til bud  
om gra tis le ge mid ler til røy ke slut i opp til  
12 uker.

Mot a ker ne for plik ter seg til å føl ges opp 
med vei led ning el ler røy ke slut kurs i kom
mu nen, for trinns vis på frisk livs sen tra len. 
Frisk livs sen tra len gir ut ver di ku pong på 
le ge mid del som kan lø ses ut på apo tek. 
Hel se di rek to ra tet opp ford rer le ger som 
job ber i Vest re Vi ken til å spør re pa si en ter 

om de røy ker, og å hen vi se til til bu det. Det 
er øns ke lig at pro sjek tet på sikt kan ut vi des 
til hele lan det.

– Det e er et spen nen de pro sjekt. Øko no
misk støt e til slike hjel pe mid ler kan kan
skje bi dra til å nå en grup pe pa si en ter som 
el lers i li ten grad tar i bruk hjel pe mid ler ved 
røy ke slut, sier Kvitum Tan gen.

Be still ma te ria le om Stopptober
Hel se di rek to ra tet la ger, i til legg til di gi ta le 
verk tøy, for skjel lig in for ma sjons ma te ri ell  
til kam pan jen. Det e kan be nyt es av le ger 
un der sam ta le med en pa si ent, og in klu de
rer blant an net pla ka ter, flyer med slutetips 
og but ons med på skrif ten «Spør meg om 
røy ke slut».

Ma te ri el let kan du selv be stil le til dit 
le ge kon tor på Hel se di rek to ra tets net si der. 
Det vil være mu lig å be stil le i god tid før 
kam pan jen star ter, fra slut en av au gust.

– Vi opp ford rer alle med lem mer til å del ta 
i kam pan jen, og spre in for ma sjo nen til flest 
mu lig, sier Kvitum Tan gen.

Le ge for en in gen kom mer til ba ke med mer 
in for ma sjon og en på min nel se om kam pan
jen i star ten av sep tem ber. I mel lom ti den 
øns kes alle lyk ke til med for be re del se ne til 
høs tens røy ke slutkam pan je.

ING VILD BJØR GO BERG
ingvild.bjorgo.berg@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

FAST LE GE NE ER VIK TIG: – Fast le gen har ofte re la sjon med pa si en te ne over lang tid, og har der for mu lig het til  
å ska pe så kal te «gyl ne øye blikk» hvor sam ta len om røy ke slut blir na tur lig å ta, sier Mar te Kvitum Tan gen, le der  
i Norsk for en ing for all menn me di sin. Foto: Pri vat
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Fra lege til fes ti val sjef og til ba ke igjen

Le ger fin ner man i man ge yr ker, 
men få har tatt et valg som Martin 
Ru gel sjø en Lie. Han for lot job ben 
som fast le ge for å bli sjef for Træ na-
festivalen. Men så kom ko ro na pan-
de mi en.

– Jeg var ikke lei av le ge yr ket, men er stor fan 
av Træ na festivalen som jeg me ner er Norges 
ku les te kul tur in sti tu sjon, sier Martin Ru gel
sjø en Lie.

Da han vå ren 2019 så at Træ na festivalen 
søk te ny sjef had de han al le re de vært fast 
in ven tar på den lil le fes ti va len i fle re år. Den 
mest opp lag te kan di da ten var han ikke, 
men Ru gel sjø en Lie skjøn te at det e var en 
sjan se han ikke ville la gå fra seg. Et er tre 
in ter vju run der fikk han job ben. Plut se lig 
skul le fast le gen fra Trondheim sty re en av 
ver dens mest ek so tis ke mu sikk fes ti va ler.

– Sel ve søk na den var lit im pul siv, og da 
det gikk mot at jeg fikk job ben måt e jeg 
ten ke meg om. Jeg lan det på at det måt e 
være utro lig gøy å jobbe med kul tur, og ikke 
minst vir ket det spen nen de å bli en del av  
et lite øy sam funn. Kul tur er jo også hel se, 
me ner han.

Nyt ti ge lege er fa rin ger
På Træ na, en li ten øy i hav ga pet på Hel ge
lands kys ten i Nordland, har det vært ar ran
gert mu sikk fes ti val si den 2003. Enes te frem
komst me to de fra fast lan det er med båt fra 
Bodø, Stokk vå gen, Nesna el ler Sand nes sjø en, 
men li ke vel til trek ker fes ti va len seg 
3000 pub li kum me re hvert år.

Fra job ben som fast le ge had de Ru gel sjø en 
Lie fle re er fa rin ger som kom godt med i den 
nye job ben.

– God kom mu ni ka sjon har vært vel dig 
vik tig. Nå om da gen kom mer også for stå el se 
for smit e vern og epi de mio lo gi godt med. 
Jeg tror vi var blant de før s te i ar ran gør bran
sjen som skjøn te hvor det bar hen og at vi 
måt e av ly se årets fes ti val, for kla rer han.

Ble ko ro na lege
Ting end rer seg fort. I ja nu ar be gyn te Rugle
sjøen Lie som fes ti val sjef og i mars før te 
ko ro na pan de mi en til at det mes te i Norge 
steng te ned. Ru gel sjø en Lie og res ten av 
ad mi nist ra sjo nen ble 80 pro sent per mit ert, 
og plut se lig var han på vei til ba ke til Trond
heim for å bli lege på kom mu nens ny star te de 
luft veis kli nikk.

– Da ko ro na slo til for fullt i Norge må jeg 
inn røm me at jeg glem te fes ti va len i noen 
uker. Jeg så for meg man ge skum le scenarier 
og trod de at det kom til å bli et vold somt 
stort be hov for le ger i ti den frem over. Alle  
i ad mi nist ra sjo nen og fes ti va lens sty re var 
eni ge om at jeg bur de stil le meg dis po ni bel 
som lege igjen. Det var nes ten over ras ken de 
hvor vik tig og na tur lig det føl tes å gå til ba ke 
til le ge yr ket, sier han og ut dy per:

– Det har vært vel dig gøy å jobbe ved luft
veis kli nik ken. Det har vært kult å se hvor 
kjapt Trondheim kom mu ne har fåt kli nik
ken opp og gå, og det har vært vel dig fint  
å sam le en gjeng med bli de og dug nads orien
ter te fast le ger, hel se sek re tæ rer og ren hol de re. 
Jeg skul le øns ke at folk gikk ut på ve ran da ene 
sine og klap pet for hel se per so nell el lers også. 
Og for and re yr kes grup per for den saks skyld. 
Vi må heie mer på hver and re.

Mik ro fes ti val i som mer
Ru gel sjø en Lie inn røm mer at det har vært 
ut ford ren de å hånd te re to uli ke job ber 
sam ti dig.

– Det har vært vel dig van ske lig å på den ene 
si den jobbe med smit e vern og på den and re 
si den ta ini tia tiv til at fes ti va len la ger et ar r
an ge ment i som mer. Jeg tror det er vik tig for 
hel sen til folk, kan skje unge spe si elt, å få dra 
ut og møte hver and re på kul tur ar ran ge men
ter igjen, men sam ti dig er man jo selv føl ge lig 
redd for å bi dra til å spre smit e.

Selv om årets fes ti val er av lyst, blir det 
li ke vel et kul tur ar ran ge ment på Træ na i juli.

– Vi ar ran ge rer en mik ro fes ti val som he ter 
«Out of Space – Out of Time» og alle 200 
bil let e ne er solgt. Det blir spen nen de å se 
om en vak si ne er på plass i god tid før nes te 
fes ti val som mer, men jeg er ikke så sik ker på 
at det blir full ska la fes ti val nes te år hel ler. 
Det sagt, så tvin ger de nye ram me ne oss  
til å ten ke nyt og krea tivt, og det i seg selv 
er spen nen de. Det blir Træ na fes ti val i 2021, 
en ten det blir for 200 men nes ker el ler 
3000 men nes ker, un der stre ker han.

Skal bli fast le ge igjen
Det gjen står å se om Martin Ru gel sjø en Lie 
blir en enda bedre lege av å være fes ti val sjef, 
men han er uan set ty de lig på at det e ikke 
et far vel til fast le ge yr ket.

– Er fa ring fra for skjel li ge bran sjer tror jeg 
ge ne relt er bra for le ger, og kan skje sær lig 
for fast le ger. Jeg mø ter jo utro lig man ge 
for skjel li ge folk. Det gir noen nye per spek  
ti ver som kan kom me godt med, av slut er 
Ru gel sjø en Lie før han leg ger til:

– Og jeg skal jo bli fast le ge igjen!

TOR MARTIN NILSEN
tor.martin.nilsen@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

KUL TUR ER HEL SE: – Jeg tror det er vik tig for hel sen til folk å få møte hver and re på kul tur ar ran ge men ter igjen, 
sier fes ti val sjef og lege Martin Ru gel sjø en Lie. Foto: Thomas Haf stad
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Full åpenhet om  økonomiske overføringer  
fra legemiddelindustrien

Fra 4. juni i år er det full åpenhet om 
verdioverføringer fra industrien til 
leger. Det er klart etter at en ny avtale  
er inngått mellom Legeforeningen og 
Legemiddelindustrien (LMI).

Hitil har det vært opp til hver enkelt lege  
å avgjøre om honorarer de har motat av 
legemiddelselskaper for ulike oppdrag, skulle 
gjøres kjent for allmennheten. Så mange som 
71 prosent av legene har takket ja til at disse 
honorarene skulle ofentliggjøres.

Men målet har vært 100 prosent, og en end 
ring i reglene sikrer dete fra 2020: Nå fjernes 
muligheten til å takke nei til ofentliggjøring.

Offentlighet sikrer tillit
– Det har blit reist spørsmål om hvorfor det 
ikke har vært full åpenhet, med tanke på folks 
tillit til at leger foretar faglig korrekte valg – 
og ikke har skjulte bindinger. Derfor har 
Legeforeningen og LMI over lengre tid arbei
det for åpenhet om disse økonomiske over 
føringene. Ofentlighet sikrer tillit, sier Marit 
Hermansen, president i Legeforeningen.

I samarbeidsavtalen mellom de to forenin
gene erstates «samtykke» med «beretiget 
interesse», noe som sikrer full åpenhet om 
verdioverføringer. Denne beretigede inter 
essen for industri og allmennhet overgår det 
enkelte helsepersonells eventuelle interesse  
i hemmelighold.

Verdioverføringer til leger skal ofentlig
gjøres av firmaet, med mindre unntak følger 
av lov.

Viktig avtale som ivaretar personvernet
– Det er en viktig avtale vi skriver under på  
i dag. Vi ønsker full åpenhet om det samar

beidet vi alle er avhengige av. Dersom indu 
strien skal klare å utvikle og levere medisi
ner, er vi avhengige av å jobbe sammen med 
legene, som tross alt er de som forskriver 
disse medisinene, vet hva pasientene tren
ger og kan teste ut medisinene gjennom 
kliniske studier, sier Karita Bekkemellem, 
administrerende direktør i bransjeforenin
gen for legemiddelindustrien i Norge, LMI.

Sammen med Hermansen undertegnet 
hun 4. juni avtalen, som er en tilleggsproto
koll til den allerede eksisterende samarbeids
avtalen mellom LMI og Legeforeningen.

– Personvernet til den enkelte lege er ivare
tat. Sammen med LMI har vi foretat en 
juridisk vurdering av spørsmålet, og den har 
blit forelagt Datatilsynet. Kontrakter mellom 
industrien og legen vil fra nå av inneholde  
en klausul hvor legen får informasjon om at 
verdioverføringen blir ofentliggjort året 
eter. Klausulen er en forutsetning for avtale
inngåelse, forklarer Hermansen.

Åpenhet er en fordel
Verdioverføringer fra industrien til helseper
sonell har vært ofentlig tilgjengelig siden 
2016, eter at den europeiske bransjeorgani
sasjonen for legemiddelselskaper (EFPIA)  
i 2013 vedtok at dete skulle gjøres. Målet har 
vært å få samtykkeprosenten fra leger og 
helsepersonell helt opp i 100 prosent. I Norge 
har samtykkeprosenten vært stigende, og  
i 2018 lå den på 71 prosent.

– Vi i industrien seter stor pris på alle 
legene som har samtykket til ofentliggjø
ringen frem til nå, og som har bidrat til  
å skape en åpenhetskultur rundt samarbei
det. Vi håper og tror at de som hitil ikke har 
valgt å samtykke, likevel fortseter sit sam
arbeid med industrien, og erfarer at åpen 
heten ikke er en ulempe, men snarere en 
fordel, avsluter Bekkemellem.

KNUT E. BRAATEN
knut.braaten@legeforeningen.no
Samfunnspolitisk avdeling

100 nye, midlertidige LIS1-stillinger

I slutten av mai ble det kjent at regje-
ringen foreslår å bevilge 53 millioner 
kroner til 100 midlertidige LIS1-stil- 
linger.

– De nye stillingene skal gjennomføres i tråd 
med normalt utdanningsløp som inne 
bærer 12 måneder i sykehus og seks måne
der i kommune, og vil bli fordelt i dialog 

med tjenestene, skrev Helse og omsorgs 
departementet i en pressemelding 29. mai.

Legeforeningen har lenge jobbet aktivt 
med arbeidet for å øke antallet LIS1stillinger 
i Norge med 200. Dete antallet har også 
Helsedirektoratet anbefalt.

Leder i Yngre legers forening (Ylf), Kristin 
Utne, utalte til Dagens Medisin at dagen 
nyheten ble kjent var en gledens dag:

– Behovet er jo 200 stillinger på perma
nent basis, men vi er glad for alt som fører 
til at vi får flere leger inn i spesialiseringer. 

Nå skal vi fortsete å jobbe for at disse stil
lingene blir permanente og dobles i antall. 
Vi trenger flere spesialister både for å dekke 
behovet i primær så vel som spesialisthelse
tjenesten, sa Utne til avisen.

Det er ikke kjent hvor de nye LIS1stillingene 
vil bli oppretet. Fordelingen skal skje i dialog 
med helseforetakene.

VILDE BAUGSTØ
vilde.baugsto@legeforeningen.no
Samfunnspolitisk avdeling

UNDERTEGNER AVTALE: Marit Hermansen  fra Legeforeningen og Karita Bekkemellem  fra LMI. Foto: Knut E. Braaten
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Sta dig fle re vil bli lege

I år søk te over 150 000 nord menn 
stu die plass gjen nom Sam ord na 
opp tak. For me di sin stu di et var  
det en øk ning på hele 16,7 pro sent 
sam men lig net med 2019.

– Det er gle de lig å se at me di sin stu di e ne 
øker i po pu la ri tet. Igjen be fes ter det seg som 
et av lan dets mest at rak ti ve stu di er. De som 
kom mer inn har mye spen nen de å se fram 
til, sier Hå vard Uls aker, le der i Norsk me di
sin stu dent for en ing. 

Uls aker me ner det er vik tig å snakke opp 
me di sin fa get og de po si ti ve si de ne ved 
le ge yr ket.

– Medisin er et fan tas tisk stu di um, som gir 
ad gang til å spe sia li se re seg in nen for et vidt 
spek ter av spen nen de fag felt, sier han.

Ko ro na eff ekt
Le de ren for me di sin stu den te ne tror at ko r 
o na pan de mi en kan ha hat en ef ekt på den 
so li de øk nin gen i an tall sø ke re.

– Pan de mi en har syn lig gjort det vik ti ge 
ar bei det lan dets le ger gjør. Of ent lig he ten 
har fåt et nyt inn blikk i le gers ar beids hver
dag, og jeg tror ar bei det vir ker at rak tivt for 
vor den de stu den ter. Vi ser en til sva ren de 
øk ning på and re hel se re la ter te stu di er også, 
spe si elt sy ke pleie, sier han.

Tren ger fle re stu die plas ser 
Grim stad ut val get an be fal te høs ten 2019 at 
det ble opp ret et 440 nye stu die plas ser på 
me di sin stu di et, og at Norge på kort sikt bør 
kun ne ut dan ne 80 pro sent av le ge ne det er 
be hov for. Det til sva rer to talt 1076 stu die plas

ser. Det var i år 4107 per so ner som had de 
me di sin stu di et som før s te valg.

– Vi tren ger fle re stu die plas ser for di Norge 
bør ta et stør re an svar for å ut dan ne sine 
egne le ger. Gjen nom WHO har Norge for
plik tet seg til å ut dan ne sit eget hel se per so
nell. Vi støt er Grim stad ut val gets an be fa lin
ger, un der stre ker Uls aker.

For ut sig ba re løs nin ger
Med bak grunn i vå rens høye sø ker tall an mo
det Kunn skaps de par te men tet nors ke uni
ver si te ter og høg sko ler om å opp ret e fle re 
stu die plas ser. UiB, NTNU, UiO og UiT fikk 
inn vil get 80 stu die plas ser til sam men på 
me di sin stu di et, 20 ved hvert uni ver si tet.

– An tal let på me di sin stu den ter i Norge 
hen ger nøye sam men med an tal let som 
stu de rer i ut lan det. Øk nin gen i Norge må 
skje sam ti dig som an tal let uten lands stu den
ter re du se res. I dag ut dan nes det om trent 
550 nors ke le ger år lig i ut lan det. Uten en 
re duk sjon i an tal let uten lands stu den ter, vil 
det med Grim stad ut val gets opp trap pings
plan ut dan nes over 1550 nors ke le ger år lig, 
sier Uls aker og av slut er:

– Selv om vi får gjen nom slag for 1150 LIS1
stil lin ger år lig, vil 1550 stu den ter føre til at 
man ge le ger ut dan nes til ar beids le dig het. 
Det vil være synd for den en kel te lege og for 
le ge stan den som hel het. For oss er det vik tig 
at en re duk sjon i an tall uten lands stu den ter 
ikke går på be kost ning av da gens stu den ter. 
Myn dig he te ne må finne for ut sig ba re løs nin
ger, som ikke på vir ker dem som al le re de er 
tat opp ved uni ver si te ter i ut lan det.

TOR MARTIN NILSEN
tor.martin.nilsen@legefreningen.no
Sam funns po li tisk av de ling 
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Migrene Forum 2020

ELI LILLY NORGE ØNSKER 
VELKOMMEN TIL VIRTUELT MIGRENE FORUM 
DEN 3. SEPTEMBER 2020 KL 17.00

Moderator Dr. Tine Poole, Oslo Hodepinesenter, Skøyen i Oslo

17.00-17.10  Velkommen
 •   Dr. Tine Poole, Oslo Hodepinesenter, Skøyen i Oslo. Anerkjent pioner  

innen flerfaglig behandling av migrene og startet landets første hodepineklinikk i 1998. 

17.10-17.30  Migrene - et stort folkehelseproblem vi kan gjøre noe med
 •   Dr. Lars Jacob Stovner, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU, Trondheim

17.30-17.55  Hva er forskjellen på kronisk migrene og medikamentoverforbrukshodepine (MOH)?
 •   Dr. Aud Nome Dueland, spesialist i nevrologi og har jobbet ved nevrologiske  

avdelinger på Rikshospitalet, Ullevål sykehus og Sandvika Nevrosenter

17.55-18.25  Migraine Treatment – Data, Case Studies and Q&A 

 •   Dr. Uwe Reuter, professor i nevrologi ved Charité University Hospital  
i Berlin og styremedlem i European Headache Federation.

 •   Dr. Peter Storch, overlege og leder av hodepinesenteret på  
Institutt for nevrologi, University Hospital Jena i Tyskland.

18:25-18:35  Pause

18:35-18.55  Hormonell migrene og migrene i svangerskapet
 •   Dr. Marte-Helene Bjørk, overlege ved Nevrologisk avdeling,  

Haukeland universitetssjukehus og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen

18:55-19:25  Videokonsultasjoner i diagnostikk og behandling av hodepine
 •   Dr. Kai Ivar Müller, nevrolog og førsteamanuensis ved UiT

19:25-19:30  Møtet avsluttes

For ytterligere informasjon om påmelding vennligst kontakt Account Manager Monica Lund på lund_monica@lilly.com  
eller mobil: +47 95125959. 

Vi gjør oppmerksom på at det er leger, farmasøyter, sykepleiere samt studenter i disse fag, som kan delta på dette arrangementet. 
Ansatte ved helsforetakene må innhente tillatelse fra sin arbeidsgiver for å kunne delta. 

Hjertelig velkommen!

© Eli Lilly and Company 2020. All rights reserved.Date of preparation: June 2020 | PP-MG-NO-0101

Forumet er en plattform for helsepersonell, som jobber innenfor hodepine-feltet, hvor de kan diskutere viktige 
tema, dele sin ekspertise og sine erfaringer innen migrene behandling. Deltagere kan forvente relevant klinisk og 
vitenskapelig utdanning i en interaktiv online opplevelse.
Dette møtet vil på grunn av dagens Covid-19 situasjon, foregå over WEB. Dette gjør det enkelt for alle som ønsker, 
uansett bosted, å få en faglig oppdatering om migrene.
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