
Spørreskjema for å måle  
hva folk tenker og føler

Studentevaluering av forelesninger 
kan gi bedre undervisning

Synsproblemer ved  
multippel sklerose

Fra tanker til tall
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Tanker kan måles
Det er utviklet en lang rekke spørreskjemaer 
til bruk i klinisk praksis og forskning for  
å måle folks tanker, følelser og opplevelser. 
Slike skjemaer kan bl.a. brukes til å studere 
psykisk helse og livskvalitet.

Pålitelighet og validitet av slike metoder 
må dokumenteres. To forskningsmiljøer  
har validert spørreskjemaer om henholdsvis 
fedmerelatert livskvalitet, dvs. måling av  
i hvor stor grad vekt og kroppsform opp-
leves som plagsomt av personer med fedme, 
og arbeidsrelatert mestringstro, dvs. troen 
på å komme tilbake i jobb etter sykdom, hos 
personer med muskel- og skjelettplager.
SIDE 1013, 1045, 1050

Undervisningskvalitet og studenter
Studenters evaluering av forelesninger kan 
bidra til å bedre undervisningen. Fra Univer-
sitetet i Oslo omtales et system for student-
evaluering av forelesninger. Foreleserne fikk 
generelt gode tilbakemeldinger, men også 
klare forslag til forbedringer. Nesten alle 
foreleserne var positive til ordningen, og 
mange av dem brukte tilbakemeldingene  
til å forbedre sine forelesninger.

Medisinstudenter er viktige for Legefor-
eningen, skriver Marit Hermansen, forenin-
gens president. Leder for Norsk medisinstu-
dentforening anbefaler sine medstudenter  
å sette grenser.
SIDE 1056, 1105, 1107

Øyeproblemer
Tørre øyne er en vanlig årsak til å oppsøke 
lege. Tilstanden kan skyldes flere forhold  
og omtales gjerne som en ond sirkel der 
tårefilmen blir hyperosmolar, øyets overflate 
inflammert og tårefilmen ytterligere ustabil 
og hyperosmolar.

Mange pasienter med multippel sklerose 
har redusert livskvalitet pga. redusert syns-
funksjon. Dette kan bl.a. skyldes optikusnev-
ritt, forstyrrelser i øyets motilitet, fiksasjons-
vansker og nystagmus. Noen legemidler 
mot multippel sklerose kan også påvirke 
synsfunksjonen negativt.
SIDE 1061, 1065

Homøopatisk 
dosering
«Laboratoires Boiron» er verdens ledende produsent av homøopati-
piller. Fortjenesten har skaffet eierne, familien Boiron, en av Frank-
rikes største privatformuer. Å selge sukkerpiller helt uten aktive 
ingredienser er – kanskje ikke uventet – en usedvanlig profitabel 
business.

Hjemmemarkedet er et av de viktigste, godt hjulpet av at franske 
helsemyndigheter, som en av de siste i Europa, gir offentlig refu-
sjon for homøopatisk behandling. Men nå har helseminister 
 Agnès Buzyn satt foten ned, og refusjonsordningen skal opphøre 
innen 2021. Begrunnelsen er like enkel som selvsagt: Etter 200 års 
praksis finnes det fortsatt ikke evidens for at homøopatisk behand-
ling har noen som helst annen effekt enn placebo.

Boiron reagerer som ethvert annet legemiddelselskap. Nettkam-
panjer, mobilisering av lokalpolitikere («Det står om arbeidsplas-
ser»), lobbyvirksomhet og appell til følelser («Det står om valgfri-
het») er noen av virkemidlene for å få avgjørelsen omgjort. Men på 
ett punkt skiller Boiron seg fra andre legemiddelselskaper: I den 
grad vitenskapelig evidens for effekt i det hele tatt er en del av 
 argumentasjonen, er det kun i homøopatiske doser.
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FORSIDE

Illustrasjon © Sylvia Stølan

Spørreskjemaer brukes mer og mer i inter-
vju av pasienter. En standardisert tilnær-
ming gjør at resultatene varierer mindre 
mellom ulike intervjuere, at det er lettere  
å kvantifisere bedring eller forverring ved 
gjentatt undersøkelse, og at det er lettere  
å drive forskning. Skal man bruke et spørre-
skjema, er det viktig at det er validert, altså 
at det måler det man ønsker å måle. Og hvis 
man ønsker å bruke et spørreskjema på en 
ny populasjon eller oversette det til et annet 
språk, bør man validere det på nytt. I dette 
nummeret av Tidsskriftet har vi to original-
artikler om validering av spørreskjemaer på 
norsk – ett om arbeidsrelatert mestringstro 
og ett om fedmerelatert livskvalitet.

Spørreskjemaer gir uten tvil nyttig infor-
masjon til legen, men la oss håpe vi frem-
deles har tid til å også la pasienten formidle 
sine tanker og sin opplevelse som noe mer 
enn et kryss eller et tall mellom én og seks. 
Ellers blir konsultasjonen fattigere, både for 
lege og pasient.

Det er Sylvia Stølan som har illustrert 
forsiden til dette nummeret. Mer av hennes 
arbeid kan du finne på www.sylviastolan.com.
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Forsk ning vi ikke li ker

LIT TE RA TUR
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394: 201. 
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Hungary to day 6.18.2019.  Lest 6.8.2019.
3 Eu ro pean Fed er a tion of Acad e mies of Sciences and Hu man i ties. ALLEA’s 

 re ac tion to the Par lia ment’s bill con cern ing the Hungarian Aca de my of 
 Sciences.  Lest 6.8.2019.

4 Mor gan J. Uni ver si ties in fi ring line as Farage builds po pu list move ment.  
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Scientific Ame ri can 3.8.2019.  Lest 5.8.2019.
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The Guardian 20.11.2019.  Lest 6.8.2019.
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sis of na tion al-lev el data. Eur J Pub lic Health 2019; 29: 512�–�6. 

10 Frem skritts par ti ets inn vand rings- og in te gre rings ut valg. Før s te del rap port 
2.5.2019.  Lest 6.8.2019.

11 Stø len S. En si dig om styrt mang fold i forsk ning. Rek tor blog gen 23.7.2019.  
Lest 5.8.2019.
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29.8.2018.  Lest 6.8.2019.

Frie forsk nings in sti tu sjo ner og uni ver si te ter er sen tra le 
de ler av et fun ge ren de de mo kra tisk sam funn. Men prin-
sip pet om aka de misk fri het er un der press. Det mer kes 
også i Norge.

I Un garn har stats mi nis ter Vik tor Orbán tatt grad vis øken de kon troll 
over lan dets aka de mis ke in sti tu sjo ner og forsk ning han ikke li ker.  
I 2018 stop pet myn dig he te ne all kjønns forsk ning, er klær te det «ikke 
vi ten skap» og pres set det re nom mer te Cen tral Eu ro pean Uni ver si ty 
ut av lan det (1). Nå stram mes gre pet ytt er li ge re. I Un garn, som fle re 
and re land, har vi ten skaps aka de mi ene en sen tral rol le i både fi nan-
si e ring og or ga ni se ring av forsk ning. Som me ren 2019 ra ti fi ser te 
pre si dent János Áder en lov som un der leg ger lan dets vi ten skaps -
akade mi stat lig sty ring (1). Der med har myn dig he te ne sik ret seg 
kon troll over hvem som får mid ler – og til hva slags forsk ning. 
 «Må let er å hind re at mil li ar der av re gje rin gens mid ler for svin ner 
uten hånd fas te re sul ta ter», utt al te Ungarns mi nis ter for in no va sjon 
og tek no lo gi, László Palkovics (2). Fle re eu ro pe is ke forsk nings in sti tu-
sjo ner har gått hardt ut mot lo ven og me ner den vil gjø re slutt på 
uav hen gig vi ten skap i Un garn. Eu ro pean Fed er a tion of Acad e mies  
of Sciences and Hu man i ties (ALLEA) har kalt den et «an grep mot  
den aka de mis ke fri het» (3).

Men Orbán og hans po pu list par ti Fi desz er ikke ale ne om å an gri pe 
uni ver si te ter og forsk nings in sti tu sjo ner de ikke li ker. I Stor bri tan nia 
har det po pu lis tis ke Bre xit-par ti ets Ni gel Farage lo vet å av vik le alle 
eu ro pa stu di er og gjen tatt e gan ger be skyldt bri tis ke uni ver si te ter for 
å «hjer ne vas ke» stu den ter (4). I Ne der land har den Eu ro pa-skep tis ke 
po pu list le de ren Thi er ry Baudet, som fikk 14,5 % av stem me ne ved 
for ri ge valg, rett et har de an grep mot uni ver si te te ne for «un der gra-
ving og in dok tri ne ring» (5). Og på det ame ri kans ke kon ti nent er 
Do nald Trumps skep sis til vi ten ska pe lig evi dens vel kjent, mens 
 Brasils høy re po pu lis tis ke pre si dent Jair Bolsonaro fjer ner støtt e til 
lan dets uni ver si te ter og be skyl der stat li ge forsk nings in sti tu sjo ner 
for å lyve om forsk nings re sul ta ter han selv ikke li ker (6).

At po pu lis tis ke par ti er og be ve gel ser an gri per nett opp uni ver si te-
ter og forsk nings in sti tu sjo ner er kan skje ikke uven tet: En sen tral del 
av po pu lis men som fe no men er ide en om en «eli te» som står i mot-
set ning til «fol ket» – som po pu list par ti ene på står å re pre sen te re (7). 
Og er det noe aka de mis ke in sti tu sjo ner er ful le av, er det eks per ter 
av alle slag. Der med er de som skapt for å fylle po pu lis te nes rol le 

som en «eli te» som bør for ak tes, sær lig når forsk nings re sul ta te ne 
står i mot set ning til «den san ne fol ke me nin gen». En slik sam men-
heng er pos tu lert som en vik tig år sak til de fles te po pu lis tis ke be ve-
gel sers av vis ning av kli ma forsk ning (8). På sam me måte fant en 
ny lig stu die sig ni fi kant po si tiv sam men heng mel lom vak si ne skep sis 
og an de len som stem mer på po pu lis tis ke par ti er i uli ke eu ro pe is ke 
land (9).

I vår hjem li ge forsk nings de batt føy er det ny li ge for slaget fra 
 Frem skritts par ti ets inn vand rings- og in te gre rings ut valg seg så le des 
inn i et eu ro pe isk møns ter. Ut val get, le det av eld re- og fol ke hel se -
minis ter Syl vi Listhaug, fore slår at man bør sett e po li tis ke krav om 
me nings mang fold i forsk ning på «inn vand rings-, in te gre rings- og 
kri mi nal om rå det i sam ar beid med Forsk nings rå det og uni ver si tets- 
og høg sko le sek to ren» (10). Hvor dan dett e i prak sis skal fore gå, er 
uvisst – hva en ten man skal sett e krav om spe si fikk po li tisk til hø rig-
het ved an sett el se av fors ke re, el ler sett e krav om spe si fikk po li tisk 
agen da ved til de ling av forsk nings mid ler. Re ak sjo ne ne fra aka de m ia 
er na tur lig nok ster ke. For slaget «vi ser med all ty de lig het at vi hel ler 
ikke i Norge kan ta den aka de mis ke fri he ten for gitt», skri ver rek tor 
ved Uni ver si te tet i Oslo, Svein Stø len, som me ner at «an grep som 
dett e tru er … det li be ra le de mo kra ti ets kjer ne» (11). Den ne gang var 
det inn vand rings forsk ning. Nes te gang kan det være forsk ning på 
fol ke hel se el ler ald ring som ikke fin ner de «rett e» svar og må po li tisk 
sty res. Det var ikke uten grunn at Eu ro pa par la men tet i 2018 ved tok 
et de tal jert for svar for den aka de mis ke fri het – ikke minst fra po li tisk 
på virk ning (12). Bare når kunn skaps pro duk sjon og -de ling ikke er 
un der lagt po li tisk el ler kom mer si ell kon troll, er sam fun net sik ret 
ut vik ling, og i siste in stans den en kel te bor ger sik ret fri het. Det 
gjel der både i Un garn og i Norge.

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

Eng elsk over set tel se på tidsskriftet.no

«Aka de mis ke in sti tu sjo ner er som skapt  
for å fylle po pu lis te nes rol le som en ‘eli te’  
som bør for ak tes»



1010 TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  11,  2019;  139

LEDER

Kli ma kri sen er en hel se kri se
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En glo bal tem pe ra tur øk ning på tre gra der vil føre til  
en lang rek ke hel se ut ford rin ger og be ty de lig folke død. 
For å hind re dett e må gjen nom gri pen de end rin ger  
i po li tikk og sam funn raskt på plass.

Fatt i ge men nes ker i land nær ek va tor ram mes først og kraf tigst, og 
ett er hvert vil ska de ne bli sto re også i de and re kli ma so ne ne (1). I en 
rap port fra Ver dens ban ken er det an slått at kli ma end rin ge ne in nen 
2030 kan tvin ge mer enn 100 mil li o ner men nes ker ut i eks trem 
fatt ig dom (2). Ved en glo bal opp var ming opp mot 3 °C vil hete, 
 tørke, syk lo ner, hav stig ning og flom ram me en sta dig stør re del  
av ver dens be folk ning og føre til sto re ska der og man ge døds fall.

Me di sins ke tids skrif ter har i man ge år ad vart mot hel se kon se-
kven se ne (3, 4). Un der er næ ring, sult, dia ré og and re in fek sjo ner 
for ven tes å øke. Alt nå er det en klar øk ning i he te bøl ger som kan 
være dø de lig for fris ke men nes ker uten til gang til kuns tig av kjø ling. 
Hav stig ning vil gjø re sto re om rå der ube boe li ge, og man ge mil li o ner 
blir tvun get på flukt. Dett e gir stor ri si ko for kon flik ter og krig, med 
ytt er li ge re tap av men nes ke liv som føl ge. Angst og de pre sjon knytt et 
til øde leg gel ser ved eks tre me vær si tua sjo ner er be skre vet (2, 5).

For or det i en fersk rap port fra Norges Røde Kors om de hu ma ni -
tære kon se kven se ne av kli ma kri sen har over skrif ten «Kli ma hand-
ling i dag el ler ufatt e lig li del se i mor gen» (5). De al vor li ge bud ska -
pene fra fors ke re, le ger og en sam let mil jø be ve gel se har dess ver re 
ikke ført til po li tisk hand ling som mon ner. Kli ma si tua sjo nen kre ver 
kri se til tak. Po li tik ken som fø res av norsk po li tisk le del se er på kol li-
sjons kurs med kra ve ne i Pa ris av ta len (6) og bi drar til å frem skyn de 
de me get al vor li ge hel se ska de ne.

Fos sil ba sert over for bruk av va rer og tje nes ter er en ho ved år sak 
både til kli ma kri sen og na tur kri sen som er un der ut vik ling (7). 
Tids skrif tet Nature skri ver: «Å re du se re kar bon ut slip pe ne be tyr å ta 

smer te ful le av gjø rel ser: stoppe nye in ves te rin ger i le ting ett er og 
pro duk sjon av fos silt bren sel, og så sten ge ek si ste ren de an legg» (8). 
Re gje rin gen bør ikke len ger neg li sje re ad vars le ne. Et lite, men vik tig 
steg vil være å føl ge opp kra vet fra en stor grup pe nors ke kli ma fors-
ke re, le ger og and re (9): Norge må slutt e å lete ett er olje og gass.

I USA har mer enn 70 or ga ni sa sjo ner for hel se ar bei de re, blant 
dis se den ame ri kans ke le ge for en in gen og fle re spe sia list for en in ger, 
ny lig gått ut med et opp rop med over skrift «Kli ma hand ling for 
hel se» (10). Her kre ves det at po li ti ke re inn ser at kli ma end rin ge ne er 
en hel se kri se, at USA må føl ge opp Pa ris av ta len og et raskt skifte fra 
kull, olje og gass til for ny bar ener gi. I Eng land pub li ser te mer enn 
1 000 le ger i juni i år et opp rop med lig nen de krav der de dess uten 
går inn for å gjen nom fø re ikke-vol de li ge ak sjo ner for å frem me 
sa ken (11).

I Norge har Le ge for en in gen ved tatt en re so lu sjon om kli ma, mil jø 
og fol ke hel se der det leg ges vekt på for en in gens in ter na sjo na le 
på dri ver rol le (12). Hvis for en in gen i til legg bruk te sin po si sjon som 
hel se po li tisk råd gi ver for nors ke myn dig he ter til å si ty de lig fra  
om de al vor li ge hel se kon se kven se ne for bun det med Norges kli ma- 
og ol je po li tikk, ville det kun ne få stor be tyd ning.

Vi som vet hva mang len de kli ma hand ling fø rer til, har stør re 
an svar enn and re for å gå i front i kli ma kam pen. Sam men med 
ung dom og and re en ga sjer te grup per bør vi som hel se ar bei de re 
kre ve kli ma til tak som mon ner. Mye kan opp nås om sta dig fle re gjør 
som Gre ta Thun berg: Snak ker sant om kli ma kri sen og hva som må 
gjø res, kre ver ras ke po li tis ke end rin ger og le ver som vi læ rer.

GUN NAR KVÅ LE
gunnar.kvale@cih.uib.no
er lege, pro fes sor eme ri tus og tid li ge re le der for Senter for in ter na sjo nal hel se 
ved Uni ver si te tet i Bergen. Han er sty re med lem i Bes te for eld re nes kli ma ak sjon.
For fatt e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen in ter es se kon flik ter.

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no

«Kli ma si tua sjo nen kre ver kri se til tak»

«Sam men med ung dom og and re en ga sjer te  
grup per bør vi som hel se ar bei de re kre ve 
 klima til tak som mon ner»
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Kan vi være til nytt e for ALS-pa si en te ne?
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Vi har frem de les in gen kur mot amyo tro fisk la te ral 
 sklero se (ALS). Men det er li ke vel mye hel se ve se net kan 
gjø re for pa si en te ne.

Opp slag om amyo tro fisk la te ral skle ro se (ALS) i nors ke me di er er 
ofte trist les ning. ALS om ta les – med rett e – som en fæl syk dom (1). 
Man ge opp slag hand ler om pa si en ter som øns ker el ler får døds hjelp 
(2). Pa si en ter er frust rert over at det ikke fin nes ku ra tiv be hand ling 
(3), og det har blitt hev det at mang len de be hand ling skyl des man gel 
på inn sats og en ga sje ment (4).

Når vi nev ro lo ger stil ler den ne dia gno sen, må vi er kjen ne at dett e 
for man ge pa si en ter opp le ves som en døds dom. Det er man ge dø de-
li ge syk dom mer, men ALS skil ler seg ut: Den progredierer grad vis, 
men re la tivt raskt og ubønn hør lig. Pa si en te ne le ver med viss he ten 
om at de snart skal dø. De fra tas il lu sjo nen om at li vet skal vare på 
ube stemt tid og at det all tid er et håp.

Vi le ger mo ti ve res mest av alt av for nøy de pa si en ter. Det å kun ne 
gjø re syke fris ke igjen, er det mest takk nem li ge ved le ge yr ket. Hvor-
dan skal vi kla re å stå i det, å bli væ ren de hos pa si en ten, når det ikke 
er noe vi kan gjø re? Da er det vik tig å si: Det er mye vi le ger og våre 
uvur der li ge tverr fag li ge kol le ga er kan gjø re for ALS-pa si en te ne (5). 
Nev ro lo ger, lun ge le ger, pal lia sjons me di si ne re og ikke minst de di-
ker te fast le ger har en mu lig het til å hjelpe de som ikke kan ku re res. 
Men det av hen ger av hvor dan vi de fi ne rer det å hjelpe, hva vi opp fat-
ter som be hand ling. Be hand ling er ikke bare me di ka men ter.

Fy sio te ra peu ten spil ler en vik tig rol le ved å in stru e re i hos te tek-
nik ker og bruk av hos te ma ski ner, slik at pa si en te ne kla rer å mo bi li-
se re slim som el lers ville føre til en po ten si elt dø de lig aspirasjons-
pneumoni. Til syn av kli nisk er næ rings fy sio log er av gjø ren de. Ikke 
bare vur de rer de når per ku tan en do sko pisk son de (PEG) må på 
plass, som i seg selv er et av de vik tig ste livs for len gen de til ta ke ne (6), 
men også tid lig i for lø pet er det å hol de kropps vek ten oppe as so siert 

med lang som me re syk doms ut vik ling. Syk dom men fø rer til av hen-
gig het av hjelp og tap av au to no mi, noe som kan føre til øns ker om 
selv mord el ler døds hjelp. Er go te ra peu ten kan hjelpe pa si en ter med  
å be va re funk sjon, kon troll og kom mu ni ka sjons ev ne, og slik bi dra 
til at li vet med lam mel ser blir verdt å leve. Selv om vi ikke har noen 
kur, kan det tverr fag li ge til bu det til ALS-pa si en ter være di rek te livs-
for len gen de.

Nev ro de ge ne ra ti ve syk dom mer er kre ven de å fors ke på, men det 
er gle de lig at det nå sat ses mye – også her i Norge (7). Kan skje vil vi  
i lø pet av de nes te 5�–�10 år finne en re vo lu sjo ne ren de kur, en ten det 
er gjen nom ge ne tikk-, nevroproteksjon- el ler stam cel le forsk ning. 
Inn til vi de re vil ALS være en syk dom som med fø rer funk sjons tap  
og død. Når vi be gyn ner å tes te ut og fors ke på fle re me di ka men ter, 
vil det tro lig være noen pa si en ter som ikke eg ner seg for stu di er, 
som ikke vil kun ne hen ge med på det tek no lo gis ke even ty ret. Vi som 
be hand le re har et stort an svar for å kla re å opp rett hol de om sor gen 
også for dis se pa si en te ne.

Fore lø pig må vi dess ver re er kjen ne at de fles te ALS-pa si en te ne  
vil dø av syk dom men. Vår jobb er å gjø re vei en fram mot dø den,  
og dø den selv, best mu lig. Selv om man først og fremst hå per på  
å bli frisk, er det vik tig at vi som hel se per so nell un der støtt er tro en 
på at man vil få hjelp til å gjen nom gå dø de lig syk dom med livs kva li-
te ten og ver dig he ten i be hold.

Det fin nes uli ke bil der av le ge rol len. Ett er av le gen som hel bre der 
og red der liv. Et an net ble for mid let av Dr. Wil bur Larch til hans 
lær ling Ho mer Wells i John Irwings ro man Si der hus reg le ne: «Du bør 
gjø re nytt e for deg». Ikke så he ro isk, kan skje, men det er en le ge rol le 
som gjør det mu lig for le gen å bli væ ren de hos pa si en ten, selv der 
in gen kur fin nes.

MOR TEN AN DRE AS HORN
morten_horn@hotmail.com
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i pe ri oden 2018–22.
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«Vår jobb er å gjø re vei en fram mot dø den,  
og dø den selv, best mu lig»

«Det å kun ne gjø re syke fris ke igjen,  
er det mest takk nem li ge ved le ge yr ket»
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For enk let  
la bo ra to rie dia gnos tikk
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Det kom mer sta dig nye ana ly ser in nen me di sinsk bio-
kje mi, men både bruk og tolk ning av dis se kan av og til 
by på pro ble mer. Norsk sel skap for me di sinsk bio kje mi 
hå per Tids skrif tets nye ar tik kel se rie Fra laboratoriet  
kan være til hjelp.

Theranos-skan da len har kan skje fle re hørt om det siste året. Grün de-
ren Eli sa beth Holmes solg te inn en vi sjon hvor hun lo vet å kun ne 
måle opp til 70 uli ke ana lytt er i én en kelt blod drå pe fra fin ge ren. 
Ve nøs blod prø ve ta king skul le ikke len ger være nød ven dig, og den 
nye tek no lo gi en ville gjø re la bo ra to rie prø ver bil li ge re, enk le re  
og lett e re til gjen ge lig. Kort sagt: Det vars let en me di sinsk re vo lu sjon 
som la bo ra to rie in du stri en had de drømt om i man ge tiår. Holmes 
fikk i lø pet av kort tid in ves to rer til å støtt e fir ma et med over 
400 mil li o ner dol lar. Hun ble fei ret som en vi sjo nær. Fir ma ets ver di 
steg til åtte mil li ar der dol lar og Holmes ble ti de nes yng ste kvin ne -
lige mul ti mil li ar dær (1).

Vi sjo nen var dess ver re for god til å være sann. I 2016 vis te det  
seg at ti tu sen vis av pa si en ter had de fått fals ke re sul ta ter i fle re år. 
Fir ma et gikk kon kurs og kjem per i dag mot enor me er stat nings krav. 
Eli sa beth Holmes ble av slørt som en svind ler (1).

Hva gikk galt? Ide en var i ut gangs punk tet ge ni al. Men til li ten til 
den unge grün de ren var dess ver re så stor at den nye tek no lo gi en  
ble tatt i bruk alt for tid lig. Fag folk kri ti ser te rik tig nok hele ti den at 
me to dens re sul ta ter ald ri ble pub li sert i re nom mer te vi ten ska pe li ge 
tids skrif ter. Det ville mest sann syn lig ha av dek ket mang le ne og 
hind ret at vi sjo nen end te i en stor skan da le (2, 3).

Ny tek no lo gi er grunn laget for en vel lyk ket vi de re ut vik ling in nen 
la bo ra to rie dia gnos tik ken. Men før nye me to der tas i bruk, må de 
eva lu e res nøye. Både tek no lo gis ke og vi ten ska pe li ge fram skritt har 
ført til en enorm ut vik ling de siste ti å re ne. Ny for stå el se av syk dom-
mers mo le ky læ re og bio kje mis ke sam men hen ger har igjen med ført 
nye ge ne ra sjo ner la bo ra to rie tes ter for nøy ak tig og tid lig dia gnos ti se-
ring og identifisering av syk dom mer og ri si ko fak to rer. Ikke små-cellet 
lun ge kreft er et godt eks em pel på en tu mor som ka rak te ri se res mo le-
ky lært. Nestegenerasjonssekvensering har gjort det mu lig å få til en 
pre sis identifisering av gen for and rin ger som kan på vir kes te ra peu-
tisk, som punkt mu ta sjo ner og gen fu sjo ner. Alle re le van te ge ner ana ly-
se res i én om gang. For de len for pa si en ten er enda ras ke re mo le ky lær-
pa to lo gisk dia gnos tikk for pri mær el ler se kun dær be hand ling (4, 5).

Den siste ny vin nin gen er Omics-tek no lo gi en som vil føre la bo ra -
torie dia gnos tikk inn i en helt ny æra. Metabolom- (ana ly se ring  
av me ta bols ke pro fi ler i bio lo gis ke prø ver), proteom- (ana ly se ring  
av ka rak te ris tis ke pro tein- og pep tid mønst re i kropps væs ker) og 
genom analyser ge ne re rer sto re da ta meng der som gjen spei ler 
 pa si en tens pro tein- og stoff skif te pro fil.

De kom plek se biomarkørsignaturene er grunn laget for en per so -
nali sert la bo ra to rie me di sin. De in ne hol der mye in for ma sjon og vil 
an ta ge lig vis ett er hvert er statt e en kel te tra di sjo nel le bio mar kø rer (6). 
Vi kan der med for ven te en be ty de lig ut vik ling in nen la bo ra to rie dia-
gnos tikk i åre ne som kom mer. For kli ni ke re kan det by på pro ble mer 
å skul le hol de seg opp da tert. Eks per ter på la bo ra to rie me di sin må 
se lek te re og kom pri me re re le vant in for ma sjon og vi de re for mid le den 
til kli ni ke re på en ty de lig og kva li tets sik ret måte. Medisin på topp ni vå 
er helt av hen gig av en tett tverr fag lig dia log mel lom kli nis ke og dia-
gnos tis ke av de lin ger. Theranos-skan da len har lært oss at man ikke må 
over for enk le kom plek se sam men hen ger og at man ikke skal ap plau-
de re nye tek no lo gi er uten å ta kva li tets sik rin gen på al vor.

Norsk sel skap for me di sinsk bio kje mi re pre sen te rer og ut vik ler 
fa get in nen forsk ning, ut dan ning og dia gnos tikk. Med lem me ne er 
re pre sen tert i na sjo na le og in ter na sjo na le eks pert grup per og ko mi-
te er og føl ger tett med i den vi ten ska pe li ge ut vik lin gen på alle om rå-
der av me di sinsk bio kje mi.

Vi tror økt kunn skap om la bo ra to rie me di si nens ny vin nin ger 
blant kli ni ke re kan for bed re dia gnos tikk og be hand ling av pa si en ter 
og vil gjer ne bi dra til at slik kunn skap for mid les på en for ståe lig 
måte. Der for har vi tatt ini tia tiv til at Tids skrif tet opp rett er Fra labo-
ratoriet. Bi dra ge ne skri ves og kva li tets sik res av med lem mer i Norsk 
sel skap for me di sinsk bio kje mi. For må let er å in for me re om ak tu el le 
te ma er in nen forsk ning og ut vik ling, om nye bio mar kø rer, ny kunn-
skap in nen for me di sinsk bio kje mi, men også om rik tig kli nisk bruk 
av etab ler te me to der.

Vi hå per at le ser ne kom mer til å se la bo ra to rie dia gnos tik ken fra  
et nytt per spek tiv og bli kjent med de ukjen te mu lig he te ne som 
la bo ra to rie me di si nen til byr.
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«Vi hå per at le ser ne kom mer til å se la bo ra -
torie dia gnos tik ken fra et nytt per spek tiv  
og bli kjent med de ukjen te mu lig he te ne  
som la bo ra to rie me di si nen til byr»

Se også Fra laboratoriet side 1077
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Spør re skje ma kan bru kes for å måle folks tan ker og 
 følelser. Hva skal til for at slik in for ma sjon blir på li te lig 
og nytt ig?

De pre sjon kan må les. Vi kan ob ser ve re at ferd, un der sø ke bio mar kø-
rer el ler be nytt e avan sert hjer ne skan ning. Men frem for alt kan vi 
spør re en per son hvor dan hun el ler han har det. Må ling av psy kis ke 
til stan der, me di ert gjen nom språket, er en egen vi ten skap (1, 2). 
Spør re skje ma er én va ri ant av språk ba sert må ling og bru kes i dag  
på en rek ke om rå der. Men hvor nytt i ge er egent lig slike skje ma,  
og hva er for ut set nin ge ne for nytt e ver di?

«Er du de pri mert? (Ja/Nei)». Dett e er én mu lig måte å måle de pre-
sjon på i et spør re skje ma, med et en kelt eks pli sitt spørs mål og di ko-
to me svar ka te go ri er. Pro ble met med den ne frem gangs måten er 
be gren set re lia bi li tet og va li di tet. Res pon den ter vil kun ne tolke 
«de pri mert» ulikt, vi vet ikke helt hva vi må ler, og vi får ikke fan get 
opp ny an ser og gra der av de pre sjon. Det er ofte bedre å stil le fle re 
spørs mål som sum me res, gjer ne om mer spe si fik ke symp to mer,  
og med fle re svar ka te go ri er. For eks em pel: «Har du opp levd noe av 
dett e den siste uken? a) Fø lel se av håp løs het med hen syn til fram ti-
den, b) Ned trykt het, tung sinn, c) Fø lel se av at alt er et slit». Hvert 
ut sagn be sva res med fle re svar ka te go ri er fra «Ikke pla get» til «Vel dig 
mye pla get». Et sett av slike spørs mål, som må ler et be stemt un der-
lig gen de fe no men, kal les gjer ne en spør re skje ma ska la el ler bare 
ska la. I dett e til fel let er ut sag ne ne hen tet fra Symp tom Checklist 
(SCL-8), sub ska la for de pre sjon (3, 4).

De pre sjon er bare ett av man ge fe no men som kan må les med 
spør re skje ma. I dett e num mer av Tids skrif tet er det to ar tik ler som 
om hand ler va li de ring av spør re skje ma ska la er. Dis se er rett et mot 
hen holds vis fed me re la tert livs kva li tet (må ling av i hvor stor grad 
vekt og kropps form opp le ves som plag som hos fed me pa si en ter) (5), 
og ar beids re la tert mest rings tro (tro en på å kom me til ba ke i jobb 
ett er syk dom) (6).

En spør re skje ma ska la er et verk tøy/in stru ment som kan være 
nytt ig – el ler mind re nytt ig. Må ling av de pre sjon er åpen bart nytt ig 
for be hand ling. In for ma sjon om fed me re la tert livs kva li tet kan være 

vik tig for be hand ling og fore byg ging av over vekt og fed me. Hvis 
må let med fed me be hand ling ikke bare er å opp nå re du sert vekt, 
men også bedre livs kva li tet, vil va li der te mål av nett opp det siste 
være vik tig. På lik nen de måte kan kvan ti fi se ring av mest rings tro 
være nytt ig for å for stå me ka nis mer som bi drar til ar beids del ta kel se, 
for å iden ti fi se re fak to rer som pre di ke rer hvem som kom mer til -
bake i ar beid, og som mål ski ve for opp tre ning og in ter ven sjo ner.

En me to de må være på li te lig og va lid for at den skal ha nytt e ver di 
(7). Vi øns ker at en ba de vekt skal gi sam me re sul tat tre gan ger på 
rad, at den ikke vi ser for lite el ler for mye og at det fak tisk er vekt 
den må ler. På li te lig het el ler re lia bi li tet hand ler om hvor vidt en 
må ling er til å sto le på, om den lar seg re pro du se re. Va li di tet hand-
ler om at vi fak tisk må ler det vi øns ker å måle. På sam me måte som 
en ba de vekt el ler en blod trykks må ler tall fes ter fy sis ke fe no men, 
kvan ti fi se rer en spør re skje ma ska la at ferd, emo sjo ner el ler tan ker. 
For alle må lin ger er em pi risk do ku men ta sjon på re lia bi li tet og 
va li di tet nød ven dig.

En kel te vi ten ska pe li ge tids skrif ter pub li se rer stu di er av ska la ut vik-
ling og va li di tet in nen et bredt spek ter av tema. Psy cho log i cal As sess-
ment har for eks em pel i lø pet av det siste året pub li sert ar tik ler om 
må ling av mind ful ness, psy ko pa ti, sek su ell orien te ring, livs til freds-
het, so si al støtt e, selv mords ri si ko, em pa ti, ma chia vel lis me, so si al 
fobi, spill av hen gig het og koff e in for vent ning. Svært mye ska la ut vik-
ling fore går på eng elsk, og det er der for vik tig at spør re skje ma ska -
laer både over sett es, ut vik les og va li de res på norsk.

Må ling av tan ker, emo sjo ner og at ferd ved hjelp av spør re skje ma 
in ne bæ rer re la tivt en kel test ad mi ni stre ring, stan dar di sert opp sett 
og mu lig het for struk tu rert opp tel ling og fram stil ling av re sul ta ter. 
Spør re skje ma bru kes i forsk ning som be nytt er pa si ent grup per el ler 
be folk nings ba ser te ut valg, noen gan ger i kom bi na sjon med re gis ter-
data og ge ne tis ke data. Va li der te spør re skje ma ska la er har po ten si elt 
også stor kli nisk ver di for å kart leg ge ri si ko- og be skytt el ses fak to rer, 
føl ge med på ut vik lin gen av en til stand el ler fan ge opp eff ek ter av en 
in ter ven sjon. For å le gi ti me re nytt e ver di en av spør re skje ma er det 
be hov for ret nings lin jer for an ven del ses om rå de, ad mi nist ra sjon  
og nor me rings grunn lag, og stu di er av psy ko me tris ke egen ska per. 
Etab le ring av va li di tet for en ska la er ikke en en gangs ak ti vi tet, men 
en kon ti nu er lig pro sess. Nett opp der for øns kes bi drag til den ne 
pro ses sen vel kom men.

ES PEN RØY SAMB
espen.roysamb@psykologi.uio.no
er pro fes sor i psy ko lo gi ved Uni ver si te tet i Oslo.
For fatt e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen in ter es se kon flik ter.

Se også originalartikler side 1045 og 1050 
Eng elsk over set tel se på tidsskriftet.no

«En me to de må være på li te lig og va lid for at 
den skal ha nyt te ver di»



Eliquis «Bristol-Myers Squibb, Pfizer»    Antitrombotisk middel.    ATC-nr.: B01A F02
TABLETTER, filmdrasjerte 2,5 mg og 5 mg: Hver tablett inneh.: Apiksaban 2,5 mg, resp. 5 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 2,5 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 5 mg: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid 
(E 171). Indikasjoner: Tabletter 2,5 mg og 5 mg: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som tidligere slag eller 
transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder ≥75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (NYHA klasse ≥II). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av residiverende DVT og 
LE (VTEt) hos voksne (se forsiktighetsregler for hemodynamisk ustabile LE-pasienter). Tabletter 2,5 mg: Forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått elektiv hofte- eller 
kneprotesekirurgi. Dosering: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF): Normaldosering: 5 mg 2 ganger daglig. Behandlingen bør fortsettes over en lang periode. 
Behandling av DVT og LE: Normaldosering: 10 mg tatt oralt 2 ganger daglig i de første 7 dagene, etterfulgt av 5 mg tatt oralt 2 ganger daglig. Kort behandlingsvarighet (minst 3 måneder) bør være basert på forbigående 
risikofaktorer (f.eks. nylig gjennomgått kirurgi, traumer, immobilisering). Forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt): Normaldosering: 2,5 mg 2 ganger daglig. Når forebygging av residiverende DVT og LE er indisert, bør 
dosen på 2,5 mg 2 ganger daglig initieres etter fullført 6 måneders behandling med apiksaban 5 mg 2 ganger daglig eller med en annen antikoagulant (se SPC for mer informasjon). Samlet behandlingsvarighet bør tilpasses 
den enkelte etter nøye vurdering av fordel med behandling mot risiko for blødning. Forebygging av VTE hos voksne ved elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi: Normaldosering: 2,5 mg 2 ganger daglig. 1. dose 12-24 timer 
etter kirurgisk inngrep. Tidspunkt må bestemmes ut fra vurdering av potensiell fordel av tidlig antikoagulasjon som VTE-profylakse og risiko for post-kirurgisk blødning. Etter elektiv hofteprotesekirurgi hos voksne: Anbefalt 
behandlingsvarighet er 32-38 dager. Etter kneprotesekirurgi hos voksne: Anbefalt behandlingsvarighet er 10-14 dager. Overgang fra/til andre preparater: Endring fra parenterale antikoagulantia til Eliquis (og omvendt) kan 
gjøres ved neste planlagte dose; disse legemidlene bør ikke administreres samtidig. Ved endring av behandling fra vitamin K-antagonist (VKA) til Eliquis bør warfarin eller annen VKA-behandling seponeres og Eliquis 
igangsettes når internasjonal normalisert ratio (INR) er <2. Ved endring fra Eliquis til VKA-behandling bør administrering av Eliquis fortsettes i minst 2 dager etter start av VKA-behandling. Etter 2 dagers samtidig administrering 
bør en INR-prøve tas før neste planlagte dose av Eliquis. Samtidig administrering bør fortsettes inntil INR er ≥2. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Brukes med 
forsiktighet ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon (Child Pugh A eller B). Ingen dosejustering nødvendig. Brukes med forsiktighet ved forhøyede leverenzymer eller forhøyet totalbilirubin. Nedsatt nyrefunksjon: Ved lett 
til moderat nedsatt nyrefunksjon uten andre kriterier for dosereduksjon (alder, kroppsvekt) er dosejustering ikke nødvendig. Men ved forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF og serumkreatinin 
≥133 μmol/liter forbundet med alder ≥80 år eller kroppsvekt ≤60 kg, er dosereduksjon nødvendig, 2,5 mg 2 ganger daglig anbefales. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR 15-29 ml/minutt) gjelder følgende anbefalinger: 
Ved forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF: Laveste dose, 2,5 mg 2 ganger daglig. For behandling av DVT, behandling av LE og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt) eller ved forebyg-ging 
av VTE ved elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi (VTEp): Apiksaban brukes med forsiktighet. Det er ingen klinisk erfaring hos pasienter med ClCR <15 ml/minutt, eller hos pasienter på dialyse, og apiksaban er derfor ikke anbefalt. 
Barn og ungdom <18 år: Ingen data tilgjengelig. Eldre: NVAF: Ingen dosejustering er nødvendig, med mindre kriteriene for dosereduksjon er oppfylt (se Dosereduksjon ved spesielle kriterier). VTEt og VTE: Ingen dosejustering 
nødvendig. Dosereduksjon ved spesielle kriterier: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med NVAF: Til pasienter med minst 2 av følgende karakteristika; alder ≥80 år, kroppsvekt ≤60 kg, eller serumkreatinin 
≥133 μmol/liter, anbefales 2,5 mg 2 ganger daglig. Pasienter som gjennomgår konvertering: Apiksabanbehandling kan startes opp eller fortsettes hos pasienter med NVAF som kan ha behov for konvertering. Hos pasienter 
som ikke tidligere er behandlet med antikoagulantia, bør minst 5 doser apiksaban 5 mg 2 ganger daglig (2,5 mg 2 ganger daglig hos pasienter som oppfyller kriteriene for dosereduksjon (se Dosereduksjon ved spesielle kriterier 
og Nedsatt nyrefunksjon)) gis før konvertering for å sikre tilstrekkelig antikoagulasjon. Dersom konvertering er nødvendig før 5 doser apiksaban kan gis, bør en metningsdose på 10 mg gis, etterfulgt av 5 mg 2 ganger daglig. 
Doseringsregimet bør reduseres til en metningsdose på 5 mg etterfulgt av 2,5 mg 2 ganger daglig dersom kriteriene for dosereduksjon er oppfylt (se Dosereduksjon ved spesielle kriterier og Nedsatt nyrefunksjon). Metningsdosen 
bør gis minst 2 timer før konvertering. Før konvertering bør det bekreftes at apiksaban er tatt som forskrevet. Beslutninger vedrørende behandlingsoppstart og -varighet bør ta hensyn til etablerte anbefalinger i retningslinjer 
for antikoagulasjonsbehandling hos pasienter som gjennomgår konvertering. Administrering: Svelges med et glass vann. Kan tas med eller uten mat. Kan knuses eller oppløses i vann, 5% dekstrose i vann (D5W) eller eplejuice, 
eller blandes med eplemos og gis umiddelbart. Kan knuses og oppløses i 60 ml vann eller D5W og gis umiddelbart gjennom nasogastrisk sonde. Knuste tabletter er stabile i vann, D5W, eplejuice og eplemos i opptil 4 timer. 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktiv, klinisk signifikant blødning. Leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Lesjoner eller tilstand som vurderes som signifikant 
risikofaktor for alvorlige blødninger. Dette kan inkludere gjeldende eller nylig gastrointestinal blødning, tilstedeværelse av ondartede svulster med høy risiko for blødning, nylig hjerne-, spinal- eller øyekirurgi, nylig intrakraniell 
blødning, kjente eller mistenkte øsofagusvaricer, arteriovenøse misdannelser, vaskulære aneurismer eller store intracerebrale vaskulære misdannelser. Samtidig behandling med noen andre antikoagulantia f.eks. ufraksjonert 
heparin (UHF), lavmolekylært heparin (enoksaparin, dalteparin etc.), heparinderivater (fondaparinux etc.), orale antikoagulantia (warfarin, rivaroksaban, dabigatran etc.) unntatt under spesifikke forhold rundt bytte av 
antikoagulantbehandling, eller når UHF er gitt ved doser som gjør det nødvendig å opprettholde et åpent sentralvenøst eller arterielt kateter. Forsiktighetsregler: Blødningsrisiko: Pasienter overvåkes nøye for tegn til blødning. 
Brukes med forsiktighet ved tilstander med økt risiko for blødninger. Behandling må avbrytes ved alvorlige blødninger. Kombinasjon med acetylsalisylsyre må anvendes med forsiktighet pga. potensielt høyere blødningsrisiko. 
Selv om behandling med apiksaban ikke krever rutinemessig monitorering av eksponering, kan en kalibrert kvantitativ anti-faktor Xa-analyse være nyttig ved spesielle tilfeller hvor informasjon om apiksabaneksponering kan 
være til hjelp ved kliniske avgjørelser, f.eks. overdose og akuttkirurgi. Mekaniske hjerteklaffer: Bruk av Eliquis er ikke anbefalt. Kirurgi og invasive prosedyrer: Eliquis bør seponeres minst 48 timer før elektiv kirurgi eller elektive 
prosedyrer ved moderat eller høy risiko for blødning. Dette inkluderer prosedyrer hvor sannsynligheten for klinisk signifikant blødning ikke kan ekskluderes eller hvor risikoen for blødning er uakseptabel. Eliquis bør seponeres 
minst 24 timer før elektiv kirurgi eller invasive prosedyrer ved lav risiko for blødning. Dette inkluderer prosedyrer hvor enhver blødning som oppstår er forventet å være minimal, på et ukritisk område og som kan enkelt 
håndteres. Dersom kirurgi eller invasive prosedyrer ikke kan utsettes, bør forsiktighet utvises mht. økt blødningsrisiko. Denne blødningsrisikoen bør veies opp mot behovet for operasjonen. Eliquis bør igangsettes på nytt så fort 
som mulig etter invasive prosedyrer eller kirurgisk operasjon forutsatt at den kliniske situasjonen tillater det og tilstrekkelig homeostase er etablert. Midlertidig seponering: Seponering av apiksaban pga. aktiv blødning, elektiv 
kirurgi eller invasive prosedyrer øker risikoen for trombose. Avbrytelse av behandling bør unngås, og dersom apiksaban må seponeres midlertidig for noen grunn, bør behandlingen gjenopptas så raskt som mulig. Spinal/
epiduralanestesi eller punksjon: Når nevroaksial anestesi (spinal/epiduralanestesi) eller spinal/epiduralpunksjon utføres, er pasienter som behandles med antitrombotiske midler for forebygging av tromboemboliske 
komplikasjoner i faresonen for å utvikle epiduralt- eller spinalt hematom, som kan føre til langvarig eller permanent lammelse. Risikoen for slike hendelser kan øke ved postoperativ bruk av innlagt epiduralkateter eller samtidig 
bruk av legemidler som påvirker hemostasen. Innlagt epidural eller intratekalkateter må fjernes minst 5 timer før første dose av apiksaban. Risikoen kan også øke ved traumatisk eller gjentatt epidural- eller spinalpunksjon. 
Pasienter må jevnlig overvåkes for tegn og symptomer på nevrologisk svekkelse (f.eks. nummenhet eller svakhet i bena, dysfunksjon i tarm eller blære). Dersom nevrologiske utfall blir registrert, er umiddelbar diagnose og 
behandling nødvendig. Før nevroaksial intervensjon må legen vur-dere mulig nytte mot risiko hos antikoagulerte pasienter eller hos pasienter som skal antikoaguleres for tromboseprofylakse. Det er ingen klinisk erfaring med 
bruk av apiksaban samtidig med innlagt epidural eller intratekalkateter. I tilfeller hvor det er et slikt behov, og basert på generelle PK-data, skal det være et tidsintervall på 20-30 timer (dvs. 2 × halveringstiden) mellom siste 
dose av apiksaban og fjerning av kateter, og minst én dose bør utelates før fjerning av kateter. Neste dose med apiksaban kan gis minst 5 timer etter at kateteret er fjernet. Erfaring med nevroaksial blokade er begrenset, og 
ekstra forsiktighet anbefales ved bruk ved nevroaksial blokade. Hemodynamisk ustabile LE-pasienter eller pasienter som trenger trombolyse eller pulmonal embolektomi: Ikke anbefalt som et alternativ til ufraksjonert heparin 
hos pasienter med lungeemboli som er hemodynamisk ustabile, eller som kan få trombolyse eller pulmonal embolektomi, da sikkerhet og effekt ikke er fastslått under disse kliniske forholdene. Pasienter med aktiv kreft: Effekt 
og sikkerhet ved behandling av DVT, behandling av LE og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt) ved aktiv kreft er ikke fastslått. Nedsatt nyrefunksjon: Se Dosering. Eldre: Økende alder kan øke blødningsrisikoen. 
Forsiktighet utvises ved samtidig administrering av acetylsalisylsyre hos eldre, pga. potensielt høyere blødningsrisiko. Kroppsvekt: Lav kroppsvekt (<60 kg) kan øke blødningsrisikoen. Nedsatt leverfunksjon: Apiksaban er ikke 
anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Kontraindisert ved leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Bør brukes med forsiktighet ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon (Child Pugh 
A eller B). Pasienter med forhøyede leverenzymer ALAT/ASAT >2 × ULN eller total bilirubin ≥1,5 × ULN var ekskludert i kliniske studier. Brukes med forsiktighet i denne populasjonen. Før behandlingsstart bør det utføres en 
leverfunksjonstest. Hoftebruddskirurgi: Ingen data foreligger, og bruk er ikke anbefalt. Laboratorieparametre: Små og varierende forandringer i koagulasjonstester ved forventet terapeutisk dose. Hjelpestoffer: Inneholder laktose 
og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk 
interaksjonsanalyse. Hemmere av CYP3A4 og P-gp: Samtidig behandling med preparater som er sterke hemmere av både CYP3A4 og P-gp, som azolantimykotika (f.eks. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol og posakonazol) og 
hiv-proteasehemmer (f.eks. ritonavir) anbefales ikke, da det kan føre til en fordobling i AUC og 1,6 × økning i Cmax for apiksaban. Aktive substanser som ikke anses som sterke CYP3A4- og P-gp-hemmere (f.eks. diltiazem, 
naproksen, klaritromycin, amiodaron, verapamil, kinidin), er forventet å øke plasmakonsentrasjonen av apiksaban i mindre grad, og ingen dosejustering er nødvendig. Diltiazem 360 mg 1 gang daglig, ga 1,4 og 1,3 × økning i 
hhv. gjennomsnittlig AUC og Cmax for apiksaban. Naproksen 500 mg enkeltdose, ga 1,5 og 1,6 × økning i hhv.gjennomsnittlig AUC og Cmax for apiksaban. Klaritromycin 500 mg 2 ganger daglig, ga 1,6 og 1,3 × økning i hhv. 
gjennomsnittlig AUC og Cmax for apiksaban. Induktorer av CYP3A4 og P-gp: Samtidig ad-ministrering med sterke CYP3A4- og P-gp-induktorer (rifampicin, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital eller johannesurt) kan føre til 
redusert plasmakonsentrasjon av apiksaban. Hos pasienter som får samtidig systemisk behandling med potente induktorer av både CYP3A4 og P-gp, bør imidlertid apiksaban brukes med forsiktighet for forebygging av VTE 
ved elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi, for forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF, og for forebygging av residiverende DVT og LE. Apiksaban er ikke anbefalt for behandling av DVT og LE hos 
pasienter som får samtidig systemisk behandling med potente induktorer av både CYP3A4 og P-gp, da effekten kan bli påvirket. Antikoagulantia, plateaggregasjonshemmere, SSRI/SNRI og NSAID: Pga. økt blødningsrisiko er 
samtidig bruk med andre antikoagulantia kontraindisert. Samtidig bruk av platehemmere øker risikoen for blødning. Forsiktighet må utvises ved samtidig behandling med SSRI eller SNRI eller NSAID, inkl. acetylsalisylsyre. Etter 
operasjoner er andre midler som hemmer blodplateaggregering eller andre antitrombotiske midler ikke anbefalt ved samtidig bruk av apiksaban. Hos pasienter med atrieflimmer og tilstander som krever mono- eller 
dobbelterapi med platehemmer, bør en nøye vurdering av potensiell fordel mot potensiell risiko utføres før denne behandlingen kombineres med apiksaban. Det er begrenset erfaring ved bruk av trombolytiske midler for 
behandling av akutt iskemisk slag hos pasienter som bruker apiksaban. Legemidler forbundet med alvorlige blødninger som ikke er anbefalt samtidig med apiksaban, er f.eks. trombolytiske agens, GPIIb/IIIa-reseptorantagonister, 
tienopyridin, dipyridamol, dekstran, sulfinpyrazon, vitamin K-antagonister og andre orale antikoagulantia. Aktivt kull: Administrering av aktivt kull reduserer apiksabaneksponering. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: 
Ingen data på bruk hos gravide. Anbefales ikke under graviditet. Amming: Utskilles i melk hos dyr. Det er ukjent om apiksaban eller metabolitter utskilles i human morsmelk. Risiko for nyfødte og spedbarn kan ikke utelukkes. 
En beslutning må tas om ammingen skal opphøre eller behandlingen med apiksaban skal avsluttes. Fertilitet: Studier på dyr viste ingen effekt på fertilitet. Bivirkninger: Forebygging av VTE hos voksne som har gjennomgått 
elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi (VTEp): Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Kvalme. Hjerte/kar: Blødning, hematom. Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: 
Trombocytopeni. Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, hematochezi. Hjerte/kar: Hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med operasjoner). Immunsystemet: Pruritus. Kjønnsorganer/bryst: Unormal vaginalblødning, 
urogenitalblødning. Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubin i blod, økt �-GT, økt ALAT. Luftveier: Neseblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øvrige: Blødninger etter operasjon 
(inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blødning på innstikksted for kateter), sårsekresjon, blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), operasjonsblødninger. Sjeldne (≥1/10 
000 til <1/1000): Gastrointestinale: Rektalblødning, tannkjøttblødning. Immunsystemet: Hypersensitivitet, allergisk ødem og anafylaksi. Luftveier: Hemoptyse. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Øye: Blødning i øyet. 
Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med NVAF: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Kvalme, gastrointestinal blødning, rektalblødning, tannkjøttblødning. Hjerte/kar: 
Blødninger, hematom, hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med operasjoner). Lever/galle: Økt �-GT. Luftveier: Nese-blødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øye: Blødning i øyet (inkl. konjunktival blødning). Øvrige: 
Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastrointestinale: Hemoroideblødninger, blødning i munn, hematochezi. Hjerte/kar: Intraabdominal blødning. Hud: Hudutslett. Immunsystemet: 
Hypersensitivitet, allergisk ødem, anafylaksi, pruritus. Kjønnsorganer/bryst: Unormal vaginalblødning, urogenitalblødning. Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubin i blod, økt 
ALAT. Luftveier: Hemoptyse. Nevrologiske: Hjerneblødning. Undersøkelser: Okkult blod. Øvrige: Blødning på administreringsstedet, traumatisk blødning, blødninger etter operasjon (inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, 
hematom på punksjonssted og blødning på innstikksted for kateter), sårsekresjon, blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), operasjonsblødninger. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: 
Retroperitoneal blødning. Luftveier: Blødning i luftveiene. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Behandling av DVT og LE, og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt): Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: 
Anemi, trombocytopeni. Gastrointestinale: Kvalme, gastrointestinal blødning, blødning i munn, rektalblødning, tannkjøttblødning. Hjerte/kar: Blødninger, hematom. Hud: Hudutslett. Kjønnsorganer/bryst: Unormal 
vaginalblødning, urogenitalblødning. Lever/galle: Økt �-GT, økt ALAT. Luftveier: Neseblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Hemoroideblødninger, 
hematochezi. Hjerte/kar: Hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med operasjoner). Immunsystemet: Hypersensitivitet, allergisk ødem, pruritus. Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i 
blod, økt bilirubin i blod. Luftveier: Hemoptyse. Muskel-skje-lettsystemet: Muskelblødning. Undersøkelser: Okkult blod. Øye: Blødning i øyet (inkl. konjunktival blødning). Øvrige: Blødning på administreringsstedet, traumatisk 
blødning, blødninger etter operasjon (inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blødning på innstikksted for kateter), sårsekresjon, blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), 
operasjonsblødninger. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Luftveier: Blødning i luftveiene. Nevrologiske: Hjerneblødning. Overdosering/Forgiftning: Overdose kan føre til økt blødningsrisiko. Ved blødningskomplikasjoner må 
behandling avsluttes og årsaken utredes. Passende behandling, f.eks. kirurgisk hemostase eller transfusjon av friskt, frossent plasma bør vurderes. Hvis livstruende blødning ikke kan kontrolleres ved disse metodene, kan 
administrering av protrombinkomplekskonsentrater (PCCs) eller rekombinant faktor VIIa vurderes. Ved alvorlige blødninger bør det vurderes å konsultere en koagulasjonsspesialist, avhengig av lokal tilgjengelighet. Se 
Giftinformasjonens anbefalinger B01A F02 på www.felleskatalogen.no. Pakninger og priser: 2,5 mg: 10 stk. (blister) kr 163,00. 20 stk. (blister) kr 289,80. 60 stk. (endose) kr 786,90. 168 stk. (blister) kr 2138,10. 5 mg: 14 stk. 
(blister) kr 213,70. 28 stk. (blister) kr 391,20. 56 stk. (blister) kr 740,70. 100 stk. (endose) kr 1294,20. 168 stk. (blister) kr 2149,60. 168 stk. blisterpakning (2,5 mg) har sol/måne-symbol på brettene, 100 stk. blisterpakning er 
en institusjonspakning. Refusjon: Refusjonsberettiget bruk kun 2,5 mg: Forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått hofte- eller kneprotesekirurgi. Refusjonsberettiget bruk 
2,5 og 5mg: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder f.o.m. 
75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (f.o.m. NYHA klasse II). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne pasienter. 
Refusjonskoder: ICPC -20 Tromboseprofylakse ved kirurgi, K78 Atrieflimmer/flutter, K93 Lungeemboli, K94 Dyp venetrombose, ICD -20 Tromboseprofylakse ved kirurgi, I26 Lungeemboli, I48 Atrieflimmer og atrieflutter, I80 
Flebitt og tromboflebitt, I82 Annen emboli og trombose i vener. Refusjonsvilkår ICPC -20 og ICD -20: 136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.
  Sist endret: 09.08.2018

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

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

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

Praktisk og nyttig informasjon ved bruk av ELIQUIS1

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

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

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

PP-ELI-NOR-0969. 432NO18PR05673-01 AD: 26.08.2018
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Pro duk sjon  
av le ge mid ler i Norge

«Vi spør oss hva Norge skal leve av ett er 
ol jen. En mu lig het er å bli eier av et glo balt, 
etisk og rett fer dig dre vet le ge mid del fir ma», 
skri ver Mett e Kal ager i den ne ar tik ke len  
i Tids skrif tet (1). Vi aner kjen ner pro blem stil-
lin ge ne som tas opp i den ne ar tik ke len, men 
har noen kom men ta rer til løs nin gen som 
fore slås. Le ge mid del pro duk sjon kre ver sto re 
in ves te rin ger i bygg og i ut styr. Det stil les 
strenge kva li tets krav til sel ve pro duk sjons -
loka let, noe som gjør den ne ty pen fa brikk-
bygg dy re re enn man ge and re fa brikk lo ka-
ler. I til legg er sel ve drif ten av pro duk sjons-
pro ses sen sær de les kre ven de med tan ke  
på kva li tets krav. Så pass kre ven de at Folke-
helseinstituttet valg te å leg ge ned vak si ne-
pro duk sjo nen sin. Det kos tet for mye  
å opp rett hol de kva li tets kra ve ne til at det  
ble bæ re kraf tig. Vi har også eks emp ler fra 
nors ke generika-pro du sen ter som har lagt 
ned pro duk sjo nen av sam me grunn, som 
Alpharma på Skøy en og Wei fa i Kra ge rø.

Hvis man i til legg skal ut vik le egne le ge-
mid ler på sta tens ri si ko blir bil det enda mer 
kom plekst. Da må man gjø re sto re in ves te-
rin ger også i kli nisk ut prø ving og kva li tets-
sik ring av pro duk te ne i men nes ker – noe 
som har høy ri si ko for suk sess og som kre-
ver mye ka pi tal.

Dett e er kan skje ikke den beste må ten  
å bru ke off ent li ge pen ger på. Det er tvil somt 
at det fin nes off ent li ge ak tø rer som kan 
frem stil le nye le ge mid ler til den kva li tets-
stan dar den som kre ves. Pro duk sjons en he ter 
for lo ka le/na sjo na le for mål, og i man ge 
til fel ler en li ten pa si ent grup pe, er nep pe 

kost nads eff ek tiv in ves te ring, og an s es som 
helt urea lis tisk å gjen nom fø re.

Al ter na tivt kan sta ten bru ke sin inn kjøps-
makt og gjen nom off ent li ge an skaff el ser 
ut nytt e ek si ste ren de pro duk sjons ka pa si tet  
i Norge. For eks em pel har le ge mid del pro du-
sen ten Cu ri da i El ve rum inn gått en av ta le 
med det nors ke for sva ret om å pro du se re 
en kel te le ge mid ler for be red skap. Sta ten bør 
også vur de re å in ves te re i ba sis in fra struk tur 
for ste ril pro duk sjon og tid lig fase-pro duk-
sjon som kan dra forsk nings pro sjek ter over 
i in du stri ell fase. Life Scien ce Catapult er  
et slikt tid lig fase-pro duk sjons sen ter. En 
an nen mu lig het er å «kjøpe seg inn» i ek si-
ste ren de pro duk sjons sel ska per og ut vi de 
ek si ste ren de pro duk sjon un der en off ent lig-
pri vat sam hand lings av ta le. Slike av ta ler kan 
inn gås med fle re ak tø rer som hver har uli ke 
pro duk sjons tek no lo gi er. Uli ke ty per le ge-
mid ler kre ver som re gel sær egen pro duk-
sjons tek no lo gi.

I bran sje for en in gen LMI er det i dag  
11 be drif ter med pro duk sjons ka pa si tet.  
Man kun ne un der søkt om noen av dis se 
kun ne vært eg net for av ta ler om off ent lig 
le ge mid del pro duk sjon.

Det er selv sagt ikke mu lig å fo re byg ge  
alle le ge mid del mang le ne gjen nom na sjo nal 
pro duk sjon. Men ut fra en be red skaps tan ke-
gang kan det være klokt at en kel te kri tis ke 
vik ti ge le ge mid ler pro du se res i Norge. Et 
eks em pel på det er pe ni cil lin. Re si stens pro-
ble ma tikk til si er at man helst bør bru ke 
an ti bio ti ka som pe ni cil lin. Hen syn til re si-
stens-pro ble ma tikk og -be red skap ta ler for 
at det bør være pro duk sjon av pe ni cil lin  

i Norge. Dett e bør skje gjen nom et off ent lig–
pri vat sam ar beid i dia log med da gens pro-
duk sjons mil jø er. LMI vil opp ford re til at det 
gjen nom fø res en ut red ning av mu lig he te ne 
for pro duk sjon av pe ni cil lin i Norge.

KA RI TA BEKKEMELLEM
karita@lmi.no
er ad mi nist re ren de di rek tør.
Opp gitt e in ter es se kon flik ter: Ad mi nist re ren de di rek tør 
i Le ge mid del in du stri en (LMI).

LIT TE RA TUR
1 Kal ager M. StatMed – den nye ol jen? Tidsskr Nor 

Legeforen 2019; 139. doi: 10.4045/tidsskr.19.0349.

StatMed –  
godt ment, men 
kunn skaps løst

Mett e Kal ager vil etab le re StatMed og kjøpe 
opp le ge mid del fir ma er med kom pe tan se  
og pa ten ter. StatMed skal bli ver dens le den de 
(1).

Astra Zeneca (AZ) har en mar keds ver di på 
ca. 82 mil li ar der NOK, og har en mar keds an-
del i Norge på mel lom 4 og 5 %. Skal vi få en 
noen lun de dek ning av alle le ge mid del om rå-
der og alle kunn skaps om rå der for StatMed, 
må vi kjøpe man ge AZ. Og jeg tror nep pe AZ 
er til salgs. I hvertfall ikke til 82 mil li ar der. 
Kan skje kun ne vi få kjøpt AZ ved en «hos tile 
take over» for 100�–�110 mil li ar der, noe som 
ville skaff e jobb til en flokk ad vo ka ter i et 
par år.

Hvis Kal ager me ner opp kjø pet skul le være 
av små fir ma er uten pro duk ter, el ler med 

«LMI vil opp ford re til at det 
gjen nom fø res en ut red ning  
av mu lig he te ne for pro duk-
sjon av pe ni cil lin i Norge»
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små pro duk ter, er vei en fram uen de lig og 
håp løs.

StatMed skal også bi dra med glo balt 
 an svar, ut vik le nye an ti bio ti ka, og gi oss 
bil li ge re le ge mid ler og vak si ner. Reg ne styk-
ket og tids per spek ti vet for Kalagers StatMed 
er for meg kom plett ube gri pe lig.

Kal ager me ner også at vi har in fra struk tu-
ren. Er det noe vi i Norge ab so lutt IKKE har, 
så er det in fra struk tur for le ge mid del in du-
stri og le ge mid del ut vik ling. Der er vi på bar 
bak ke.

Kalagers drøm ble pub li sert på re dak sjo-
nell plass i Tids skrif tet. Den bur de stå som et 
de batt inn legg. Er det vir ke lig re dak sjo nens 
over be vis ning at den ne ide en var tro ver dig 
og evi dens ba sert?

Det po si ti ve er at det sik kert var godt 
ment.

OLAV FLATEN
olav.flaten@hunemo.no
er tid li ge re me di sinsk di rek tør og dr.med.
Opp gitt e in ter es se kon flik ter: For fatt e ren har job bet 32 
år i in ter na sjo nal le ge mid del in du stri, og job ber nå som 
sty re for mann, sty re med lem og kon su lent for le ge mid-
del ut vik ling, bio tek no lo gi og me di sinsk tek no lo gi.

LIT TE RA TUR
1 Kal ager M. StatMed – den nye ol jen? Tidsskr Nor 

Legeforen 2019; 139. doi: 10.4045/tidsskr.19.0349.

M. KAL AGER SVA RER
«StatMed – den nye ol jen» har vært en av 
Tids skrif tets mest les te artikler si den den  
ble pub li sert den 27. mai. Man ge har tatt 
kon takt, og alle har vært en tu si as tis ke.

Bort sett fra Ka ri ta Bek ke mel lom og Line 
Wa len fra Legemiddelindustrien (LMI),  
en bran sje for en ing som har som for mål  
å iva re ta med lem me nes in ter es ser, og  
Olav Flaten, som i man ge år job bet for Glaxo-
Smith Kline. De ar gu men te rer med at le ge-
mid del pro duk sjon kre ver sto re in ves te rin-
ger, stil ler strenge krav til pro duk sjon, er  
en kre ven de bran sje og at det ikke er «van lig 
med stat lig le ge mid del ut vik ling» (1).

De frem syn te menn på 1970-tallet, lot  
seg ikke stoppe av hva som var van lig. 
 Ak ku rat på sam me måte bør vi nå ten ke 
lang  somme tan ker. Vi må ten ke nytt – men 
ikke helt nytt. Vi vet al le re de hvor dan vi kan 
opp rett e og drifte et stats eid sel skap i en 
kre ven de bran sje – der det stil les strenge 
krav til pro duk sjon, in no va sjon og ny tenk-
ning.

I 2016 var 27 av ver dens 100 stør ste sel -
skaper stats ei de (2). Det er ikke uvan lig for 
sta ten å eie sel ska per (den eier al le re de 74), 
el ler at dis se tje ner pen ger (3).

Som Stat oil vil StatMed kre ver sto re in ves-
te rin ger, og sta ten må til fø re StatMed mid ler 
i en opp starts fa se. Men le ge mid del bran sjen 
har sto re over skudd til tross for at det er en 
kre ven de bran sje med strenge krav til pro-
duk sjon. De 25 stør ste sel ska pe ne had de en 
pro fitt mar gin på rundt 20 %, dob belt så mye 
som Stat oil (4, 5). På sikt bur de det være mer 
enn nok pen ger i StatMed til at vi nå bør 
in ves te re i det.

Re gje rin gen la ny lig frem en stor tings -
melding om hel se næ rin gen (6). Mel din gen 
iden ti fi se rer fle re for hold der StatMed kan 
være en mu lig løs ning: Tett e re sam ar beid 
mel lom næ ring og hel se ve sen, fle re kli nis ke 
stu di er i Norge, og fle re pa ten ter som ut vik-
les i det off ent li ge hel se ve se net som kan 
kom mer sia li se res med StatMed.

StatMed kan bi dra til ras ke re og en het lig 
ut vik ling av da ta sy ste mer for identifisering 
av in ter es ser te pa si en ter for kli nisk ut prø-
ving ba sert på kli nis ke opp lys nin ger hen tet 
fra jour na len. Om pa si en ter sam tyk ker til 

ut prøv ning av et le ge mid del, kan pa si en ten 
di rek te in klu de res i StatMed-studier. Vi kan 
bru ke platt for men til å ran do mi se re pa si en-
te ne og ut veks le in for ma sjon som bi virk nin-
ger og uøns ke de hen del ser di rek te med 
pa si ent jour nal.

Norge har høyt ut dan net ar beids kraft 
med i in ter na sjo nal sam men heng lave 
 løn nin ger (6). Dett e kan være ett av man ge 
kon kur ran se for trinn i StatMed.

Da gens Næringsliv skrev i 2009 at «Norge  
i det 21. år hund ret ville vært helt an ner le des 
had de det ikke vært for noen få og fram syn-
te menn» i star ten av ol je even ty ret (7). La oss 
ikke stop pes av nær syn te menn og kvin ner  
i 2019.

MET TE KAL AGER
mkalager@hsph.harvard.edu
er me di sinsk re dak tør i Tids skrif tet, samt cand.
med., ph.d., pro fes sor og le der av Kli nisk effekt-
forskningsgruppe ved Uni ver si te tet i Oslo og Oslo 
uni ver si tets sy ke hus.
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.
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try Profits, Re search and De vel op ment Spen ding, 
and Merg er and Ac qui si tion Deals. No vem ber 2017. 
GAO-18-40.  Lest 14.6.2019.

5 Macrotrends.  Lest 14.6.2019.
6 Meld. St. 18 (2018–2019). Hel se næ rin gen – sam men 
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«Er det vir ke lig re dak sjo nens 
over be vis ning at den ne  ideen 
var tro ver dig og evi dens-
basert?»
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hol de for stå el sen han fikk da han «var der». 
Han går hel ler ikke av vei en for å skrive –  
og tvit re (https://twitter.com/search?q= 
epidemi.no) – om «kon spi ra sjons teo ri er», 
uten å bry seg med å sjek ke fakta.

I vår re fe ran se 2 i de batt ar tik ke len le ser  
vi føl gen de: ««Wir ha ben 200.000 Do sen des 
nicht-adjuvantierten Impfstoffs Celvapan 
der Fir ma Bax ter gekauft», räumt Chris toph 
Hübner, Sprecher des Bundesinnenministe-
riums ein. Anders als das Präparat von 
Glaxo Smith Kline (GSK), das ab kommender 
Woche in 50 Mil li o nen Do sen für die Bevöl-
kerung ausgegeben wird, enthält der Bax ter-
Impfstoff keinen Wirkverstärker.» An skaff el-
sen av Celvapan var alt så ikke en ett er be stil-
ling. Vi de re le ser vi sam me sted om hvor dan 
re gje rings ap pa ra tet og til og med med ar bei-
de re ved Paul Ehr lich-in sti tutt et, som had de 
med vir ket til av gjø rel sen om mas se vak si na-
sjon med Pan dem rix i Tysk land, skul le få 
den ad ju vans frie vak si nen fra Bax ter (1). Tror 
vir ke lig Aa vits land – slik han helt uten do ku-
men ta sjon hev der – at tys ke myn dig he ter  
i 2009 had de glemt å in klu de re stats ap pa ra-
tet i sin vak si ne be red skap?

Aavitslands re to ris ke krum spring, for-
vreng ning av fakta og bruk av Twitt er for  
å frem me «fake news» gjør en hver kon struk-
tiv dia log umu lig. Vårt ho ved an lig gen de er 
føl gen de: All menn he ten kan ikke for ven tes 
å ta av gjø rel ser om vak si na sjon i et in for ma-
sjons va kuum. Folk flest er inn sikts ful le og 
vet sitt eget beste. Stilt over for et mu lig 
syk doms ut brudd må da all re le vant in for-
ma sjon på bor det i sann tid. Og re le vant 
in for ma sjon om fatt er na tur lig vis be slut-
nings ta ke res even tu el le in ter es se kon flik ter 
og spontanrapporterte bi virk nings fre kven-
ser.

EL LING UL VE STAD
elling.ulvestad@helse-bergen.no
er spe sia list i im mu no lo gi og trans fu sjons me di sin 
og av de lings sjef for Mik ro bio lo gisk av de ling, Hau-
ke land uni ver si tets sju ke hus. Han er og pro fes sor 
ved Kli nisk in sti tutt 2, Uni ver si te tet i Bergen.

LARS SLØR DAL

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

LIT TE RA TUR
1 Spiegel Online. https://www.spiegel.de/ 

wissenschaft/medizin/schutz-vor-schweinegrippe- 
kanzlerin-und-minister-sollen-speziellen- 
impfstoff-erhalten-a-655764.html Lest 30.5.2019.

For nuf tig  
vak si na sjon

I Norge ble hele be folk nin gen i ok to ber 2009 
an be falt å vak si ne re seg mot den nye in flu-
en sa en (1). Ul ve stad og Slør dal gir inn trykk 
av at an be fa lin gen mang let «et ra sjo nelt og 
uhil det grunn lag», at «fag per so ner med 
øko no mis ke bin din ger til far ma søy tisk 
in du stri (var) sen tra le pre miss le ve ran dø-
rer», og «at data som kun ne ha un der byg get 
(at Pan dem rix var ut rygg), ble un der slått».

Den ne kri tik ken er usann for Norge.  
Jeg vet det, for jeg var der som sek re tær  
for kri se grup pa ved Folkehelseinstituttet  
og le der for in sti tutt ets opp sum me ring  
ett er pan de mi en (1).

Ulvestad og Slørdal har in gen be vis for 
på stan de ne an net enn en spe ku la sjon fra 
ar tik ke len (2) de ko pi e rer. Her kom mer det 
fram at det fra de sem ber 2009 var fle re 
spon tant inn send te mel din ger om mu li ge 
bi virk nin ger ett er Pan dem rix enn ett er den 
til sva ren de vak si nen Arepanrix pro du sert  
i Ca na da og be nytt et der og i Bra sil, Mexi co, 
Ma lay sia og Tyr kia. Jeg ville vært svært var-
som med å leg ge for mye i for skjel len i 
an tal let slike mel din ger fra land med så 
uli ke hel se sy ste mer. Det er mer møns te ret 
av mel din ger som er in ter es sant, for det kan 
gi de før s te in di ka sjo ner på en ekte bi virk-
ning som så kan un der sø kes i en or dent lig 
stu die. For eks em pel, Ul ve stad og Slør dal 
nev ner mel din ger om Gullain-Barrés syn-
drom ett er Pan dem rix. Dett e er fulgt opp 
med en stu die i Norge. Den vis te at det ikke 
var noen økt ri si ko ett er Pan dem rix-vak si na-
sjon, men fem gan ger økt ri si ko ett er in flu-
en sa i 2009 (3).

Uan sett dett e, hvor dan me ner Ul ve stad  
og Slør dal at en rap port fra de sem ber 2009 
skul le ha på vir ket den nors ke an be fa lin gen  
i ok to ber 2009 el ler vak si na sjons kam pan jen 
som så å si var full ført i no vem ber 2009?

Det er rik tig at en kel te fag folk, også  
i Norge, var kri tis ke til at Pan dem rix skul le 
be nytt es. Den ne kri tik ken var kjent for og 
ble vur dert av le ge mid del myn dig he te ne  
og hel se myn dig he te ne, men ble ikke av gjø-
ren de for kon klu sjo nen. Slik blir det når 

vi ten ska pe li ge data og til dels mot stri den de 
syns punk ter fra fle re hold skal opp sum me-
res.

At den tys ke re gje rin gen kjøp te en an nen 
vak si ne til re gje rings ap pa ra tet og Forsvaret 
had de in gen ting med kri tik ken mot Pan-
dem rix å gjø re. In gen av for bunds sta te ne 
had de reg net med dis se fø de ralt an satt e  
da Pan dem rix ble be stilt til be folk nin gen. 
Der for mått e for bunds re gje rin gen selv 
ett er be stil le til dem, men da var Pan dem rix 
ut solgt. Slik er det gjer ne med kon spi ra-
sjons teo ri er: ser man nøye re ett er, for svin-
ner grunn laget som dugg for sola.

Ul ve stad og Slør dal er i lik het med meg  
og Folkehelseinstituttet ueni ge med de 
hel se po li ti ker ne som øns ker ob li ga to risk 
vak si na sjon. Det vi ser at nors ke fag folk og 
sta tens smitt e vern in sti tutt gir fag li ge råd 
uav hen gig av po li ti ker nes syn.

PRE BEN AA VITS LAND
preben@epidemi.no
er kom mu ne over le ge i Aren dal og Fro land og over-
le ge ved Folkehelseinstituttet.
Opp gitt e in ter es se kon flik ter: For fatt er var i 2009 
sek re tær for Fol ke hel se in sti tutt ets kri se grup pe for 
 in flu en sa pan de mi en.
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E. UL VE STAD OG L. SLØR DAL SVA RER
Ved å hev de – i fullt al vor – at «Jeg vet det,  
for jeg var der», for sø ker Pre ben Aa vits land  
å til ra ne seg en au to ri tet som fri tar ham  
fra krav om vi ten ska pe lig be grun nel se ved 
spørs mål om vak si na sjon.

For å få fram sine syns punk ter, fin ner 
Aa vits land det me nings fullt å kom me med 
ned sett en de ar gu men ter ad hominem.  
Det fak ta ba ser te inn hol det i vår re fe ran se 1 
be teg ner han som spe ku la sjo ner, og i ste det 
for be grep som «re fe re rer til» på står han at 
vi «ko pi e rer» ar tik ke len. Den ne for men for 
ar gu men ta sjon kan i beste fall god tas som 
re to ris ke grep. Ver re blir det når Aa vits land 
bru ker usann he ter i sitt for søk på å ved li ke-
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E. UL VE STAD OG L. SLØR DAL SVA RER
Vi tak ker Han ne Nøk le by og Geir Buk holm 
for kom men tar til vår ar tik kel. De hev der at 
vi gir inn trykk av at nors ke hel se myn dig -
heter un der slo in for ma sjon for å få folk  
til å vak si ne re seg i 2009. For å pre si se re: 
Nors ke hel se myn dig he ters in for ma sjons-
kam pan je for å over ta le folk til å la seg vak si-
ne re i 2009 er ikke et tema for vår ar tik kel. 
Vår hen sikt med de batt ar tik ke len var hel ler 
ikke å kri ti se re nors ke be slut nings ta ke re fra 
2009; gjort er gjort. Vårt po eng – at alle bin-
din ger og fakta som kan på vir ke vik ti ge 
be slut nin ger bør be kjent gjø res – er langt 
mer all ment og fram tids rett et enn som så.

EL LING UL VE STAD
elling.ulvestad@helse-bergen.no
er spe sia list i im mu no lo gi og trans fu sjons me di sin 
og av de lings sjef for Mik ro bio lo gisk av de ling, Hau-
ke land uni ver si tets sju ke hus. Han er og pro fes sor 
ved Kli nisk in sti tutt 2, Uni ver si te tet i Bergen.

LARS SLØR DAL

For fatt er ne opp gir in gen in ter es se kon flik ter.

Fekaltransplantasjon 
og mik ro bi om

Fre de rik Emil Juul og Jør gen Va leur øns ker  
å inn fø re be teg nel sen tarm flo ra be hand ling 
for den be hand lings for men som i eng elsk-
språk lig litt e ra tur kal les «fecal microbiota 
transplantation» el ler, i øken de grad bare 
«fecal transplantation» (1). Jeg sy nes ikke de res 
ar gu men ter for dett e er over be vi sen de.

Slik be hand lin gen i dag ut fø res, må den 
nors ke be teg nel sen «fe kal trans plan ta sjon» 
være dek ken de. Når for fatt er ne un der hen-
vis ning til Sto re me di sins ke lek si kon inn ven-
der at trans plan ta sjon skal være «over fø ring 
av cel ler, vev el ler or ga ner in nen et in di vid 
el ler mel lom to in di vi der», og de vi de re 
hev der at i fe kal trans plan ta sjon «inn går 
ikke en gang våre egne cel ler», glem mer de 
at xeno trans plan ta sjon tross alt er ba sert på 
trans plan ta sjon mel lom uli ke dy re ar ter.

Når de hev der at «strengt tatt er tarm ka na-

dings ru ti ner. Le ge mid del myn dig he te ne 
stu der te mel din ge ne uten å finne noe uro-
vek ken de. Rap por ten fra de sem ber kun ne 
uan sett ikke ha på vir ket den nors ke be slut-
nin gen i ok to ber el ler vak si na sjons kam pan-
jen i ok to ber-no vem ber.

FHI «ga ran ter te» ikke at Pan dem rix var 
sik ker. Te ma et ble drøf tet i våre bro sjy rer. 
Den kor tes te ver sjo nen (1) sa: «Even tu el le 
sjeld ne bi virk nin ger kan bare opp da ges ved 
al min ne lig bruk av vak si nen i sto re be folk-
nings grup per, og et om fatt en de sy stem for  
å fan ge opp dett e er etab lert na sjo nalt og 
in ter na sjo nalt.»

I Norge ram met nar ko lep si 56 av 688 000 
vak si ner te barn og unge (3�–�29 år) in nen fem 
år ett er vak si na sjon med Pan dem rix (2). Bare 
sto re og lang va ri ge stu di er kun ne ha av dek-
ket den ne bi virk nin gen før vak si nen ble tatt 
i bruk. Vak si nen ga svært god be skytt el se 
mot in flu en sa (3). In flu en sa i 2009 ga også 
økt ri si ko for nar ko lep si (2).

Den van li ge in flu en sa vak si nen som til bys 
hver høst, er for skjel lig fra Pan dem rix og er 
ikke for bun det med nar ko lep si.

Ul ve stad og Slør dal gir inn trykk av at 
hel se myn dig he te ne i 2009 un der slo in for-
ma sjon for å over ta le folk til å vak si ne re seg. 
Det er usant. Når de frem sett er slike på stan-
der, ska per de usik ker het hos folk som skal 
ta be slut nin ger om vak si na sjo ner for seg 
selv og sine barn.

HAN NE NØK LE BY
hannemagdalene.nokleby@fhi.no
er fag di rek tør ved Folkehelseinstituttet.
Opp gitt e in ter es se kon flik ter: Han ne Nøk le by le det  
i 2009 Fol ke hel se in sti tutt ets kri se grup pe for in flu en sa-
pan de mi en.

GEIR BUK HOLM
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.

LIT TE RA TUR
1 Folkehelseinstituttet un der in flu en sa pan de mi en 

2009 – Del rap port: Råd giv ning.  Lest 29.5.2019.
2 Trog stad L, Bak ken IJ, Gun nes N et al. Narcolepsy 

and hy per som nia in Nor we gi an child ren and 
young adults fol low ing the in fluen za A(H1N1) 2009 
pan dem ic. Vacci ne 2017; 35: 1879�–�85. 

3 Guzmán Herrador BR, Aa vits land P, Fei ring B et al. 
Use ful ness of health reg is tries when es ti mating 
vacci ne eff ec tive ness du ring the in fluen za A(H1N1)
pdm09 pan dem ic in Norway. BMC In fect Dis 2012; 
12: 63. 

Mis vi sen de om  
 influ en sa vak si na sjon 
i 2009

Grunn laget for at Folkehelseinstituttet  
23. ok to ber 2009 an be fal te alle å vak si ne re 
seg mot in flu en sa, er be skre vet i Direktora-
tet for samfunnssikkerhet og beredskaps 
eva lue ring, i Stor tings mel ding 16 (2012�–�2013)  
og i Folkehelseinstituttets gjen nom gang (1): 
Vi øns ket å gi alle mu lig het til å be skytt e seg 
mot en in flu en sa som få var im mu ne mot, 
og som der for ville ram me man ge. An be fa-
lin gen ble gitt uav hen gig av pro du sen ten og 
per so ner med øko no mis ke bin din ger til 
den ne. Vi kjø per vak si ner ett er strengt re gu-
ler te kon kur ran ser, gir fag li ge råd uav hen-
gig av po li ti ker ne og me ner at all vak si na-
sjon skal være fri vil lig.

An be fa lin gen kom ett er at Norges og EUs 
le ge mid del myn dig he ter had de vur dert 
vi ten ska pe li ge data om Pan dem rix fra stu -
dier med 8 000 del ta ke re og gitt mar keds -
førings til la tel se. Da var Pan dem rix også gitt 
til fle re tu sen sven sker uten uro vek ken de 
hen del ser.

Når nye vak si ner tas i bruk, opp ford res 
hel se per so nell til år vå ken het for mu li ge 
bi virk nin ger og lav ters kel for å mel de til 
le ge mid del myn dig he ten. Mel din ge ne sier 
of test bare at symp to mer kom ett er vak si na-
sjon, men mønst re i mel din ge ne kan gi 
sig na ler om sam men hen ger som må stu de-
res nær me re. At det kom fle re slike mel din-
ger om Pan dem rix (pro du sert og be nytt et  
i Eu ro pa) enn om «søs ter vak si nen» Arepan-
rix (pro du sert i Ca na da og be nytt et i Ame -
rika og Asia), kan skyl des for skjel ler mel lom 
vak si ne ne el ler for skjel ler i lan de nes mel-

«Ul ve stad og Slør dal gir inn-
trykk av at hel se myn dig he te ne 
i 2009 un der slo in for ma sjon 
for å over ta le folk til å vak si -
nere seg. Det er usant»
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tarm flo ra mo du le ring – av noen kalt «next 
gen er a tion microbiota therapeutics» (1).  
Vi øns ket der for å ar gu men te re for at tarm-
flo ra be hand ling er en mer over ord net og 
frem tids rett et be teg nel se enn fe kal trans-
plan ta sjon.

Vi de re er vi eni ge med Frø land om at 
be gre pe ne mik ro bi om og mikrobiota ofte 
bru kes om hver and re og med ukla re be tyd-
nin ger. En løs ning på norsk kan kan skje 
være å bru ke or det «tarm flo ra» (2), og pre si-
se re om man snak ker om gen mas sen, kom-
po si sjo nen el ler funk sjo ne ne.

FRE DE RIK EMIL JUUL
fejuul.medisin@gmail.com
er ph.d.-sti pen diat ved Kli nisk eff ekt forsk ning,  
Oslo uni ver si tets sy ke hus, Riks hos pi ta let.

JØR GEN VA LEUR

Forfatterne oppgir ingen interessekonflikter.

LIT TE RA TUR
1 Petrof EO, Khoruts A. From stool transplants to 

next-gen er a tion microbiota therapeutics. Gastro-
enterology 2014; 146: 1573�–�82. 

2 Va leur J. Mik ro be sam fun net i tar men – flo ra el ler 
fau na? Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 1154. 

len et rør uten for men nes ket selv» og ikke er 
«et or gan i klas sisk for stand», er det en svært 
for ma lis tisk inn ven ding, som fak tisk ig no re-
rer våre økte kunn ska per om tar mens mik-
ro bi om som en in te grert del av men nes ke-
or ga nis men, med en ve sent lig inn fly tel se  
på in di vi dets ut vik ling og hel se til stand.

Et vik ti ge re spørs mål for ter mi no lo gisk 
av kla ring er bru ken av be teg nel sen mik ro -
biom ver sus mikrobiota. Her er det fort satt 
in gen kon sen sus i in ter na sjo nal litt e ra tur 
hvor hele tre opp fat nin ger gjør seg gjel -
dende. Man ge be nytt er be teg nel sen mik ro -
biom om den sam le de gen mas se i mik ro be-
flo ra en i for eks em pel tar men, mens mikro-
biota er be teg nel sen på den to ta le mik ro be-
flo ra. And re, for eks em pel Sto re nors ke 
lek si kon, skil ler ikke mel lom de to be teg nel-
se ne (2). En kel te hev der også at mik ro bi o met 
ikke bare om fatt er den sam le de mik ro be -
flora, men også flo ra ens om gi vel ser («theat re 
of ac tiv i ty») (3). Her bør vi sam le oss om én 
be teg nel se, tro lig den først nevn te.

STIG S. FRØ LAND
s.s.froland@medisin.uio.no
er pro fes sor eme ri tus.
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.

LIT TE RA TUR
1 Juul FE, Va leur J. Tarm flo ra be hand ling. Tidsskr Nor 

Legeforen 2019; 139. doi: 10.4045/tidsskr.19.0058.
2 Mik ro bi om AH.  Lest 17.6.2018.
3 Young VB. The role of the microbiome in hu man 

health and dis ease: an in tro duc tion for clinicians. 
BMJ 2017; 356: j831. 

F.E. JUUL OG J. VA LEUR SVA RER
Vi tak ker Stig Frø land for ver di ful le kom-
men ta rer til vårt inn legg om tarm flo ra -
behand ling. Vi er eni ge i at fe kal trans plan-
ta sjon er en dek ken de norsk over sett el se av 

den eng els ke be teg nel sen «fecal microbiota 
transplantation». Imid ler tid ser vi nå en 
ut vik ling der bruk av av fø rings do no rer ett er 
hvert fa ses ut til for del for mer spe si fikk 

«Vi øns ket å ar gu men te re for 
at tarm flo ra be hand ling er en 
mer over ord net og frem tids-
ret tet be teg nel se enn fe kal 
trans plan ta sjon»
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Me di sins ke gå ter, mys te ri er og pus le spill

Fra tid til an nen er det opp slag 
i me dia om en fors ker som har 
løst en me di sinsk gåte. Men er 
gå ten løst, slik det på stås?

Ofte vil det være snakk om re sul ta ter fra en 
stu die som bi drar med litt mer kunn skap 
om en til stand, og ikke en en de lig løs ning 
på et pro blem. Me di sinsk forsk ning ut fø res 
med vi ten ska pe li ge me to der og skal frem-
brin ge ny kunn skap om hel se og syk dom (1). 
Det fore lig ger en pro to koll som be skri ver 
pro blem stil lin gen som skal un der sø kes,  
og det for mu le res hy po te ser som blir tes tet 
og en ten be kref tet el ler av kref tet.

Uli ke me ta fo rer blir brukt til å be skri ve 
me di sinsk forsk ning, både av fag folk og 
lek folk, sann syn lig vis for at forsk nings re sul-
ta te ne skal vir ke mer spen nen de. Den van-
lig ste bruk te me ta fo ren (uten at jeg har 
gjort noen sy ste ma tisk ana ly se) vir ker  
å være gåte. Alle fag felt har sine gå ter, 
 hvor av kreft gå ten er den mest kjen te. In nen 
mitt fag felt, nev ro lo gi, er det man ge gå ter 
man øns ker å få sva ret på, som Alz hei mer-/
de mens gå ten, Parkinson-gå ten, ALS-gå ten, 
epi lep si gå ten og MS-gå ten. And re eks emp ler 

på gå ter er fed me gå ten, dia be tes gå ten, 
Crohns-gå ten (Crohns syk dom) og ME-gå ten.

Mys tisk for hold
En gåte de fi ne res som en fi nur lig opp ga ve 
som man skal ten ke el ler gjett e seg frem  
til sva ret på – et van ske lig pro blem el ler  
et ufor ståe lig og mys tisk for hold (2).

Et an net ord som bru kes er mys te ri um.  
Et mys te ri um er et dun kelt og ufor klar lig 
fe no men (3). Noen bru ker også pus le spill, 
som i over ført be tyd ning kan bety et kom-
plekst pro blem el ler ar beid som kre ver tid 
og kløkt (4). På eng elsk bru kes utt ryk ket 
en ig ma, for eks em pel the Alz hei mer’s 
 en ig ma.

De tek tiv
Det kan være ar tig å bli frem stilt som en 
de tek tiv i (laboratorie-)frakk som lø ser mys-
te ri er el ler fin ner svar på gå ter, men fors ke re 
vil sann syn lig vis ikke kjen ne seg igjen i at  
de gjett er el ler har med mys tis ke for hold  
å gjø re. Det er i til legg uklart hva som er 
løs nin gen på gå ten el ler mys te ri et – er det  
å for kla re en syk doms me ka nis me, el ler  
å finne en (ku ra tiv) be hand ling? Selv sto re 
frem skritt, ofte be skre vet som pa ra dig me-
skif ter, vil ikke gi noen en de lig «løs ning på 
pro ble met», men de gir litt mer kunn skap, 
som må sett es i sam men heng med an nen 
kunn skap om til stan den.

Hvor for blir ikke gå te ne og mys te ri e ne 
løst? Kan skje for di det ikke er noen gå ter 
el ler mys te ri er, og ikke minst for di det ikke 
fin nes enk le og ab so lutt e løs nin ger el ler 
svar. For stå el se av syk doms me ka nis mer og 
-år sa ker, og en even tu ell ku ra tiv be hand ling, 

kre ver ofte lang va rig forsk nings inn sats. 
Noen gan ger end rer for stå el sen seg un der-
veis ett er at ny kunn skap kom mer frem, for 
eks em pel ble miasmeteorien for kas tet ett er 
at man fikk kunn skap om mik ro bio lo gi.

Po pu la ri se re
Fors ke re ma nes til å for mid le fun ne ne sine 
på en en kel og lett fatt e lig måte, po pu la ri -
sere og en dog tør re å være tab lo i de (5). 
Kon klu sjo ne ne skal kom me først og de les  
i so si a le me di er. Li ke vel vil det være uto pisk, 
og noen gan ger ure de lig, å sel ge inn et 
bud skap om at man har løst en el ler an nen 
me di sinsk gåte. Om man ser seg helt nødt 
til å bru ke en me ta for, er pus le spill å an be -
fale, hvor fors ke ren kan skje har klart å plas-
se re en brik ke i pus le spil let rik tig. Men ofte 
vil det dreie seg om et pus le spill med man ge 
tu sen brik ker.

Mott att 2.6.2019, god kjent 19.6.2019.

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

«Det kan være ar tig å bli frem-
stilt som en de tek tiv i la bo ra  to-
rie frakk som lø ser mys te ri er»

«Det vil være uto pisk, og noen 
gan ger ure de lig, å sel ge inn et 
bud skap om at man har løst 
en el ler an nen me di sinsk gåte»

LIT TE RA TUR
1 LOV-2008-06-20-44. Lov om me di sinsk og hel se fag-

lig forsk ning § 4.  Lest 19.6.2019.
2 Det Nors ke Aka de mis ord bok. Gåte.  Lest 2.6.2019.

3 Det Nors ke Aka de mis ord bok. Mys te ri um.  
Lest 2.6.2019.

4 Det Nors ke Aka de mis ord bok. Pus le spill.  
Lest 2.6.2019.

5 Bjørg an EH. Unni Eikeseths ti gyldne tips til 
for mid ling av forsk ning. Uni ver si tets avi sa 
5.10.2017.  Lest 2.6.2019.
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Tresiba «Novo Nordisk»
Insulinanalog, langtidsvirkende.                                    ATC-nr.: A10A E06
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i sylinderampulle 100 enheter/ml: 1 ml inneh.: Insulin degludec (rDNA) 
100 enheter (E) tilsv. 3,66 mg, glyserol, metakresol, fenol, sinkacetat, saltsyre, natriumhydroksid, vann til 
injeksjonsvæsker.
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 100 enheter/ml og 200 enheter/ml: 1 ml inneh.: In-
sulin degludec (rDNA) 100 enheter (E), resp. 200 enheter (E) tilsv. 3,66 mg, resp. 7,32 mg, glyserol, metakresol, 
fenol, sinkacetat, saltsyre, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker.
Indikasjoner: Behandling av diabetes mellitus hos voksne, ungdom og barn fra 1 år.
Dosering: Administreres 1 gang daglig, når som helst i løpet av dagen, fortrinnsvis på samme tidspunkt hver 
dag. Fleksibilitet i valg av administreringstidspunkt tillates når det ikke er mulig å administrere ved samme 
tidspunkt hver dag, men klinisk erfaring med dette mangler hos barn og ungdom. Det skal alltid være minst 
8 timer mellom injeksjonene. Doseres i overensstemmelse med pasientens individuelle behov. Optimalisering 
av glykemisk kontroll anbefales vha. dosejustering basert på fastende plasmaglukose. Dosejustering kan være 
nødvendig ved økt fysisk aktivitet, endret kosthold, eller annen samtidig sykdom. Ved overgang fra andre 
insulinpreparater anbefales streng blodglukosekontroll i overgangsperioden og de første påfølgende uker. 
Dose og tidspunkt for administrering av hurtigvirkende insulinpreparater, eller annen samtidig antidiabetisk 
behandling, må ev. justeres. Insulin degludec 1 enhet (E) tilsv. humaninsulin 1 internasjonal enhet (IE), insulin 
glargin (100 E/ml) 1 enhet (E) eller insulin detemir 1 enhet (E). Diabetes mellitus type 1: Skal kombineres 
med hurtigvirkende insulin for å dekke insulinbehovet ved måltider. Tas 1 gang daglig sammen med mål-
tidsinsulin, etterfølgende individuelle dosejusteringer er påkrevd. Overgang fra andre insulinpreparater: En 
dosereduksjon på 20% av den tidligere dosen med basalinsulin eller den tidligere basalkomponenten i et kon-
tinuerlig s.c. insulininfusjonsregime bør vurderes, etterfulgt av individuell dosejustering basert på glykemisk 
respons. Diabetes mellitus type 2: Kan administreres alene eller i enhver kombinasjon med orale antidiabe-
tika, GLP-1-reseptoragonister og bolusinsulin. Anbefalt daglig startdose er 10 enheter, etterfulgt av individuell 
dosejustering. Ved tillegg av insulin degludec til GLP-1-reseptoragonister er anbefalt startdose 10 enheter 
daglig etterfulgt av individuelle dosejusteringer. Ved tillegg av GLP-1-reseptoragonister til insulin degludec 
anbefales det å redusere dosen av insulin degludec med 20%, for å minimere risikoen for hypoglykemi. Dosen 
justeres deretter individuelt. Overgang fra andre insulinpreparater: For pasienter som behandles med basa-
linsulin 1 gang daglig, basalbolusbehandling, eller behandling med blandingsinsulin eller selvblandet insulin, 
kan overgangen fra basalinsulin til insulin degludec gjøres enhet for enhet basert på tidligere basalinsulindose, 
etterfulgt av individuelle dosejusteringer. En dosereduksjon på 20% av den tidligere dosen med basalinsulin 
bør vurderes ved overgang fra basalinsulin 2 ganger daglig og ved overgang fra insulin glargin (300 E/ml), 
etterfulgt av individuell dosejustering. Glemt dose: Glemt dose anbefales tatt så snart den oppdages, og 
deretter gjenopptas vanlig doseregime med 1 daglig dose. Det skal alltid være minst 8 timer mellom injeksjo-
nene. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever- eller nyrefunksjon: Måling av glukose må intensiveres, og 
insulindosen justeres individuelt. Barn og ungdom <18 år: Ingen klinisk erfaring med bruk av dette legemidlet 
til barn <1 år. Kan brukes av ungdom og barn fra 1 år. Ved endring av basalinsulin til Tresiba er det nødvendig 
å overveie individuell dosereduksjon av basal- og bolusinsulin for å minimere risikoen for hypoglykemi. Eldre 
≥65 år: Måling av glukose må intensiveres, og insulindosen justeres individuelt. Tilberedning/Håndtering: 
Oppløsning som ikke fremstår som klar og fargeløs skal ikke brukes. Skal ikke etterfylles, deles med andre 
eller blandes med andre legemidler. Skal ikke tilsettes infusjonsvæsker. Det skal alltid settes på en ny nål før 
hver bruk. Nåler skal ikke brukes om igjen: Gjenbruk av nåler øker risikoen for tette nåler, noe som kan føre 
til under- eller overdosering. Pasienten skal kaste nålen etter hver injeksjon. FlexTouch ferdigfylt penn: Med 
ferdigfylt penn 100 enheter/ml kan det administreres en dose fra 1-80 enheter pr. injeksjon, i trinn på 1 enhet. 
Med ferdigfylt penn 200 enheter/ml kan det administreres en dose fra 2-160 enheter pr. injeksjon, i trinn på 
2 enheter. Dosetelleren viser antallet enheter uansett styrke, og det skal ikke foretas noen doseomregning ved 
overgang til ny styrke. For å unngå feildosering og potensiell overdosering skal det aldri brukes en sprøyte til 
å trekke legemidlet opp fra sylinderampullen som er i den ferdigfylte pennen. FlexTouch brukes sammen med 
NovoFine nåler med lengde opptil 8 mm. Se pakningsvedlegg. Penfill sylinderampuller: Brukes sammen med 
NovoFine nåler og insulininjeksjonssystemer fra Novo Nordisk. Se pakningsvedlegg. Administrering: Kun 
til s.c. injeksjon i låret, overarmen eller abdominalveggen. Injeksjonsstedene skal alltid varieres innen samme 
område for å redusere risikoen for lipodystrofi. Skal ikke administreres i.v., da dette kan gi alvorlig hypoglyke-
mi. Skal ikke administreres i.m., da dette kan endre absorpsjonen. Skal ikke brukes i insulininfusjonspumper. 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene.
Forsiktighetsregler: Hypoglykemi: Utelatelse av et måltid, ikke planlagt anstrengende fysisk aktivitet, eller for 
høy insulindose i forhold til insulinbehovet kan føre til hypoglykemi. Hos barn (spesielt ved basal-bolusregimer) 
er det viktig å tilpasse insulindoser med matinntak og fysisk aktivitet for å minimere risikoen for hypoglykemi. 
Pasienter som oppnår betydelig forbedring av blodglukosekontrollen (f.eks. ved intensivert insulinbehand-
ling), kan oppleve endring i vanlige varselsymptomer på hypoglykemi, og må informeres om dette. Vanlige 
varselsymptomer kan forsvinne hos pasienter som har hatt diabetes lenge. Annen samtidig sykdom, især 
infeksjoner og feber, øker vanligvis insulinbehovet. Samtidig sykdom i nyre, lever eller sykdom som påvirker 
binyre, hypofyse eller thyreoidea, kan kreve doseendringer. Den forlengede effekten av insulin degludec kan 
forsinke restitusjon etter hypoglykemi. Hypoglykemi kan svekke konsentrasjons- og reaksjonsevnen, og ved 
bilkjøring bør pasienten rådes til å ta forholdsregler for å unngå dette. Det bør overveies om bilkjøring er tilrå-
delig for pasienter som har nedsatte eller manglende forvarsler på hypoglykemi eller som opplever hyppige hy-
poglykemianfall. Hyperglykemi: Administrering av hurtigvirkende insulin anbefales ved alvorlig hyperglykemi. 
Utilstrekkelig dosering og/eller avbrytelse av behandlingen kan føre til hyperglykemi og potensielt til diabetisk 
ketoacidose. Annen samtidig sykdom, især infeksjoner, kan føre til hyperglykemi og økt insulinbehov. Ved 
diabetes mellitus type 1 fører ubehandlet hyperglykemi etter hvert til diabetisk ketoacidose, som er potensielt 
dødelig. Skifte til insulin av annen type, annet merke eller fra annen tilvirker, må skje under medisinsk kontroll 
og kan kreve doseendring. Kombinasjon med pioglitazon: Tilfeller av hjertesvikt er rapportert ved samtidig 
bruk av pioglitazon og insulin, spesielt ved risikofaktorer for å utvikle hjertesvikt. Dette må tas i betraktning 
hvis kombinasjonen vurderes, og pasienten skal observeres for tegn og symptomer på hjertesvikt, vektøkning 
og ødem. Pioglitazon skal seponeres ved forverring av kardiale symptomer. Hvordan unngå feilmedisinering: 
Insulinetiketten skal kontrolleres før hver injeksjon, for å unngå utilsiktet forveksling mellom de to styrkene 
av ferdigfylt penn, samt forveksling med andre insulinpreparater. Antall valgte enheter på pennens doseteller 
skal kontrolleres visuelt, og det kreves derfor at pasienter som skal injisere selv kan lese av dosetelleren. Blinde/
svaksynte skal alltid få hjelp/assistanse fra annen person med godt syn, og som har fått opplæring i bruk av 
pennen. Øyesykdom: Intensivering av insulinbehandling med umiddelbar forbedret glykemisk kontroll kan 
være forbundet med forbigående forverring av diabetisk retinopati, mens langvarig forbedret glykemisk kon-
troll reduserer risikoen for progresjon av diabetisk retinopati. Insulinantistoffer: Administrering av insulin kan 
føre til dannelse av insulinantistoffer. I sjeldne tilfeller kan forekomsten av slike insulinantistoffer kreve justering 
av insulindosen for å korrigere tendens til hyper- eller hypoglykemi.

Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse.
Betablokkere kan maskere symptomer på hypoglykemi. Oktreotid/lanreotid kan enten redusere eller øke in-
sulinbehovet. Alkohol kan forsterke eller redusere insulinets hypoglykemiske effekt. Følgende kan redusere 
insulinbehovet: Orale antidiabetika, GLP-1-reseptoragonister, MAO-hemmere, betablokkere, ACE-hemmere, 
salisylater, anabole steroider og sulfonamider. Følgende kan øke insulinbehovet: Orale antikonsepsjonsmidler, 
tiazider, glukokortikoider, thyreoideahormoner, sympatomimetika, veksthormon og danazol.
Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen klinisk erfaring med bruk hos gravide. Dyrestudier har 
ikke vist forskjell mellom insulin degludec og humant insulin når det gjelder embryotoksisitet og teratogeni-
sitet. Intensivert blodglukosekontroll og overvåkning anbefales generelt hos gravide med diabetes, og ved 
planlagt graviditet. Insulinbehovet minker vanligvis i 1. trimester og stiger deretter i 2. og 3. trimester. Etter 
fødselen går insulinbehovet vanligvis raskt tilbake til samme nivå som før graviditeten. Amming: Ingen klinisk 
erfaring. Hos rotter ble insulin degludec utskilt i melk; konsentrasjonen i melk var lavere enn i plasma. Ukjent 
om insulin degludec skilles ut i morsmelk hos mennesker. Det forventes ingen metabolsk effekt på nyfødte/
spedbarn som ammes. Fertilitet: Reproduksjonsstudier på dyr har ikke indikert negativ effekt på fertilitet.
Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi1. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Øvri-
ge: Reaksjoner på injeksjonsstedet2. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Lipodystrofi3. Øvrige: Perifert 
ødem. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Immunsystemet: Overfølsomhet4, urticaria. Spesielle pasientgrupper: 
Ingen indikasjon på forskjeller mht. frekvens, type og alvorlighetsgrad av bivirkninger observert hos eldre, 
barn og ungdom (>1 år til <18 år) og hos pasienter med nedsatt nyre- eller leverfunksjon i forhold til den 
generelle populasjonen.
1 Alvorlig hypoglykemi kan føre til bevisstløshet og/eller krampeanfall, og kan gi forbigående eller permanent 
hjerneskade eller t.o.m. dødsfall.
2 Inkludert hematom, smerte, blødning, erytem, knuter, hevelse, misfarging, kløe, varmefølelse samt klump 
på injeksjonsstedet. Vanligvis milde og forbigående, forsvinner normalt ved fortsatt behandling.
3 Inkludert lipohypertrofi, lipoatrofi. Kontinuerlig variasjon av injeksjonsstedet innenfor det bestemte injek-
sjonsområdet kan bidra til å redusere risikoen.
4 Manifestert ved hevelse i tunge og lepper, diaré, kvalme, tretthet, kløe.
Overdosering/Forgiftning: Hypoglykemi kan utvikles i sekvensielle faser. Symptomer: Varierer fra matthet, 
sult, svette og kramper til bevisstløshet (insulinsjokk). Behandling: Ved mild hypoglykemi gis glukose eller 
sukkerholdige produkter oralt. Det anbefales derfor at pasienten alltid har med seg glukoseholdige produkter. 
Ved alvorlig hypoglykemi, der pasienten er bevisstløs, injiseres glukose i.v. eller glukagon (0,5-1 mg) i.m. eller 
s.c. Glukose skal gis i.v. hvis pasienten ikke reagerer på glukagon innen 10-15 minutter. Når pasienten igjen er 
ved bevissthet, anbefales perorale karbohydrater for å forhindre tilbakefall. Se Giftinformasjonens anbefalin-
ger for insulin og analoger A10A på www.felleskatalogen.no. 
Egenskaper: Klassifisering: Langtidsvirkende insulinanalog, fremstilt ved rekombinant DNA-teknologi. Vir-
kningsmekanisme: Bindes spesifikt til humaninsulinreseptoren og gir samme farmakologiske effekt som hu-
mant insulin. Blodglukosenedsettende effekt skyldes at opptak av glukose lettes ved at insulinet bindes til 
reseptorer i muskel- og fettceller, samtidig som utskillelse av glukose fra lever hemmes. Absorpsjon: Etter s.c. 
injeksjon dannes oppløselige og stabile multiheksamerer som danner et insulindepot i det subkutane vevet. 
Insulin degludec monomerer spaltes gradvis av fra multiheksamerene og fører til en sakte og kontinuerlig 
tilførsel av insulin degludec inn i sirkulasjonen. I løpet av en 24-timers periode med behandling 1 gang dag-
lig, er glukosenedsettende effekt jevnt fordelt gjennom første og andre 12-timers periode. Virkningstiden 
er >42 timer innenfor terapeutisk doseområde. Steady state-konsentrasjon i serum nås etter 2-3 dager ved 
daglig administrering. Doseproporsjonalitet ved total eksponering er observert etter s.c. administrering innen-
for terapeutisk doseområde. Kravene til bioekvivalens er oppfylt for styrkene 100 enheter/ml og 200 enheter/
ml. Sammenligning med komparator (se SPC for mer informasjon): Ved diabetes mellitus type 1 er det ved 
steady state vist 4 × lavere dag til dag variasjon i glukosenedsettende effekt, og betydelig antall færre alvorlige 
hypoglykemiske episoder. Ved diabetes mellitus type 1 og 2 er det vist betydelig antall færre nattlige hypogly-
kemiske episoder. Reduksjon i hypoglykemi oppnås ved lavere gjennomsnittlig fastende plasmaglukosenivå 
og likt HbA1C-resultat. Proteinbinding: >99%. Halveringstid: Ca. 25 timer, uavhengig av dose. Metabolisme: 
Metaboliseres på lignende måte som humant insulin. Alle metabolitter som dannes er inaktive.
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares ved 2-8°C (i kjøleskap). Holdes borte fra kjøleelementet. Skal ikke 
fryses. Beskyttes mot lys. Frosset insulin skal ikke brukes. Etter anbrudd eller medbrakt som reserve: FlexTouch 
(ferdigfylt penn): Oppbevares ved høyst 30°C eller ved 2-8°C (i kjøleskap) i maks. 8 uker. La pennehetten 
sitte på for å beskytte mot lys. Penfill (sylinderamp.): Legemidlet skal ikke oppbevares i kjøleskap. Oppbevares 
<30°C i maks. 8 uker beskyttet mot lys.
Pakninger og priser: Injeksjonsvæske, oppløsning i sylinderampulle: 100 enheter/ml: 5 × 3 ml1 (Penfill 
sylinderamp.) kr 597,50. Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn: 100 enheter/ml: 5 × 3 ml1  
(FlexTouch ferdigfylt penn) kr 681,10. 200 enheter/ml: 3 × 3 ml1 (FlexTouch ferdigfylt penn) kr 709,70. 
Refusjon: 
1A10A E06_1 Insulin degludec 
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av type 1 diabetes mellitus
Refusjonskode:

ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr

T89 Diabetes type 1 180, 181 E10 Diabetes mellitus type 1 180, 181

T90 Diabetes type 2 244 E11 Diabetes mellitus type 2 244 
Vilkår: 
(180) Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår behandlingsmålene til tross for optimal behandling 
med middels langtidsvirkende NPH-insulin på grunn av: - hyppige eller alvorlige nattlige følinger som skyldes 
insulinbruken - store blodsukkersvingninger som ikke gjør det mulig å oppnå akseptabel blodsukkerkontroll
(181) Behandling skal kun startes av spesialist i indremedisin, barnesykdommer eller ved sykehusavdeling med 
tilsvarende spesialitet
(244) Refusjon ytes kun til pasienter som til tross for optimal behandling med to daglige doser middels lang-
tidsvirkende NPH-insulin har vedvarende utfordringer med hypoglykemier. 
Sist endret: 28.01.2019
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 12.11.2018
Pris per august 2019
Refusjon per 1. august 2019

Utvalgt sikkerhetsinformasjon4

•  Til subkutan injeksjon 1 gang daglig, i lår, overarm eller abdominalvegg. Injeksjonsstedene skal varieres 
innen samme område for å redusere risikoen for lipodystrofi. Steady-state oppnås etter dosering i 2–3 dager

•  Samme injeksjonstidspunkt anbefales, når som helst på dagen. Fleksibilitet ved behov, men minst 8 timer 
mellom hver injeksjon. Glemt dose tas så snart det oppdages, og deretter vanlig doseregime

•   Hypoglykemi er en svært vanlig (≥1/10) bivirkning ved bruk av insulin, inkludert insulin degludec Reaksjoner 
på injeksjonsstedet kan forekomme, disse er vanligvis milde og forbigående, og forsvinner normalt ved 
fortsatt behandling

•   Ved overgang fra andre insulinpreparater anbefales streng glukosekontroll i overgangsperioden og i de 
påfølgende ukene. Doser og tidspunkt for administrering av hurtigvirkende insulinpreparater, eller annen 
samtidig antidiabetisk behandling, må eventuelt justeres

•  Det er ingen klinisk erfaring med bruk hos gravide eller under amming
•  Tresiba i ferdigfylt penn finnes i to styrker (100 E/ml og 200 E/ml). Angi korrekt styrke på resepten. Tallet i 

doseringsvinduet angir antall enheter, ingen omregning nødvendig
•  En kardiovaskulær sikkerhetsstudie er gjennomført for insulin degludec (DEVOTE)

Kan benyttes uten dosejustering Anbefales ikke
Alder Ungdom/barn fra 1 år 

Eldre (≥65 år)  
Måling av glukose må intensiveres hos eldre,
og insulindosen justeres individuelt

Barn under 1 år 
Ingen klinisk erfaring

Nyre-
funksjon

Kan brukes  
Måling av glukose må intensiveres ved nedsatt  
nyrefunksjon, og insulindosen justeres individuelt  

Hjerte-
svikt

Det er rapportert tilfeller av hjertesvikt når pioglitazon ble brukt i 
kombinasjon med insulin, spesielt hos pasienter med risikofaktorer for å 
utvikle hjertesvikt. Hvis kombinasjonen benyttes skal pasienter observeres 
for tegn og symptomer på hjertesvikt, vektøkning og ødem. Behandling 
med pioglitazon skal seponeres ved forverring av kardiale symptomer.

Lever-
funksjon

Kan brukes  
Måling av glukose må intensiveres ved nedsatt 
leverfunksjon, og insulindosen justeres individuelt 
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Refusjonskode:1

ICPC Vilkår nr
T89 Diabetes type 1 180, 181
T90 Diabetes type 2 244
ICD Vilkår nr
E10 Diabetes mellitus type 1 180, 181
E11 Diabetes mellitus type 2 244

Vilkår:

180 Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår behandlingsmålene til tross for optimal 
behandling med middels langtidsvirkende NPH-insulin på grunn av:  
- hyppige eller alvorlige nattlige følinger som skyldes insulinbruken  
- store blodsukkersvingninger som ikke gjør det mulig å oppnå akseptabel blodsukkerkontroll

181 Behandling skal kun startes av spesialist i indremedisin, barnesykdommer eller ved 
sykehusavdeling med tilsvarende spesialitet

244 Refusjon ytes kun til pasienter som til tross for optimal behandling med to daglige doser middels 
langtidsvirkende NPH-insulin har vedvarende utfordringer med hypoglykemier

Indikasjon:3

Behandling av diabetes mellitus hos voksne, ungdom og barn fra 1 år.

FORHÅNDSGODKJENT  
REFUSJON VED  

DIABETES TYPE 21

Dosering inntil 160 enheter i hver injeksjon2

Se refusjonsvilkår nedenfor

1 GANG DAGLIG FOR ALLE2

Overgang fra Insulatard®2

Insulatard®  
og annet 
basalinsulin 

ganger  
daglig 2 

Gjelder også ved overgang fra Toujeo® (glargin 300 enheter/ml)

Bytt til Tresiba®

Reduser total  
daglig dose med 20%
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Dø de li ge fri tids båt ulyk ker kan fo re byg ges

I 2018 om kom 23 per so ner  
i fri tids båt ulyk ker. Vi me ner  
at man ge av ulyk ke ne kun ne  
ha vært unn gått.

Mel lom 2008 og 2017 mis tet 367 per so ner 
li vet i fri tids båt ulyk ker. Sta tens ha va ri kom-
mi sjon for trans port (SHT) har med sak kyn-
dig bi stand kart lagt slike ulyk ker for å skaff e 
kunn skaps grunn lag til å iverk sett e eff ek ti ve 
fore byg gen de til tak (1). Ut fra kart leg gin gen 
frem kom mer det at det i 2018 var 22 fa ta le 
fri tids båt ulyk ker. To talt 44 per so ner var 
in vol vert i dis se ulyk ke ne, hvor av 23 om kom 
og 3 fikk al vor li ge ska der. Dis se tal le ne er 
la ve re enn for tid li ge re år.

Grunn stø tin ger og kol li sjo ner
Hver fem te for ulyk ke de i 2018 om kom da 
bå ten gikk på grunn el ler kol li der te. Dis se 
ulyk ke ne kjen ne teg nes av tre fak to rer:  
høy fart (> 20 knop), rus på virk ning og tuss-
mør ke. Alle de in vol ver te var yng re enn  
45 år, og tre var ten årin ger. Grunn stø tin ge ne 
og kol li sjo ne ne opp stod på vei hjem fra 
ute liv. Fø rer ne var båt van te og kjent i far -
vannet. De om kom ne ble ho ved sa ke lig 
på ført trau ma tis ke ho de ska der. Dis se ska -
dene var en ten di rek te døds år sak el ler til 
hin der for selv ber ging og der med år sak til 
druk ning. Hver ken fø re re el ler pas sa sje rer 
rakk å re age re før ulyk ke ne inn traff.

Fem av seks båt fø re re var rus på vir ket, 
med gjen nom snitt lig pro mil le på 1,4. Rus -
nivå et til sva rer det som har blitt ob ser vert 
blant rus på vir ke de bil fø re re som om kom-
mer (2).

Pro mil le gren sen for båt med leng de 

 un der 15 me ter er 0,8 – alt så fire gan ger 
høy ere enn for bil. Det er in di vi du el le for-
skjel ler på al ko hol inn ta kets virk ning på 
be døm mel ses evne, stem nings leie, kon sen-
tra sjons- og re ak sjons ev ne, sjan se ta king og 
ag gres si vi tet, men alle eff ek te ne er av hen -
gige av eta nol kon sen tra sjo nen i blo det (1, 3). 
Ved pro mil le på 0,8 ty der mer enn 94 % av 
pub li ser te stu di er på en svek kel se av kjø re-
fer dig he ter i bil (4). Er fa rin ge ne fra vei tra-
fikk vi ser at re duk sjon av pro mil le gren sen 
til 0,2 kan ha po si ti ve re sul ta ter ved at det 
blir fær re per son ska der og døds ulyk ker. 
Stren ge re pro mil le gren se gir li ke vel in gen 
re duk sjon av ulyk ker uten sam ti dig in ten si-
ve ring av pro mil le kon troll (5).

Kant rings ulyk ker og fall over bord
Halv par ten av de for ulyk ke de i 2018 var 
in vol vert i kant rings ulyk ker og fall over 
bord, og om kom i ho ved sak av druk ning. 
For ut satt at fly te ev ne og frie luft vei er har 
vært be holdt ett er at per so ne ne falt i van net, 
har ned kjø ling sann syn lig vis bi dratt til 
druk nin gen.

Et sen tralt fel les trekk for dis se ulyk ke ne 
var at det tok lang tid (> 45 mi nutt er) før 
and re ble klar over at noen var i nød. De 
for ulyk ke de fikk som of test ikke vars let  
med mo bil te le fon, og and re vars lings må ter 
(fløy te, nød bluss, hånd holdt VHF-ra dio, 
nød pei le sen der el ler AIS-sen der) var sjel den 
til gjen ge li ge. De om kom ne var kledd for  
å være om bord i bå ten, men ikke for å lig ge 
i sjø en. Fly te mid del ble ikke brukt, ble ikke 

brukt kor rekt el ler sør get ikke for frie luft-
vei er. In gen av de om kom ne bruk te tørr-
drakt. Med ett unn tak var den ne grup pen 
om kom ne ikke rus på vir ket (1).

Ned kjø ling be skytt er hjer nen mot ok sy-
gen man gel. Frie luft vei er un der ned kjø ling 
til hy po term hjer te stans gir der for stør re 
mu lig het for vel lyk ket gjen opp liv ning (6). 
Vårt be gren se de da ta ma te ria le in di ke rer at 
unge men nes ker har bedre over le vel ses ev ne 
enn eld re ett er fall i kaldt vann (1). Ut fal let 
ett er ulyk ken i Præ stø Fjord i Dan mark 
un der byg ger den ne ob ser va sjo nen. Syv 
ung dom mer ble fun net med hjer te stans  
i fjor den, mer enn halv an nen time ett er 
ulyk ken. Alle ble gjen opp li vet, mens én 
læ rer om kom (7).

Fall mel lom for tøyd båt og bryg ge
Den ne grup pen ut gjor de en fem te del av alle 
døds ulyk ke ne og var sterkt knytt et til bruk 
av al ko hol. Ulyk ke ne skjed de om natt en og 
ram met men nes ker som var eld re enn 50 år. 
De om kom ne var ty de lig rus på vir ket, med 
en gjen nom snitt lig pro mil le på 2,3. Per so -
nene bruk te ho ved sa ke lig ikke fly te mid del, 
og samt li ge druk net.

An tall om kom ne kan re du se res
Det er nær lig gen de å tro at an tall om kom ne 
ett er fall over bord og kant rings ulyk ker kan 
re du se res ved tid lig vars ling om nød og 
po si sjon, rik tig bruk av fly te mid del og bruk 
av på kled ning som for sin ker ned kjø ling.  
Vi fin ner at det er et stort be hov for vi de re 
forsk ning på sam men hen ge ne mel lom 
per son ska der ved båt ulyk ker og uli ke ri si ko-
fak to rer som al ko hol- og me di sin bruk og 
psy kisk og fy sisk hel se, slik at fore byg gen de 
til tak kan iverk sett es.

Mott att 23.5.2019, før s te re vi sjon inn sendt 17.6.2019, 
 godkjent 18.6.2019.

«Ulyk ke ne kjen ne teg nes  
av tre fak to rer: høy fart,  
rus påvirkning og tuss mør ke»

ERIK SVE BERG DIETRICHS
erik.sveberg.dietrichs@uit.no
er ph.d. og lege ved La bo ra to rie me di sin, Uni ver si-
tets sy ke hu set Nord-Norge, samt før s te ama nu en sis 
og le der for forsk nings grup pen Eks pe ri men tell  
og kli nisk far ma ko lo gi ved Uni ver si te tet i Tromsø – 
Norges ark tis ke uni ver si tet. Han sitt er i sty ret  
i For en in gen for le ger i vi ten ska pe li ge stil lin ger.
For fatt e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

MA RI AN NE AR NE STAD
er dr.med. og spe sia list i kli nisk far ma ko lo gi. Hun 
er sek sjons le der og over le ge ved Av de ling for retts-
me di sins ke fag, Oslo uni ver si tets sy ke hus.
For fatt e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

JAN THO RE MEL LEM
er kli nisk psy ko log og or ga ni sa sjons psy ko log ved 
Sta tens ha va ri kom mi sjon for trans port.
For fatt e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

PÅL BRENN HOVD
er si vil in gen iør og mas ter i sam funn, vi ten skap 
og tek no lo gi. Han er ha va ri in spek tør i Sta tens 
ha va ri kom mi sjon for trans port (SHT) og le det 
Ha va ri kom mi sjo nens ar beid med å kart leg ge 
 fri tids båt ulyk ker.
For fatt 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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MIDLER TIL FORSKNING PÅ SYMPTOMLINDRING FOR ME-SYKE
ME-foreningen ønsker å få gjennomført 
randomisert utprøving av symptomlindrende 
behandling for ME-pasienter. ME-pasienter ser 
det som mest nyttig å få hjelp med:

Søvnproblemer
Smertelindring
Mage- og tarmproblemer

Vi utlyser derfor forskningsmidler til klinikere 
som vil teste ut effekten av symptomlindrende 
medisiner for pasienter med ME (etter Canada- 
diagnosekriterier eller tilsvarende).

Maksimal tildeling er kr 1,3 millioner. Det kan 
søkes om prosjektmidler for inntil 2 år. Det 

kan også søkes om støtte til pilotstudier og 
inntil ett månedsverk for planlegging av studie 
og søknad til REK. Søknadene kan inkludere 
støtte til drifts utgifter. Vår forskningsstøtte kan 
kombineres med annen forskningsstøtte.

Det vil være et krav at studien gjennomføres 
med tanke på publikasjon i et fagfellevurdert 
vitenskapelig tidsskrift.

Søknadene vil bli prioritert ut fra potensiell 
nytte effekt for ME-pasienter i Norge. Det 
tas sikte på å dele ut forskningsmidler på 
ME-foreningens årsdag 21. november med 
søknadsfrist 1. oktober 2019, og/eller på ME- 
dagen 12. mai med søknadsfrist 1. april 2020.

Søknader sendes koordinator for ME-Forskning, 
ME-foreningens generalsekretær, Olav Osland.

E-post: gensek@me-foreningen.no
Tlf: 950 87 202

Norges ME-forening

ANNONSE
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Hjem me føds ler in ne bæ rer  
unød ven dig ri si ko

Plan lag te hjem me føds ler har lav 
sann syn lig het for al vor li ge kom-
pli ka sjo ner. Men om de inn trer, 
er mu lig he te ne for å hånd te re 
dem svært be gren se de.

Fore slått e ned leg gel ser av fø de av de lin ger 
fle re ste der har ak tua li sert de batt en rundt 
fø de til bu det til nors ke kvin ner (1). Dett e har 
syn lig gjort man ge av ut ford rin ge ne med  
å sik re at føds ler og dets mu li ge kom pli ka-
sjo ner kan hånd te res in nen for en for svar lig 
ram me, ikke minst be ho vet for å ha kom pe-
tan se in nen fød sels hjelp, ane ste si og pe dia-
tri til gjen ge lig døg net rundt. Det å plan leg ge 
en fød sel hjem me hos den gra vi de sett er 
dis se ut ford rin ge ne ytt er li ge re i per spek tiv, 
spe si elt om fø de til bud leg ges ned og rei se-
vei til sy ke hus blir len ger.

Ett er at jeg drøf tet ri si ko bil det med plan-
lag te hjem me føds ler i Ad res se avi sen (2), 
kom til svar om at jeg spred te skrem sels-
propa gan da og el lers ikke var kom pe tent til 
å mene noe om te ma et (3). Ane ste si le ger er 
de legene som nest ett er fød sels le ger job ber 
tett est med fø den de kvin ner, sær lig når 
akutt e al vor li ge kom pli ka sjo ner opp står. 
Spe si elt er pro ble mer med blod sir ku la -
sjonen til bar net, me ka nis ke pro ble mer  
i ut driv nin gen, et dår lig pus ten de barn  
og livs tru en de blød nin ger hos mor hen del-
ser som de fles te ane ste si le ger an ser svært 
uhel di ge uten for ram me ne av et sy ke hus.  
De som vel ger hjem me fød sel, bør være best 
mu lig opp lyst om ri si ko bil det både før og 
un der veis i fød se len. Fle re til syns sa ker har 
vist at dett e dess ver re ikke all tid er til fel le 
(4).

Den ame ri kans ke gy ne ko log for en in gen 
an be fa ler ikke hjem me føds ler. Dett e er 
ba sert på stu di er som har vist økt dø de lig-
het hos ny fød te ved fød sel uten for in sti tu-
sjon i USA (5). Det er rik tig nok me to de svak-

he ter i forsk nin gen som sam men lik ner 
ri si ko en ved hjem me føds ler med sy ke hus-
føds ler. Ikke minst er det en rek ke se lek-
sjons eff ek ter som på vir ker hvem som fø der  
i og uten for sy ke hus. Tross dett e rap por te res 
det om al vor li ge kom pli ka sjo ner un der 
hjem me føds ler i fle re stu di er. I en ne der-
landsk stu die med 466 112 plan lag te hjem me-
føds ler ble det re gist rert 1 316 al vor li ge kom-
pli ka sjo ner hos bar na, in klu dert 361 døds fall 
(6). Stu die de sig net kan ikke be sva re om 
kom pli ka sjo ne ne kun ne ha vært unn gått 
om man i ste det had de plan lagt sy ke hus-
fødsel. Med 17 mil li o ner inn byg ge re in nen-
for et land are al til sva ren de Trøn de lag er 
også trans port til nær mes te sy ke hus en 
an nen ut ford ring i Ne der land enn i Norge.

Tryg gest for bar net
Om sann syn lig he ten for kom pli ka sjo ner  
er la ve re el ler høy ere i sy ke hus, er mind re 
vik tig så len ge kom pli ka sjo ne ne best kan 
opp da ges og be hand les der. I et hvil ket som 
helst an net sam funns felt ville man ikke 
god tatt at 1 av 350 barn ble ut satt for po ten-
si ell al vor lig ska de el ler død med be gren set 
akutt be hand lings mu lig het der som dett e 
kun ne vært unn gått. Det er eks em pel vis 
på budt å sik re barn i bil, da ska de om fang 
re du se res med 70�–�80 % og døds ri si ko en med 
nes ten 30 % ved en tra fikk ulyk ke (7).

I en skan di na visk stu die med 3 068 plan-
lag te hjem me føds ler mått e 364 fø den de og 
38 ny fød te barn flytt es til sy ke hus i lø pet av 
fød se len (8). Av dis se var nes ten en tred je del 
haste for flyt nin ger grun net dår lig fos ter lyd, 
al vor lig blød ning hos mor el ler en kri tisk syk 
ny født. Nors ke ret nings lin jer stil ler in gen 
for mel le krav til av stand til sy ke hus (9). Det 
be tyr at en plan lagt hjem me fød sel kan sett es 
i gang hvor som helst uav hen gig av vær for-

hold og an net som kan på vir ke trans port-
mulig he te ne. Flytt ing av en kri tisk syk ny født 
kre ver bruk av luft am bu lan se res sur ser, og 
det ny fød te bar net har der for noen van ske-
lige og ri si kab le før s te ti mer av sitt liv.  
Hjem me føds ler an går der for mer enn bare 
mors øns ker for en be stemt fød sels opp le vel se.  
Til henge re av hjem me føds ler har så langt 
ar gu men tert med at det også skjer uhel di ge 
hen del ser i sy ke hus. I så fall bør man hel ler 
jobbe med å bedre kva li te ten i sy ke hus frem-
for å hol de den fø den de uten for sy ke hu set.

De fles te føds ler for lø per hel dig vis uten 
al vor li ge kom pli ka sjo ner, men fø den de bør 
være best mu lig opp lyst om til gjen ge li ge 
be hand lings mu lig he ter ved akutt e kom-
plika sjo ner un der fød se len el ler hos den  
nyfødte. En for ven tet nor mal fød sel er dess-
ver re in gen ga ran ti mot al vor li ge kom pli ka-
sjo ner, selv om det ofte gis inn trykk av dett e. 
Mu lig he te ne for akutt be hand ling av kom pli-
ka sjo ner hos mor og barn vil va ri e re mel lom 
en kvin ne kli nikk med le ge spe sia lis ter i til-
stede vakt, fø de av de ling med le ge spe sia lis ter 
i hjem me vakt og fø de stu er uten le ge spe sia-
lis ter umid del bart til gjen ge lig. Ved hjem me-
føds ler vil alle ob ste tris ke vur de rin ger stå og 
falle på få fød sels hjel pe re. Kon sep tet er mer 
sår bart for feil vur de rin ger, og det kan gå 
ufor svar lig lang tid før ytt er li ge re hjelp er 
til gjen ge lig.

Gra vi de, hel se per so nell og and re de mon-
stre rer for å ha et best mu lig fø de til bud.  
Et dår li ge re fø de til bud vil kun ne føre til  
at enda fle re fø der hjem me – en ten de har 
plan lagt det el ler ikke. Det er nep pe en øns-
ket ut vik ling.

Mott att 27.1.2019, før s te re vi sjon inn sendt 27.6.2019,  
god kjent 27.6.2019.

TROND NORD SETH
trond.nordseth@ntnu.no
er ph.d, spe sia list i ane ste sio lo gi og over le ge ved 
Molde sy ke hus og St. Olavs hos pi tal.
For fatt e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp ly ser 
føl gen de in ter es se kon flik ter: Han er sty re le der i Norsk 
Re su sci ta sjons råd og er an svar lig for im ple men te ring 
av et na sjo nalt kurs i gjen opp li ving av ny fød te. Det er 
in gen per son li ge øko no mis ke in ter es ser i dett e.

«Hjem me føds ler an går mer 
enn bare mors øns ker for en 
be stemt fød sels opp le vel se»
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Lixiana «Daiichi Sankyo»
Antitrombotisk middel. ATC-nr.: B01A F03

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

ke på å lokalisere blødningen. Antikoagulasjonseffekten kan ikke måles på en pålite-
lig måte med standard laboratorieprøver. Eldre: Samtidig bruk med ASA foretas 
med forsiktighet pga. potensielt høyere blødningsrisiko. Nedsatt nyrefunksjon: AUC 
var økt med 32%, 74% og 72% hos personer med hhv. lett, moderat eller alvorlig 
nedsatt nyrefunksjon. Se Dosering. Nyrefunksjon ved NVAF: Brukes kun etter nøye 
vurdering av individuell tromboemboli- og blødningsrisiko hos pasienter med NVAF 
og høy ClCR. ClCR bør overvåkes i begynnelsen hos alle pasienter og deretter når 
klinisk indisert. Nedsatt leverfunksjon: Skal brukes med forsiktighet ved lett til mode-
rat leverfunksjon, se Dosering. Seponering for kirurgi eller andre intervensjoner: Se-
ponering for å redusere blødningsrisikoen ved kirurgiske eller andre prosedyrer, skal 
skje så snart som mulig og minst 24 timer før prosedyre. Ved vurdering av prose-
dyreutsettelse skal økt blødningsrisiko veies mot behovet for rask utførelse av inn-
grepet. Behandling bør gjenopptas så snart som mulig etter kirurgisk inngrep eller 
andre prosedyrer, dersom tilstrekkelig hemostase er etablert, da det tar 1-2 timer før 
antikoagulasjonseffekten inntrer. Parenteral antikoagulant bør vurderes hvis orale 
legemidler ikke kan tas under eller etter kirurgisk intervensjon, og deretter bytte til 
edoksaban 1 gang daglig oralt. Andre legemidler som påvirker hemostasen: Samti-
dig bruk av ASA, P2Y12-hemmere av blodplateaggregasjon, andre antitrombotiske 
midler, fibrinolytisk terapi, SSRI eller SNRI, og kronisk bruk av NSAID kan øke blød-
ningsrisikoen, se Interaksjoner. Kunstige hjerteklaffer og moderat til alvorlig mitral-
stenose: Ingen data, bruk er ikke anbefalt. Hemodynamisk ustabile LE-pasienter 
eller pasienter som trenger trombolyse eller lungeembolektomi: Ingen data, bruk er 
ikke anbefalt. Pasienter med aktiv kreft: Effekt og sikkerhet ved behandling og/eller 
forebygging av VTE hos pasienter med aktiv kreft er ikke fastslått. Laboratoriepara-
metre for koagulasjon: Antikoagulasjonseffekten kan anslås med en kalibrert kvanti-
tativ anti-faktor Xa-test som kan være til hjelp ved kliniske avgjørelser ved spesielle 
tilfeller, f.eks. ved overdosering og hastekirurgi. Kjøring av bil og bruk av maskiner: 
Ingen/ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Interaksjo-
ner: For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se 
B01A F03. P-gp-hemmer: Samtidig bruk med P-gp-hemmere kan gi økt plasma-
konsentrasjon av edoksaban, se Dosering. P-gp-induktorer: Samtidig bruk av 
P-gp-induktorer (f.eks. rifampicin, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital eller johan-
nesurt (prikkperikum)) kan gi redusert plasmakonsentrasjon av edoksaban. Brukes 
med forsiktighet sammen med P-gp-induktorer. P-gp-substrater: Ingen dosejuste-
ring nødvendig ved samtidig bruk med digoksin. Antikoagulanter, blodplateaggre-
gasjonshemmere, NSAID, SSRI og SNRI: Samtidig bruk med andre antikoagulanter 
er kontraindisert. Samtidig bruk med ASA (100 mg eller 325 mg) øker blødnings-
tiden. Samtidig bruk med høydose ASA (325 mg) øker Cmax og AUC ved steady 
state med hhv. 35% og 32% for edoksaban. Samtidig kronisk bruk med høydose 
ASA er ikke anbefalt. Samtidig bruk med ASA-doser >100 mg bør kun foretas under 
medisinsk tilsyn. Kan gis samtidig med lavdose ASA (≤100 mg/døgn). Hemmere av 
blodplateaggregasjon: Samtidig bruk av tienopyridiner gir økt risiko for blødning. 
Svært begrenset erfaring med samtidig bruk med dobbel blodplateaggregasjons-
hemmerterapi eller fibrinolytika. NSAID: Samtidig bruk av naproksen øker blød-
ningstiden. Samtidig bruk av NSAID gir økt risiko for blødning. Kronisk bruk av 
NSAID sammen med edoksaban er ikke anbefalt. SSRI og SNRI: Mulig økt blød-
ningsrisiko pga. effekten av SSRI/SNRI på blodplater. Graviditet, amming og fer-
tilitet: Graviditet: Begrensede data. Reproduksjonstoksisitet er vist hos dyr. Skal 
ikke brukes under graviditet. Kvinner i fertil alder skal unngå å bli gravide under be-
handling. Amming: Utskilles i melk hos dyr. Skal ikke brukes under amming. Det må 
vurderes om ammingen skal avbrytes eller behandling avsluttes. Fertilitet: Ingen 
humane data. Bivirkninger: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastro-
intestinale: Magesmerter, nedre GI-blødning, øvre GI-blødning, oral/faryngeal blød-
ning, kvalme. Hud: Kutan bløtvevsblødning, utslett, pruritus. Kjønnsorganer/bryst: 
Vaginalblødning (frekvens vanlige hos kvinner <50 år). Lever/galle: Økt bilirubin i 
blodet, økt γ-GT. Luftveier: Neseblødning. Nevrologiske: Svimmelhet, hodepine. 
Nyre/urinveier: Makroskopisk hematuri/blødning i ureter. Undersøkelser: Unormale 
leverfunksjonstester. Øvrige: Blødning på punksjonssted. Mindre vanlige (≥1/1000 
til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Hjerte/kar: Annen blødning. Hud: Urticaria. 
Immunsystemet: Overfølsomhet. Lever/galle: Økt ALP i blodet, økte transaminaser, 
økt ASAT. Luftveier: Hemoptyse. Nevrologiske: Intrakraniell blødning (ICH). Øye: 
Konjunktival/skleral blødning. Intraokulær blødning. Øvrige: Blødning på opera-
sjonssted. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Retroperitoneal blød-
ning. Hjerte/kar: Perikardblødning. Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon, allergisk 
ødem. Muskel-skjelettsystemet: Intramuskulær blødning (uten kompartmentsyn-
drom), intraartikulær blødning. Nevrologiske: Subaraknoidal blødning. Øvrige: Sub-
dural blødning, prosedyrerelatert blødning. Overdosering/Forgiftning: Sympto-
mer: Overdose kan gi blødninger. Behandling: Ved blødningskomplikasjoner må 
behandling utsettes eller seponeres. Behandling tilpasses etter alvorlighetsgrad og 
lokalisering av blødning. Egnet symptomatisk behandling kan benyttes, slik som 
mekanisk kompresjon, kirurgiske prosedyrer for blødningskontroll, væskebehand-
ling og hemodynamisk støtte, blodprodukter eller blodplater. 4-faktorprotrombin-
komplekskonsentrat (PCC), 50 IE/kg, reverserer effekten ved livstruende blødninger 
som ikke kan kontrolleres av transfusjon eller hemostase. Rekombinant faktor VIIa 
kan overveies, men data vedrørende klinisk nytte er begrenset. Edoksaban er trolig 
ikke dialyserbart. Se Giftinformasjonens anbefalinger: B01A F03.Egenskaper: Virk-
ningsmekanisme: Svært selektiv, direkte og reversibel hemmer av faktor Xa, serin-
proteasen i siste del av den vanlige koagulasjonskaskaden. Hemmer fri faktor Xa og 
protrombinaseaktivitet. Hemming av faktor Xa reduserer trombindannelse, forlenger 
koagulasjonstiden og reduserer risikoen for trombedannelse. Absorpsjon: Cmax 
innen 1-2 timer. Absolutt biotilgjengelighet er ca. 62%. Doseproporsjonal farmako-
kinetikk for doser på 15-60 mg. Proteinbinding: Ca. 55% (in vitro). Fordeling: Vd er 
107 liter. Ingen klinisk relevant akkumulering ved dosering 1 gang daglig. Halver-
ingstid: Ca. 10-14 timer. Steady state oppnås innen 3 dager. Total clearance er ca. 
22 (±3) liter/time. Metabolisme: Metabolisme ved hydrolyse, konjugering eller oksi-
dering via CYP3A4/5. Edoksaban er et substrat for P-gp, men ikke for OATP1B1, 
OAT1 eller OAT3 eller OCT2. Den aktive metabolitten er et substrat for OATP1B1. 
Utskillelse: Ca. 35% via nyrer, resten via galle og tarm. Pakninger og priser: 15 mg: 
10 stk. (blister) kr. 283,90. 30 mg: 30 stk. (blister) kr. 779,30. 100 stk. (blister) kr. 
2513,20. 60 mg: 30 stk. (blister) kr. 779,30. 100 stk. (blister) kr. 2513,20. 
Sist endret: 21.09.2018

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

blødning. Samtidig bruk av alle andre antikoagulanter. Leversykdom assosiert med koagulopati. Ukontrollert, alvorlig hypertensjon. Graviditet og amming. 

FORSIKTIGHET: ved økt risiko for blødning, som f.eks. ved bruk av legemidler som påvirker hemostase. Skal seponeres ved alvorlig blødning. Kreatinin-

clearance og leverfunksjoner bør overvåkes. Ikke anbefalt ved terminal nyresykdom, dialyse eller alvorlig nedsatt leverfunksjon.

INTERAKSJONER: Dosereduksjon ved samtidig bruk med P-gp-hemmere ciklosporin, dronedaron, erytromycin eller ketokonazol. Forsiktighet ved bruk av 

P-gp-indusere. Bruk av høydose ASA (325 mg) er ikke anbefalt.

UTVALGT SIKKERHETSINFORMASJON FOR LIXIANA® (edoxaban)

Referanser: 
1. Lixiana SPC august 2018, avsnitt 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1.
2.  Giugliano RP, Ruff CT, Braunwald E, et al. Edoxaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med 2013;369:2093-104. 

DOI: 10.1056/NEJMoa1310907. Supplement

MSD (Norge) AS, Pb. 458 Brakerøya, 3002 Drammen, 

tlf. 32 20 73 00, faks 32 20 73 10.Product under license of Daiichi Sankyo Europe GmbH

En NOAK med tanke 
på de eldre* 

LIXIANA®

*    NOAK: non-vitamin k-avhengige orale antikoagulantia.  I Engage AF Timi studien var 8474 av de 21105 deltagerne ≥ 75 år.2

INDIKASJON: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere 
risikofaktorer, slik som kongestiv hjertesvikt, hypertensjon, alder ≥ 75 år, diabetes mellitus, tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA). 
Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne.

Før forskrivning av LIXIANA®, se preparat omtalen.
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Kri tisk in for ma sjon er vik tig

Kjer ne jour na len fun ge rer. Snart 
kom mer enda bedre in te gra sjon 
med jour nal sy ste me ne og au to-
ma tisk syn kro ni se ring av kri tisk 
in for ma sjon.

Over flod av in for ma sjon i pa si ent jour na len 
er et pro blem. Det gjør det van ske lig å hol de 
over sikt og øker ri si ko en for at vik tig me di-
sinsk in for ma sjon blir over sett.

Kri tisk in for ma sjon har his to risk ikke vært 
en fast de fi nert en het i pa si ent jour na len.  
De en kel te elek tro nis ke pa si ent jour na le ne 
(EPJ) har hatt noen de fi ner te fel ter som 
«CAVE» , «NB» og «OBS», men dett e har stort 
sett vært fri tekst fel ter. Med unn tak av mu lig-
het for re gist re ring av «CAVE» på vis se le ge-
mid del ko der (ATC), har det vært li ten grad 
av struk tur.

Un der vur de rin gen av kjer ne jour nal kom 
det tid lig frem at det var en del kri tis ke 
ele men ter i en pa si ents sy ke his to rie som 
bur de de les og vars les til alle som skul le 
be hand le pa si en ten. Hva som bur de in klu-
de res, var imid ler tid ikke de fi nert. Man 
star tet der for med å de fi ne re og stan dar di -
sere hva som skul le in klu de res i kjer ne jour-
na lens kri tis ke in for ma sjon (fi gur 1). Ar bei-
det ble ut ført av en eks pert grup pe med 
kli nis ke spe sia lis ter og ble sendt på hø ring 

til hele hel se sek to ren. Re sul ta tet ble etab le-
ring av en na sjo nal stan dard for de ling av 
kri tisk in for ma sjon (1). Det er vik tig å være 
klar over at stan dar den de fi ne rer hva som 
skal de les. Det fin nes ele men ter i en lo kal 
pa si ent jour nal som fort satt kan sees på som 
kri tisk in for ma sjon, men som det ikke er 
nød ven dig el ler øns ke lig å dele med res ten 
av hel se sek to ren.

Kri tisk in for ma sjon i kjer ne jour nal
Stan dar den de ler opp kri tisk in for ma sjon  
i seks ka te go ri er.

Over føl som hets re ak sjo ner
Dett e om fatt er le ge mid del re ak sjo ner og 
al vor li ge al ler gi er. Det er mu lig å re gist re re 
en le ge mid del re ak sjon både ut ifra le ge mid-
del nav net, vir ke stoff et og ATC-kode. Man 
re gist re rer også i struk tu rert form hva slags 
re ak sjon pa si en ten fikk, sann syn lig het og 
in for ma sjons kil de. På sam me måte kan man 
også re gist re re al vor li ge al ler gis ke re ak sjo-
ner på de van lig ste al ler ge ner.

Ane ste si kom pli ka sjo ner
Man ge ane ste si av de lin ger be nytt er «Pro-
blem kort for ane ste si» f.eks. ved van ske lig 
in tu ba sjon og and re ane ste si re la ter te pro-
ble mer. Den ne ka te go ri en er en di gi ta li se-
ring av dett e pro blem kor tet og kan bru kes 
som et al ter na tiv el ler til legg. Man er da 
sik re re på at opp lys nin ge ne gjen fin nes nes te 
gang det er be hov for ane ste si.

Kri tis ke me di sins ke til stan der
Med «kri tisk me di sinsk til stand» i den ne 
sam men heng me nes «til stand som kan være 
van ske lig å er kjen ne i en akutt si tua sjon og 
kan med fø re al vor li ge kom pli ka sjo ner el ler 
feil be hand ling der som den over s es». Dett e 
er til stan der el ler dia gno ser som det er stor 
ri si ko for å over se i en akutt si tua sjon for di 
de ikke nor malt er med i den før s te dia gnos-
tis ke vur de rin gen. Eks emp ler kan være 
bi ny re bark svikt og he mo fi li. Det er ut ar bei-
det en lis te over en del vik ti ge til stan der,  
kalt Ab so lutt lis ten (2), men man kan re gi-
stre re både fra kode ver ke ne ICD-10, ICPC-2  
og i fri tekst.

På gå en de vik ti ge be hand lin ger  
og im plan ta ter
Det kan re gist re res be hand lings løp som 
ikke en kelt frem kom mer i pa si en tens 
 le ge mid del lis te, men som li ke vel er vik tig  
å kjen ne til når man skal vur de re dia gno ser 
og be hand lings til tak hos en ukjent pa si ent. 
Eks emp ler er på gå en de cy to sta ti ka be hand-

Fi gur 1  Il lust ra sjon av jour nal inn hold

«Å ta i bruk mo du len for   
kritisk in for ma sjon i kjer ne-
jour nal i hele hel se tje nes ten 
kan  hindre man ge al vor li ge 
be hand lings feil»
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mot de lo ka le elek tro nis ke pa si ent jour nal -
syste me ne (3). Det blir nå opp til den en kel te 
jour nal le ve ran dør å ta dett e i bruk. Da vil 
kri tisk in for ma sjon no tert i den lo ka le 
 pa si ent jour na len og kjer ne jour nal au to ma-
tisk bli syn kro ni sert. Dett e åp ner for ut vik-
ling av man ge nye be slut nings støtt e verk tøy 
for le ge ne. Du kan for eks em pel ved for skriv-
ning el ler or di ne ring få var sel om en tid li -
gere le ge mid del re ak sjon selv om den har 
skjedd et helt an net sted i lan det. El ler du 
kan få var sel om et im plan tat du ikke var 
klar over når du skal re kvi re re MR. Lis ten er 
lang. Å ta i bruk mo du len for kri tisk in for-
ma sjon i kjer ne jour nal i hele hel se tje nes ten 
kan hind re man ge al vor li ge be hand lings feil.

Mott att 28.5.2019, før s te re vi sjon inn sendt 17.6.2019, 
 godkjent 27.6.2019.

BENT AS GEIR LARSEN
bent.asgeir.larsen@ehelse.no
er spe sia list i all menn me di sin og fast le ge i Halden. 
Han har si den 2011 vært kon su lent i del tids stil ling 
i Hel se di rek to ra tet og Di rek to ra tet for e-hel se hvor 
han har fun gert som kli nisk råd gi ver un der ut vik-
ling og drift av kjer ne jour nal. Han har også le det 
 ar bei det med stan dar di se ring av kri tisk in for ma-
sjon.
For fatt e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

ling og dia ly se. Man kan også re gist re re 
im plan ta ter av akutt me di sinsk be tyd ning, 
for eks em pel im plan ter bar hjer te star ter 
(ICD) og shunt (sen tral ner ve sy ste met).

End rin ger i van lig be hand lings ru ti ne
Hel se tje nes ten har man ge fas te pro se dy rer 
for be hand ling og ut red ning. I noen si tua-
sjo ner fin nes det gode grun ner til å av vi ke 
fra de fas te pro se dy re ne. I den ne ka te go ri en 
kan man vars le at det er gjort av ta le om 
end ring i van li ge pro se dy rer el ler at pa si en-
ten øns ker å be nytt e sin rett til å av gren se 
vis se ty per be hand ling. Av grens ning av 
livs for len gen de be hand ling kan re gist re res 
her.

Smitt e
Her fø res mel de plik ti ge in fek sjons syk dom-
mer der syk dom men får kon se kvens for valg 
av be hand ling. Dett e gjel der spe si elt der valg 
av an ti bio ti ka er av gjø ren de.

Hvor for re gist re re kri tisk in for ma sjon  
i kjer ne jour nal?
Hitt il har kri tisk og vik tig in for ma sjon of test 
blitt no tert på et lett syn lig sted i den lo ka le 
pa si ent jour na len. Det sør ger for at en selv 

og lo ka le kol le g er ser in for ma sjo nen. Men 
slik lo kal opp fø ring har svært li ten ver di 
hvis pa si en ten må be hand les på en an nen 
hel se in sti tu sjon el ler le ge vakt. Da er man 
av hen gig av at pa si en ten selv kan re de gjø re 
for den kri tisk vik ti ge in for ma sjo nen. Ri si -
koen er der for stor for at den ne in for ma sjo-
nen ikke er til gjen ge lig for be hand ler.

Kjer ne jour nal er nå tatt i bruk på alle 
sy ke hus, alle le ge vak ter og 90 % av fast -
legene. Den kom mu na le om sorgs tje nes ten  
vil ta kjer ne jour nal i bruk i lø pet av de nes te 
to åre ne.

For å få en rask ut bre del se av kjer ne jour-
nal ble det i før s te om gang valgt å lage en 
«lett in te gra sjon» med jour nal sy ste me ne. 
Med den ne løs nin gen har det ikke vært 
mu lig å au to ma tisk syn kro ni se re kri tisk 
in for ma sjon no tert i det lo ka le jour nal sy ste-
met. Hel se per so nell har mått et gjø re en 
eks tra ma nu ell re gist re ring i kjer ne jour na-
len. Et slikt eks tra ar beids trinn er et hin der 
for rask re gist re ring, men det ble li ke vel 
gjort slik for raskt å opp nå eff ekt av den 
øv ri ge in for ma sjo nen i kjer ne jour na len.

Di rek to ra tet for e-hel se, som har an svar 
for vi de re ut vik ling av kjer ne jour nal, ut vik ler 
nå pro gram gren se snitt for tett in te gra sjon 

LIT TE RA TUR
1 Kjer ne jour nal. Kri tisk in for ma sjon – kli nisk 

be skri vel se og kode verk. Rapport nr. IE-1006. Oslo: 
Di rek to ra tet for e-hel se, 2017.  Lest 27.6.2019.

2 Di rek to ra tet for e-hel se. Ab so lutt lis ten.  
Lest 18.6.2019.

3 Stan dard for kri tisk in for ma sjon i Kjer ne jour nal. 
Rapport nr. HIS 1202:2018. Oslo: Di rek to ra tet for 
e-hel se, 2018.  Lest 27.6.2019.
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Be hand ling av Schlatters syk dom

Det er sann syn lig at Schlatters syk dom kan skyl des ufull sten dig re pa rer te 
mikrofissurer langs fib re ne som fes ter ligamentum patellae til tuberositas 
tibiae. Vi me ner til strek ke lig av last ning er nød ven dig for å re pa re re ska de ne.

Osgood-Schlatters syk dom (Schlat-
ters) er en van lig år sak til smer te, 
øm het og he vel se over tuberosi-
tas tibiae hos fy sisk ak ti ve barn 

og unge i pu ber te ten. År sa ken til pla ge ne  
er sann syn lig vis gjen tatt e be last nin ger på 
apo fy sen fra m. quad ri ceps femoris som 
fø rer til struk tu rel le for and rin ger av knok ke-
len. For and rin ge ne vi ses på rønt gen som 
frag men te ring av ben struk tu ren, og en 
rønt gen un der sø kel se vil sik re dia gno sen 
der som det kli nis ke bil det er uklart. Syk-
dom men er re la tivt van lig tid lig i ten å re ne.  
I om rå det som lo kal sy ke hu set i vår re gi on 
dek ker, ca. 50 000 inn byg ge re, ble 33 pa si en-
ter hen vist til rønt gen un der sø kel se for 
Schlatters syk dom i 2016�–�17 (Kris ti an Kolnes, 
Volda sy ke hus, per son lig med de lel se).

Schlatters syk dom går over av seg selv 
med ti den, men gir van lig vis pla ger i 1�–�2 år 
før pa si en ten blir bra (1). Kon ser va tiv 
 be hand ling i form av re du sert fy sisk ak ti vi-
tet, smer te stil len de me di ka men ter, ikke-ste-
ro i de an ti in flam ma to ris ke mid ler (NSAID) 
og is pak nin ger ved smer te er de ge ne rel le 
be hand lings rå de ne (2). I en re tro spek tiv 
un der sø kel se ved en id retts me di sinsk po li-
kli nikk i Finland fant man at smer te hos 
id retts ak ti ve barn med Schlatters syk dom 
før te til opp hør av tre nin gen i 3�–�4 må ne der 
og re strik sjon i tre nin gen i 7�–�8 må ne der (3). 
Sen pla ger er uvan lig, men for stør ret tubero-
sitas tibiae kan i fle re år ett er på gi noe 
 ube hag når man står på knær ne. Et lite løst 
ben skall un der ligamentum patellae kan 
også ir ri te re bur sa en un der li ga men tet i den 
grad at ben skal let må fjer nes kir ur gisk.

En form for brudd?
Da jeg som ung og id retts in ter es sert dok tor 
kom til en kom mu ne der fot ball var en bred 
id retts ak ti vi tet både for voks ne og barn, 
møtt e jeg man ge ung dom mer som falt ut  
av ak tiv id rett i lang tid pga. Schlatters syk-
dom. Jeg tenk te at for and rin ge ne i tuberosi-
tas tibiae mått e være en form for brudd  
og for søk te å be hand le pa si en te ne med en 
gips kap sel fra lå ret til an ke len i seks uker.  
De som jeg be hand let, ble bra. Re sul ta te ne 

for pe ri oden 1976�–�82 pre sen ter te jeg på 
ver dens kon gres sen i id retts me di sin i Wien  
i 1982. Gip sing i seks uker var imid ler tid  
en noe dras tisk be hand ling, og i pe ri oden 
1982�–�96 be hand let jeg Schlatters syk dom ved 
å låse kne et i lett flek sjon på dag tid med en 
ortoplastskinne på dor sal si den av lå ret og 
leg gen fes tet med et elas tisk bind. De fles te 
ble bra ett er seks uker. Jeg had de in gen som 
ble bra ett er bare fire og fem ukers skin ne-
be hand ling. Det var van ske lig å for me plast-
skin nen uten å bru ke vann ko ker for å lage 
eks tra varmt vann, og det var også en noe 
tung vint form for be hand ling. Det ble der-
for til at jeg be gyn te å an be fa le van lig 
 kon ser va tiv be hand ling i ste det for skin ne-
be hand ling.

Be hand ling med kneortose
Ett er at jeg slutt et som fast le ge, har jeg fort-
satt tett kon takt med fot ball mil jø et i kom-
mu nen. Jeg har møtt fle re som jeg be hand-
let for Schlatters syk dom, og som nå har fått 
egne barn med Schlatters-pla ger. De har 
spurt meg hvor for in gen len ger be hand ler 
syk dom men slik at pa si en te ne kan bli kvitt 
pla ge ne re la tivt fort.

Jeg tok opp spørs må let med en kol le ga 
ved Ul stein le ge sen ter, og han ville prø ve  
å be hand le pa si en ter med Schlatters syk-
dom ved å bru ke en kneortose som lås te 
be ve gel sen i kne et i 6�–�8 uker. Or to sen ble 
brukt på dag tid. Den ble låst med 10° flek-
sjon i tre uker. Ett er tre uker ble full eks ten-
sjon i kne et til latt, men fort satt kun 10° 
flek sjon. På den ne må ten øns ket vi å re du -
sere ta pet av mus kel kraft spe si elt i m. vastus 
medialis i be hand lings ti den. Or to sen ble 
brukt til man opp nåd de smer te fri het ved 
pal pa sjon over tuberositas tibiae og smer te-

fri het ved eks ten sjon i kne et mot mot stand 
med kne et i 90° og 45° flek sjon. Smer te ved 
slike un der sø kel ser er de van lig ste kli nis ke 
fun ne ne når rønt gen el ler ul tra lyd vi ser 
Schlatters-for and rin ger i tuberositas tibiae 
(4). Der som pa si en te ne ikke var smer te frie 
ett er seks uker, fikk de råd om å bru ke or to-
sen i åtte uker. Be hand lin gen ble av slutt et 
ett er åtte uker der som smer te fri het ikke  
var opp nådd. Alle fikk råd om fri be ve gel se  
i kne et og kun lett fy sisk tre ning før s te uken 
ett er av slutt et be hand ling og nor mal tre-
nings ak ti vi tet med ro lig styr ke tre ning for 
knestrekkerne, men ikke spenstt re ning, den 
nes te uken. Der ett er var det van lig tre ning 
uten re strik sjo ner.

De siste tre åre ne har 20�–�30 pa si en ter  
med Schlatters syk dom fått be hand ling  
med kneortose. Vi valg te kun å be hand le  
de som had de så sto re pla ger at de had de 
van s ker med å del ta i fy sisk ak ti vi tet uten 
mye smer ter. Nes ten alle ble bra. Sy ke his to -
rie ne va ri er te fra et par må ne der til fle re år 
med pla ger.

Sharpeys fib re og mikrofissurer
I Quains Ele ments of Anatomy fra 1867 be skri-
ver Wil li am Sharpey spe si el le bin de vevs fib re 
som fes ter ten ne ne til kje ve be ne nes hul rom, 
Sharpeys fib re. Vel 150 år se ne re er det for -
nyet in ter es se for dis se fib re ne, ikke bare 
som feste for musk ler, se ner og li ga men ter 
til pe ri ost og ben, men også som struk tu rer 
som på vir ker sel ve ben dan nel sen, -struk tu-
ren og -resorbsjonen (5). Fib re ne brer seg 
ut over i pe ri ost, går gjen nom knok ke len og 
over i endostiet. De in ne hol der for skjel li ge 
ty per kol la gen som gjør fib re ne svært sta -
bile (6). Det fø rer til at fib re ne dan ner ka na-
ler i be net; de hol des åpne og på vir ker ben-
struk tu ren. Fib re ne in ne hol der også ela stin 
som gir dem en viss elas ti si tet (7). Kref ter fra 
musk ler, se ner og li ga men ter over fø res til 
Sharpeys fib re som på vir ker ben dan nel sen 
og mo du le rer den trabekulære ben struk tu-
ren (8). Jo stør re kref ter som over fø res via 
Sharpeys fib re, jo fle re og kraf ti ge re blir 
fib re ne (9). Ved stor be last ning kan det 
opp stå mikrofissurer i ben ve vet nær fib re ne 
– stress frak tu rer el ler trett hets brudd (10). 
Ure pa rer te mikrofissurer og ved va ren de 
be last ning kan føre til lo kal fri gjø ring av 
hydrolytiske en zy mer i om rå det med struk-
tur for and rin ger i ben ve vet og even tu elt 
lo kal vevs død (11).

Rønt gen un der sø kel se vi ser frag men te ring 

«De har spurt meg hvor for 
 ingen len ger be hand ler  syk-
dom men slik at pa si en te ne 
kan bli kvitt pla ge ne re la tivt 
fort»
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av ben struk tu ren i tuberositas tibiae ved 
Schlatters syk dom. Om rå det er feste for 
musk le ne på for si den av lå ret gjen nom 
patella og ligamentum patellae. I pu ber te-
ten øker både lår be nets leng de og styr ken  
i mus ku la tu ren på for si den av lå ret re la tivt 
raskt. Det er nær lig gen de å ten ke at dett e 
øker ten den sen til over be last ning i fes tet  
for se nen og til mikrofissurer nær Sharpeys 
fib re i tuberositas tibiae. Frag men te rin gen 
av ben struk tu ren kan da være et re sul tat av 
en rek ke ufull sten dig re pa rer te mikrofissu-
rer i tuberositas tibiae.

Jean Aa ron i Leeds har fors ket mye på 
Sharpeys fib re og hvor le des dis se på vir ker 
ben byg ning, -struk tur og -ned bryt ning. Hun 
me ner at ure pa rer te mikrofissurer langs 
Sharpeys fib re kan for kla re for and rin ge ne 
man fin ner i apo fy sen ved Schlatters syk-

dom, og at vår be hand ling kan ha gitt til-
strek ke lig av last ning på fib re ne og nok  
tid til at mikrofissurene kun ne re pa re res 
(Jean Aa ron, per son lig med de lel se).

Va rig symp tom fri het?
De av våre pa si en ter som fikk be hand ling  
og ble bra, tok opp igjen tid li ge re fy sisk 
ak ti vi tet ett er bare et par uker. Man ge var 
fort satt tid lig i ten å re ne og i en al der der 
man kan skje kun ne vente at de ville få til-

bake symp to mer på Schlatters syk dom. Av 
de vi har vært i kon takt med, var det in gen 
som had de fått til ba ke pla ge ne noen må ne-
der ett er av slutt et be hand ling. Det før te til  
at vi kon tak tet Jean Aa ron på ny. Til ba ke mel-
din gen var at det lo ka le osteocyttnettverket 
kan bli «pri met» til bed ret vevs sta bi li tet mot 
mikrofissurer når dis se er re pa rert og at 
dett e kun ne for kla re hvor for in gen fikk 
re si div (Jean Aa ron, per son lig med de lel se).

Til strek ke lig av last ning
Man ge med Schlatters syk dom har pla ger  
i beg ge ben. Fle re av dem vi har be hand let 
har hatt dob belt si di ge pla ger. Or to sen ble 
brukt på den si den som var verst. Den ne 
si den ble bra, men pa si en te ne had de fort satt 
pla ger på den and re si den. Dett e kan in di-
kere at den re du ser te fy sis ke ak ti vi te ten  

Il lust ra sjon: Kris tine Lie Øver land

«Vår er fa ring er at det er be hov 
for en form for im mo bi li se-
ring av kne et for å få en rask 
hel bre del se»
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som man be hand ler trett hets brudd and re 
ste der i krop pen: Til strek ke lig av last ning på 
fes tet i lang nok tid til at ska de ne i knok ke-
len blir re pa rert.

Mott att 11.1.2019, før s te re vi sjon inn sendt 27.3.2019, 
 godkjent 8.4.2019.

Med et visst håp om å bli kvitt pla ge ne var 
det imid ler tid få som ga utt rykk for at pe rio-
den med be hand ling var van ske lig å gjen-
nom fø re.

Der som Schlatters syk dom er et re sul tat  
av mikrofissurer langs Sharpeys fib re, trett-
hets brudd i apo fy sen, vil det være na tur lig  
å be hand le syk dom men på sam me må ten 

i ortoseperioden ikke var stor nok til at 
mikrofissurene i tuberositas tibiae ble re pa-
rert på den si den som ikke ble be hand let. 
Vår er fa ring er at det er be hov for en form 
for im mo bi li se ring av kne et for å få en rask 
hel bre del se. Be hand ling med or to se og 
nes ten stivt kne på dag tid i 6�–�8 uker er 
 nep pe noe ak ti ve ten årin ger sett er pris på. 
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Med for fatt er skap – et stri dens eple

Med for fatt er skap er vik tig for me ritt e ring og har aka de mis ke, so si a le  
og øko no mis ke im pli ka sjo ner. Li ke vel er både for stå el se og prak sis ulik.  
En rik tig tolk ning av kri te ri um 2 i Van cou ver-an be fa lin ge ne kan fo re byg ge 
kon flik ter om med for fatt er skap.

Vi hev der at en grun dig tolk ning  
av reg le ne for in klu sjon og eks klu-
sjon av kol le g er, samt om fan get  
og hånd te rin gen av bi drag inn  

i en ar tik kel, kan for hind re kon flik ter om 
med for fatt er skap. Det er inn ly sen de at alle 
med for fatt e re må bi dra sub stan si elt. Det er 
ikke like inn ly sen de hvil ke mi ni mums krav 
som stil les til ak tiv del ta kel se i ut for min gen 
av en ar tik kel. Som med lem mer av Forsk-
nings etisk ut valg ved Uni ver si te tet i Oslo 
opp le ver vi at man ge spør om råd om dett e. 
I den ne kro nik ken drøf ter vi der for kri te -
rium 2 i Van cou ver-an be fa lin ge ne fra Inter-
national Com mitt ee of Med i cal Journal 
Edi tors, som om hand ler bi drag til sel ve 
ma nu skrip tet (1).

Med for fatt er skap er et tve ty dig be grep 
som kan med fø re uklar het, for vir ring, usik-
ker het og kon flikt. Ikke bare sier det noe om 
hvem som er med, men også hvem som ikke 
er med, men som kan skje bur de ha vært det. 
I til legg sig na li se rer for fatt er rek ke føl gen 
den en kel tes rol le, rang og hevd. I ive ren 
ett er å pub li se re er det lett å glem me utt al te 
og mind re utt al te hen syn som bør iva re tas 
for å vise god forsk nings etisk in te gri tet 
(2–4).

Man ge kon flik ter
Kon flik ter om med for fatt er skap er hyp pi ge 
(5), og vi kjen ner til fle re eks emp ler på at 
dett e fø rer til an mod ning om å trek ke til -
bake ar tik ler. Det er li ke vel sjel den slike 
kon flik ter fø rer til til ba ke trek ning (6, 7). 
An be fa lin ge ne fra den råd gi ven de Com -

mittee on Pub li ca tion Ethics (COPE) er også 
kla re på dett e punk tet: Med mind re det 
fore lig ger tvil om ar tik ke lens inn hold,  
bør ikke uenig het om for fatt er skap føre til 
til ba ke trek ning (8). Re dak tø rer vil kun ne 
pub li se re for fatt er skaps kor rek sjo ner der-
som man har be legg for at dett e er på kre vet.

Kon flik te ne må imid ler tid lø ses i for fatt er-
grup pen el ler av forsk nings in sti tu sjo ne ne. 
Det er her det pri mæ re an sva ret lig ger for 
opp fyl ling av Van cou ver-an be fa lin ge ne,  
og det er her det er mu lig het for å ett er gå 
mot stri den de krav og på stan der. Tids skrift-
re dak tø rer har også et selv sten dig an svar  
for in te gri te ten i det som pub li se res, men  
i ut øv el sen av dett e an sva ret er re dak tø re ne 
av hen gig av gode pro ses ser ved in sti tu sjo -
nene (5). Sam ti dig kan også inn fø rin gen av 
open ac cess kom pli se re bil det be trak te lig. 
Over gan gen til åpen til gang med fø rer at 
ut gi ve re og tids skrif ter i øken de grad hen ter 
inn mid ler i for bin del se med pub li se ring, 
sna re re enn ved til gang til pub li sert ma te-
ria le. End rin gen ska per ut ford rin ger både 
for se ri ø se pub li se rings ka na ler og for fors -
kere. Dett e har vi ikke fullt ut sett rek ke vid-
den av. Van ske ne med å få en god pub li se-
rings prak sis vil tro lig leg ge økt press både 
på re dak tø rer, den en kel te in sti tu sjo nen,  
det en kel te fag mil jø et og den en kel te fors ke-
ren (9).

Om lag halv par ten av sa ke ne som hånd -
teres av Forsk nings etisk ut valg ved Uni ver si-
te tet i Oslo hand ler om med for fatt er skap. 
Det sam me gjaldt for sa ke ne som kom til 
Vi ten skaps om bu det ved Det me di sins ke 
fa kul tet 2012�–�13 (10). I Norge ble med for fat-
ter skap stilt i skarpt fo kus i kjøl van net av 
Sud bø-sa ken. Det har også vært et sen tralt 
tema i opp ryd nin gen ett er Macchiarini- 
saken ved Karolinska Institutet. Her kon -
kluder te ett er forsk nin gen med at en rek ke 
av med for fatt er ne på dis kre di ter te ar tik ler 
var skyl di ge i brudd på forsk nings etis ke 
reg ler og god vi ten ska pe lig prak sis el ler 

had de opptrådd klan der ver dig (11). Dett e 
un der stre ker hvor stort an svar hver en kelt 
har når man står på en for fatt er lis te og hvor 
kom pli sert rol len som med for fatt er kan 
være (1–4).

Å ett er le ve Van cou ver-an be fa lin ge ne
Et grunn leg gen de ele ment i god pub li se-
rings prak sis er kla re, eks pli sitt e og om for -
ente reg ler for til kjen ning av for fatt er skap. 
Et aner kjent ut gangs punkt for dett e er Van-
cou ver-an be fa lin ge ne. Uni ver si te tet i Oslo 
leg ger dis se an be fa lin ge ne til grunn for 
vi ten ska pe lig for fatt er skap. Mag ne Ny len na 
gir en over sikt over pro ble mer og løs nings-
for søk knytt et til med for fatt er skap i me di sin 
og hel se fag (12) og der med for bak grun nen 
til Van cou ver-grup pens kri te ri er, som aner-
kjen nes som bin den de ved alle me di sins ke 
fa kul te ter i Norge. Vi har over satt dis se kri te-
ri e ne (ram me 1). I til legg til å stå inne for  
de de ler av ar bei det han el ler hun selv har 
ut ført, skal en med for fatt er for sik re seg om 
at forsk nings spørs mål un der søkt av and re 
med for fatt e re er til freds stil len de be hand let 
og der med kun ne stå an svar lig for hele 
ar bei det. Be gre pet forsk nings etikk er statt es 
ofte i in ter na sjo nal litt e ra tur med forsk-
nings etisk in te gri tet (2, 13). In te gri tet om fat-
ter ær lig het i alle si der ved forsk ning, ett er-
rett e lig het i ut fø ring, pro fe sjo nell re spekt  
og rett fer dig het i sam ar bei det med and re  
og god hånd te ring av forsk ning på veg ne  
av and re (1).

«Det er ikke like inn ly sen de 
hvil ke mi ni mums krav som 
stil les til ak tiv del ta kel se  
i ut for min gen av en ar tik kel»

Ram me 1

Iføl ge Van cou ver-kri te ri e ne for 
 for  fatter  skap (1) (for fat ter nes over -
settel se) skal alle med for fat ter ne:

1 gi sub stan si el le bi drag til idéen el ler 
de sig net av ar bei det; el ler skaf fe tilveie, 
ana ly se re, el ler for tol ke data for ar bei-
det, OG

2 ut ar bei de ma nu skrip tet el ler re vi de re 
det kri tisk for vik tig in tel lek tu elt inn-
hold, OG

3 gi en en de lig god kjen ning av den ma nu-
skript ver sjo nen som skal pub li se res, OG

4 gjen nom for sik ring om at nøy ak tig het 
el ler in te gri tet i en hver del av ar bei det 
er for måls tjen lig un der søkt og løst, 
være enig i å stå an svar lig for alle 
 as pek ter av ar bei det



1036 TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  11,  2019;  139

KRONIKK

for forsk nings pro sjek ter: å be stem me for -
fatter lis ten (og rek ke føl gen) så tid lig som 
mu lig og å bli eni ge om en måte å hånd te re 
even tu el le uenig he ter om for fatt er skap på.

Her er det svært vik tig å huske at slike 
tid li ge av ta ler ikke er å be trak te som stein-
tavleskrift. De byg ger på for ut set nin ger og 
an ta gel ser som ofte vil for and re seg un der-
veis. Sær lig for sto re pro sjek ter som strek ker 
seg over tid, vil dett e være til fel le. Slike pro-
sjek ter in vol ve rer man ge bi drags yte re,  
ofte på uli ke ar beids ste der, med for skjel lig 
kompe  tan se og er fa ring, med va ri e ren de 
am bi sjons ni vå og med uli ke ei er skaps for-
hold til data. Un der slike for ut set nin ger er 
det be ty de lig ri si ko for at uenig he ter og 
kon flik ter knytt et til for fatt er skap kan opp-
stå un der veis. For å mot vir ke dett e, er det 
nød ven dig med åpen og jevn lig gjen nom-
gang av gjel den de av ta ler. Både for fatt er -
rekke føl ge og kre di te ring som bi drags yter  
må kun ne re vi de res un der veis i tråd med 
end re de for ut set nin ger. Ini tia le av ta ler bør 
eks pli sitt in klu de re me ka nis mer for dett e 
(15).

Til sist skal nev nes at alle forsk nings in sti-
tu sjo ner har an svar for å be hand le sa ker om 
mu li ge brudd på «aner kjen te forsk nings -
etiske nor mer», slik det slås fast i forsk nings-
etikk lo ven § 6, før s te ledd (16). Ho ved prin-
sip pet for saks be hand ling er at den skal skje 
på la vest mu lig nivå i or ga ni sa sjo nen, alt så 
så nær fors ker mil jø et som mu lig. Alle in sti-
tu sjo ne ne skal ha et re de lig hets ut valg (16), 
og det kan kom bi ne res med et al min ne lig 
ut valg for forsk nings etikk, slik som ved 
Uni ver si te tet i Oslo. Sa ker som ikke blir løst 
på fa kul tets- el ler sen ter nivå, kan brin ges 
inn for ut val get. Det gjen nom fø rer en kon-
tra dik to risk saks be hand ling som en der med 
en an be fa ling til uni ver si tets le del sen om 
hva som bør gjø res. Ved Uni ver si te tet i Oslo 
er det også inn ført en ord ning med forsk-
nings om bud, som er ment å ha en råd giv-
nings rol le og vir ke konflikthindrende og 
-lø sen de. Den ne skal være et lav ters kel til bud 
for fors ke re som øns ker å ta opp forsk nings-
etis ke spørs mål.

Mott att 19.2.2019, før s te re vi sjon inn sendt 20.3.2019, 
 godkjent 12.4.2019.

dett e bi dra get ville ar tik ke lens inn hold ha 
vært an ner le des el ler in tel lek tu elt for rin get.

Der med vil det ikke være nok å ha bi dratt 
til inn sam ling og/el ler be hand ling av data, 
selv ikke når man også har lest og gått god 
for et en de lig ut kast. Den ne tolk nin gen av 
kri te ri um 2 vil med fø re ut ford rin ger for 
tverr fag li ge fors ker mil jø er der man har 
prak sis for å in klu de re alle som har bi dratt 
sub stan si elt med data er verv og da ta ana ly se, 
men der en mind re grup pe har an svar for 
sel ve ar tik kel skri vin gen. Kri te ri um 2 sier 
alt så at for fatt e re er de som har bi dratt til 
ut for min gen av sel ve ar tik ke len en ten ved  
å skrive (de ler av) den, el ler ved å gi kri tis ke 
inn spill til ma nus un der ar beid. Uan sett 
hvor dan dett e gjø res, gjen nom skrift li ge 

kom men ta rer el ler dis ku sjo ner, på lig ger  
det for fatt er grup pen å kun ne gjø re rede for 
hvor dan den en kel te for fatt er spe si fikt har 
bi dratt til ar tik ke lens in tel lek tu el le inn hold. 
Her er det da ikke til strek ke lig å vise til 
er verv el ler ana ly se av data som den en kel te 
har ut ført. Det må også være mu lig å peke 
på kon kre te, in tel lek tu elt vik ti ge bi drag til 
ar tik ke lens ut for ming. Når dett e kra vet ikke 
er til freds stilt, er den rik ti ge for men for 
kre di te ring en hen vis ning til forsknings-
samarbeidspartnere el ler en aner kjen nel se  
i form av takk si gel se (2).

Hvor dan hånd te re dis putt er?
For over 15 år si den pub li ser te COPE en vei -
leder for hånd te ring av dis putt er om med-
for fatt er skap (14). Vei le de ren bygde nett opp 
på Van cou ver-grup pens råd giv ning. Grup-
pen har også spe si fi sert for fatt e res, bi drags-
yte res og re dak tø rers plik ter og hen syn, 
in klu siv råd om fram gangs må te ved uenig-
het og forsk nings etisk kri tikk (1, kap.II).  
I Norge kan vi sup ple re med råd fra Ny len na 
(12) som fram he ver to nytt i ge for holds reg ler 

Det er lett e re å si seg enig i kri te ri e ne og 
inn hol det i forsk nings etisk in te gri tet enn 
det er å ett er le ve dem i prak sis (12), ikke 
minst for di nøk kel be grep i an be fa lin ge ne 
kan tol kes på ulikt vis (3). Sær lig ved kri te -
riene 1 og 2 vil det fore kom me uenig he ter 
om hvem som fak tisk kva li fi se rer til for fat-
ter skap.

Kri te ri um 2 i Van cou ver-an be fa lin ge ne
Å be stem me hva som er til strek ke lig for  
å møte det før s te kri te ri et, for ut sett er  
både spe si fikk fag kunn skap og god kjenn-
skap til prak sis og sed va ne på det re le van te 
om rå det. Det er na tur lig at dett e vil være 
gjen stand for dis ku sjon, og vi går ikke 
 vi de re inn på dett e her. Vårt an lig gen de er 
pro ble mer som opp står rundt kri te ri um 2, 
selv når det er enig het om hvem som mø ter 
kra ve ne i kri te ri um 1. Her er det nytt ig å se 
sa ken i lys av kri te ri e nes to del te for mål:  
å sik re at in gen urett mes sig eks klu de res og  
at in gen ufor tjent kre di te res. For fatt er skap 
for be hol des dem som for tje ner kre di te ring 
for sub stan si el le bi drag til ar bei det, og sam-
ti dig også er i po si sjon til å stå an svar lig  
for hel he ten (1). Vi de re un der stre kes det at 
kri te ri e ne ikke skal an ven des for å ute luk ke 
kol le g er fra med for fatt er skap ved å ikke 
in vi te re dem til å være med på ut ar bei ding 
av ma nu skrip tet og til å god kjen ne den 
en de li ge ver sjo nen.

En hver som inn frir det før s te kri te ri et, 
skal alt så gis mu lig he ten til å møte kra ve ne  
i de øv ri ge. Her lig ger det et sær skilt le der-
an svar. Men i den ne be tin gel sen lig ger det 
åpen bart også at det å møte de sub stan si el le 
kra ve ne i 1, og også de mer for mel le kra ve ne 
i 3 og 4, ikke er til strek ke lig til for fatt er skap.

Kri te ri um 2 til si er at for fatt e re skal del ta  
i ut for min gen av ar tik ke len på en måte som 
bi drar til vik tig in tel lek tu elt inn hold. Men 
hvor dan av gren ses dett e be gre pet? En ri me-
lig måte å ut leg ge det på, i lys av kri te ri e nes 
hen sikt, er at et for fatt er bi drag in ne bæ rer 
plan mes sig opp byg ning en ten skrift lig el ler 
gjen nom kon kre te dis ku sjons bi drag. Dett e 
kan gjel de sel ve ar tik ke len el ler, i det mins te, 
kri tikk av ut kast som er med på å brin ge 
frem ar tik ke lens vi ten ska pe li ge inn hold 
el ler idé. Et slikt bi drag kan kom me skrift lig 
el ler munt lig, ini tialt el ler un der veis, men 
det må frem stå som et sine qua non: uten 

«Det vil ikke være nok å ha 
bi dratt til inn sam ling og/el ler 
be hand ling av data, selv ikke 
når man også har lest og gått 
god for et en de lig ut kast»

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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Hvor for går ikke selv mords ra ten ned  
i Norge?

Selv mords ra ten har ikke gått ned i Norge på 20 år til tross for fle re hand-
lings pla ner, økt kom pe tan se og bedre be hand ling. De fles te selv mord skjer 
blant men nes ker som ikke er i psy kia trisk be hand ling, og sam funns mes si ge 
for hold er en ho ved år sak til at ra ten ikke blir la ve re.

Da Norge fikk et na sjo nalt pro gram 
for å fo re byg ge selv mord i 1993,  
var vi det and re lan det i ver den 
ett er Finland. To år ett er kom den 

før s te hand lings pla nen mot selv mord.  
I 2008 kom ret nings lin jer for å fo re byg ge 
selv mord i psy kisk hel se vern, og i 2014 den 
hitt il siste hand lings plan mot selv mord og 
selv ska ding. Ny lig ved tok Stor tin get å ut ar-
bei de en ny hand lings plan.

Trass i dis se til ta ke ne har selv mords ra ten 
stort sett vært uend ret i Norge fra 1995 til 
2015 (fi gur 1) (1–6). I sam me pe ri ode har det 
vært en be ty de lig ned gang i Dan mark, mens 
ut vik lin gen i Norge og Sve ri ge har vært 
gan ske lik. Vi har alt så i 20 år hatt mål ret- 
 te de pro gram mer for å re du se re selv mords-
ra te ne – til sy ne la ten de til li ten nytt e.

Mang len de eva lue ring
Øi vind Eke berg had de ho ved an sva ret for  
å ut ar bei de det na sjo na le pro gram met  
i 1993. Da hand lings pla nen kom i 1995, ble 
fle re fore slått e til tak re du sert el ler kutt et. 
Det ble for eks em pel an be falt å etab le re 
re gio na le selv mords fore byg gen de res surs-
sent re i uni ver si tets by ene med seks til ni 
an satt e, mens det bare ble opp rett et halv-
annen stil ling hvert sted.

Der som hand lings pla ner skal være nyt-
tige, må det være struk tu rert opp føl ging  
og eva lue ring av til ta ke ne, og in ter na sjo na le 
fag per so ner må del ta. Da den ny es te hand-
lings pla nen kom i 2014, tok den ikke ut-
gangs punkt i tid li ge re pla ner med eva lue-
ring av hva man bur de gjø re mer el ler  
mind re av.

Kri tikk
Fle re har kri ti sert de selv mords fore byg gen de 
til ta ke ne på grunn av at dis se er ba sert på et 
en si dig bio me di sinsk kunn skaps syn med 
sær lig vekt på de pre sjon (7–9). Kri ti ker ne 
me ner at det er et svakt kunn skaps grunn lag 
for at minst 90 % av dem som har tatt li vet 
sitt har hatt en un der lig gen de psy kisk li del se 
(7). Syns punk tet er dis ku ta belt. Vi har møtt 
man ge tu sen pa si en ter som har gjort selv-
mords for søk. Alle dis se had de pro ble mer 

som fyl te kri te ri e ne for en psy kia trisk dia-
gno se og der med opp føl ging i før s te- el ler 
and re lin je tje nes ten. Van li ge li del ser ved 
selv mords at ferd er aff ek ti ve li del ser, per son-
lig hets for styr rel ser og at ferds for styr rel ser 
som skyl des bruk av psy ko ak ti ve stoff er. 
Man ge har også mer si tua sjons be tin ge de 
til stan der, slik som akutt be last nings lidel se, 
som va rer noen da ger, el ler til pas nings for-
styr rel se, som van lig vis går over i lø pet av 
seks må ne der.

Hagen og med ar bei de re ett er ly ser mer 
opp merk som het mot kon teks tu el le for hold 
(7). Det er lett å være enig i at kon teks ten 
som pa si en ten le ver i er av gjø ren de, og 
den ne ut lø ser jo nett opp akutt be last nings- 
 li del se, til pas nings for styr rel se og and re 
re ak ti ve til stan der. I stu dent un der vis ning  
og i vi de re ut dan ning leg ges det vekt på en 
biopsykososial for stå el se av pa si en te nes 
til stand (10). Vår er fa ring er at de fles te som 
bru ker dia gno ser ikke ten ker en di men sjo-
nalt, og i hvert fall ikke i be hand lin gen. De 
som føl ger opp pa si en ter ett er selv mords-
forsøk, har opp merk som het mot kog ni ti ve, 
psy ko dy na mis ke, fa mi li æ re, re la sjo nel le og 
so si a le pro ble mer, og i mind re grad mot  
bio me di sins ke og me di ka men tel le for hold, 
selv om slike også ofte er en in te grert del av 
opp føl gin gen.

So si a le end rin ger
I Norge ble selv mords ra ten dob let i lø pet av 
en 20-års pe ri ode frem til 1988. Be ty de li ge 
end rin ger har også skjedd i and re land. I for 
eks em pel Sør-Ko rea økte ra ten fra 11 til 
30 per 100 000 per år i pe ri oden 1993�–�2009 

(11), mens i Est land falt ra ten fra 30 til 18  
i åre ne 2000�–�15 (12). Hvor for slike sto re end-
rin ger opp står, vet vi lite om. Ett er som det 
ikke er til sva ren de end rin ger i fore koms ten 
av psy kisk li del se el ler i be hand lings til bu-
det, må end re de so si a le for hold spille en 
av gjø ren de rol le.

I be hand lin gen har man sær lig lagt vekt 
på å dia gnos ti se re og be hand le de pre sjon, 
og det var en man ge dob ling i for skriv nin-
gen av an ti de pres si ve le ge mid ler i Nor den  
i åre ne 1995�–�2005. Dett e før te imid ler tid ikke 
til noen ned gang i selv mords ra ten (fi gur 1) 
(12). I Norge og Sve ri ge var den mest mar ker-
te ned gan gen i selv mords ra ten i pe ri oden 
1990�–�95, alt så før hand lings pla nen ble iverk-
satt.

Pro se dy rer ver sus em pa ti
Det har vært øken de opp merk som het på 
selv mords at ferd un der psy kia trisk be hand-
ling. I en un der sø kel se for pe ri oden 2009�–�11 
fant man at nær me re 60 % av alle selv mord  
i Norge skjed de blant pa si en ter som ikke 
had de vært i kon takt med psy kisk hel se vern 
siste år (13). Blant dem som had de det, var 
tro lig man ge bare i spo ra disk kon takt 
 man ge må ne der før selv mor det. Dett e er  
i tråd med en me ta ana ly se som vis te at 3,7 % 
av selv morde ne ble gjort av pa si en ter un der 
inn leg gel se i psy kia trisk av de ling, 18 % av 
pa si en ter som had de vært i kon takt med 
døgn avde ling siste år før selv mor det, og 
26 % av pa si en ter som had de vært i kon takt 
med døgn avde ling el ler po li kli nisk be hand-
ling (14).

Man kan ha som mål at in gen selv mord 
skal skje mens en pa si ent er inn lagt i psy-
kiatrisk av de ling. Sam ti dig må man være 
rea lis tisk og huske at al vor lig selv mords fa re 
er en ho ved grunn til inn leg gel se, og for å nå 
et slikt mål vil per so na let mått e iverk sett e et  
så om fatt en de kon troll re gi me at det nep pe 
er øns ke lig.

Hagen og med ar bei de re spør be ti me lig 
om ar bei det med å fo re byg ge selv mord  
i psy kisk hel se vern i dag hand ler mer om  
å im ple men te re pro se dy rer enn om å leg ge 
til rett e for best mu lig om sorg for pa si en te ne 
(7). Sær lig bru ken av selvmordsrisikovurde-
ringer er om dis ku tert (7, 15). Vi me ner at 
slike kan være nytt i ge for å kun ne for ut si 
selv mord på kort sikt (16, 17). Hvis man ikke 
men te det, bur de man ikke ha en lov som 
god tar al vor lig selv mords fa re som et til-
leggs kri te ri um ved tvangs inn leg gel se. Et 
me to do lo gisk pro blem i den ne sam men-

«Det var en man ge dob ling  
i for skriv nin gen av an ti  dep-
ressi ve le ge mid ler i Nor den  
i åre ne 1995�–�2005. Det te før te  
imid ler tid ikke til noen 
 nedgang i selv mords ra ten»
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noen mot set ning mel lom å lytt e til pa si en-
tens opp le vel ser og symp to mer og å vur de re 
om det fore lig ger akutt hjer te in farkt. Det er 
hel ler ikke nød ven dig å gjø re ko ro nar an gio-
gra fi hver gang pa si en ten kom mer til un der-
sø kel se med mind re det har opp stått en ny 
kli nisk si tua sjon.

Vi er eni ge i at det er be hov for ny tenk-
ning (7–9). Men det be tyr ikke at vi må star te 
helt på nytt el ler kaste ut pro se dy rer som er 
vel be grun ne de.

De fles te selv mord skjer blant men nes ker 
som ikke er i kon takt med hel se ve se net. Et 
ho ved mål for vi de re til tak må der for være  
å fan ge opp selv mords tru e de per so ner som 
ikke har kom met til be hand ling.

Det and re ho ved må let drei er seg om til - 
tak in nen hel se tje nes ten. Her er det minst  
å hen te i for bin del se med inn leg gel se  
i psy kia trisk av de ling, hvor bare en li ten del 
av selv mor de ne fin ner sted. Før s te lin je tje-
nes ten kan tro lig bli enda bedre til å fan ge 

om å vur de re selv mords fa re. De me ner at 
men nes ker som blir inn lagt i psy kia trisk 
døgn av de ling som føl ge av selv mords at ferd 
må møte em pa tis ke hel se ar bei de re som har 
evne til å ska pe god kon takt, som for sø ker  
å for stå, som aner kjen ner per so nens tan ker 
og fø lel ser, og som in vol ve rer pa si en ten  
i be hand lings for lø pet (7). And re kri ti se rer 
sy ste ma tisk bruk av selvmordsrisikovurde-
ringer for di de me ner at en slik til nær ming 
kan for sky ve opp merk som he ten fra ut forsk-
ning av pa si en tens opp le vel se til ut red ning, 
der pa si en ten er le ve ran dør av opp lys nin ger 
for eks per ten som vur de rer ri si ko og til tak 
(15). De me ner også at en slik un der sø kel se 
kan for ster ke opp le vel sen av kon troll tap ved 
at en eks pert tar over an sva ret for pa si en-
tens liv. Vi me ner at det ikke er noen mot set-
ning her (16, 17). Det er fullt mu lig å både 
fore ta en vur de ring av selv mords fa re, iverk-
sett e be skytt en de til tak og være iva re ta gen de, 
em pa tisk og in ter es sert i pa si en tens liv og 
his to rie. Men pro se dy re ne kan bli for om fat-
ten de i man ge si tua sjo ner, både i til fel ler 
hvor det raskt blir klart at pa si en ten ikke er 
akutt selv mords tru et, og når det er gjort 
gjen tatt e vur de rin ger uten at det har skjedd 
end rin ger i den kli nis ke til stan den el ler  
i pa si en tens livs si tua sjon. Hvis vi trek ker en 
pa ral lell til hjer te me di si nen, er det ikke 

heng er at man til sy ne la ten de tar feil når 
man an tar at en pa si ent vil ta li vet sitt, men 
at en in ter ven sjon for hind rer dett e. Sam ti-
dig er det nep pe nød ven dig å kun ne for ut si 
hvem som vil ta li vet sitt for å fo re byg ge 
selv mord. Vi har hatt en ned gang i an tall 
tra fikk døds fall uten at det har vært gjort 
noe for søk på å for ut si hvem som vil dø  
i tra fikk ulyk ker.

Hva skal vi gjø re?
Kli nisk forsk ning om selv mords at ferd står 
ikke i noe ri me lig for hold til pro ble mets 
om fang. I til legg drei er mes te par ten av 
forsk nin gen seg om ri si ko fak to rer og epi de-
mio lo gi, og lite om eff ek ten av be hand ling. 
Spe si elt tren ger vi mer kunn skap om hvil ke 
in ter ven sjo ner som vir ker.

Vi mang ler også stu di er av hva som kjen ne-
teg ner selv mords tru e de men nes ker som 
hen vi ses til psy kisk hel se vern, hva som skjer 
un der be hand lin gen, og hvil ken opp føl ging 
pa si en te ne får når de er fer dig be hand let. Vi 
vet lite om hvor vidt pa si en te ne har fått hjelp 
til å løse sine pro ble mer un der be hand lin-
gen, og hvil ken iva re ta gel se og om sorg de 
har blitt møtt med.

Hvis man reg ner med at det er 600 selv-
mord år lig i Norge og at 5 % av dis se fin ner 
sted un der inn leg gel se i psy kia trisk av de-
ling, blir det ca. 30 selv mord per år som 
gjø res av pa si en ter som er inn lagt. I 2017 ble 
over 150 000 pa si en ter be hand let i psy kisk 
hel se vern, og over 25 000 had de vært inn-
lagt i døgn av de ling (18). Det gir en selv-
mords ra te på 120 per 100 000 inn lag te per 
år, som er om trent ti gan ger høy ere enn 
selv mords ra ten i be folk nin gen. En van lig 
år sak til inn leg gel se er akutt selv mords fa re, 
og hvis vi an tar at det gjel der om trent halv-
par ten av de inn lag te (19), vil det si at ca. 
0,2 % av alle som ble inn lagt grun net akutt 
selv mords fa re tok li vet sitt un der opp hol det. 
Det er selv sagt be kla ge lig at 30 pa si en ter  
dør mens de er inn lagt, men man må ikke 
glem me at om trent 13 000 sam ti dig har fått 
hjelp til å kom me gjen nom sine selv mords-
kri ser. Dett e eks emp let vi ser at uan sett vil 
bedre selv mords fore byg ging mens pa si en-
tene er inn lagt bare kun ne på vir ke selv-
mords ra ten mar gi nalt. Det vil nok gi stør re 
eff ekt å bedre opp føl gin gen ett er selv mords-
for søk og fan ge opp dem som nær mer seg 
en selv mords kri se. Det gir best mu lig he ter 
for å hjelpe pa si en ten med pro ble me ne som 
har ført til kri sen.

Fle re er kri tis ke til ret nings lin je nes krav 
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Figur 1  Selvmordsrater i Skandinavia 1990–2015 (ujusterte tall, basert på nasjonal selvmordsstatistikk) (1–6).

«Kli nisk forsk ning om  
selv mords at ferd står ikke  
i noe ri me lig for hold til  
pro ble mets om fang»
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mords fore byg gen de ar bei det hvis vi kla rer  
å opp nå bedre psy kisk hel se i be folk nin gen.

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

Mott att 6.12.2018, før s te re vi sjon inn sendt 11.5.2019, 
 godkjent 31.5.2019.

Vi har tro lig mye å lære fra fore byg ging av 
hjer te syk dom. Selv om til ta ke ne over for de 
sy kes te har blitt sta dig bedre, er det livs stils-
end rin ger som har hatt størst be tyd ning for 
ned gan gen i hjer te syk dom og -død. An ta ge-
lig vil vi også få stør re eff ekt av det selv-

opp per so ner som er i fa re so nen, slik at de 
kan bli hen vist vi de re. Også i spe sia list hel se-
tje nes ten er det for bed rings mu lig he ter. 
Må let for be hand lin gen bør ikke bare være  
å løse den akutt e selv mords kri sen, men også 
å bedre den psy kis ke hel sen.

ØI VIND EKE BERG
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En gen va ri ant som lig ger mel lom to 
 koden de om rå der, fø rer til ar ve lig 
 ataksi og spas tisk para pa re se. Det  
vi ser en ny norsk stu die.

Ar ve lig atak si og ar ve lig spas tisk para pa re se 
in ne bæ rer pro gre die ren de gang van sker og 
be ve gel ses for styr rel ser, en ten i form av 
ko or di na sjons van s ker (atak si) el ler stiv het 
(spas ti si tet) i bena. Slike syk dom mer er 
mo no ge ne, dvs. at de for år sa kes av feil i kun 
ett gen. Hitt il er det be skre vet fle re hund re 
ge ner som ved gen feil kan for år sa ke dis se 
til stan de ne. Til tross for sta dig bedre dia-
gnos tis ke me to der står fort satt over halv par-
ten av dis se pa si en te ne uten ge ne tisk dia-
gno se. Be hand lin gen er symp to ma tisk.

I en stu die som ny lig er pub li sert i det 
pre sti sje fyl te tids skrif tet Brain, har en norsk 
fors ker grup pe fun net va ri an ter i ge net POL-
R3A som år sak til ar ve lig atak si og spas tisk 
para pa re se (1). De un der søk te eksomet (alt 
ko den de DNA) hos 95 nors ke fa mi li er med 
ar ve lig atak si og/el ler spas tisk para pa re se. 
10 fa mi li er og 13 pa si en ter had de an tatt 
syk doms for år sa ken de va ri an ter i dett e ge net.

Data i stu di en er hen tet fra en da ta ba se 
byg get opp av pro fes sor eme ri tus Chan tal 
Tall ak sen. Den ne da ta ba sen in ne hol der 
opp lys nin ger om fle re enn 750 pa si en ter, 
in klu dert 322 pa si en ter med mu lig re ces siv 
ar ve gang. Det vil si at selv om ikke alle 
i  den ne grup pen er tes tet, er va ri an ter 
i POLR3A-ge net år sak til syk dom hos minst 
3 % i den ne pa si ent grup pen.

– Et sær lig in ter es sant funn om den ne 
ny opp da ge de til stan den er at nes ten alle  
de rap por ter te pa si en te ne har den sam me 
ge ne tis ke va ri an ten, nem lig en va ri ant som 

Nors ke fors ke re har på vist syk doms gen

lig ger i et intron, dvs. mel lom to ko den de 
om rå der (ek so ner). Den ne gen va ri an ten 
fø rer til feil ak tig splei sing av mRNA, slik  
at pro tei net får ned satt funk sjon, sier Siri 
 Lyn ne Ryd ning, som er nev ro log, sti pen diat 
og ar tik ke lens før s te for fatt er.

– An ta ge lig er syk doms me ka nis me ne som 
gir det svært spe si fik ke kli nis ke bil det, knyt-
tet til ak ku rat den ne va ri an ten, sier Ryd ning.

Fun net il lust re rer også hvor dan ge ne tis ke 
va ri an ter i ikke-ko den de DNA-om rå der kan 
for år sa ke syk dom, noe som un der stre ker 
vik tig he ten av å ikke lete ett er feil kun 
i  ko den de om rå der.

– Syk doms me ka nis mer re la tert til feil -
splei sing åp ner også for nye inn falls vink ler 
med tan ke på be hand ling, slik som man for 
eks em pel har sett ved spi nal mus kel at ro fi 
og bruk av nusinersen, sier Ryd ning.

POLR3A-re la tert syk dom er et eks em pel på 
hvor dan va ri an ter i ett og sam me gen kan 
for år sa ke for skjel li ge syk doms bil der, og 
bi drar til den sta dig øken de for stå el sen av at 
det kan være fel les år sa ker og me ka nis mer 
bak til stan der som tra di sjo nelt har vært 
grup pert i se pa ra te «syk doms bok ser».

– For eks em pel kan POLR3A-re la tert syk-
dom ten kes å være en diff e ren si al dia gno se 
ved es sen si ell tre mor, som er en mye van li-
ge re til stand, der al ko hol ofte har en tremor-
dempende eff ekt, sier Ryd ning.

Stu di en ut går fra forsk nings grup pen for 
nevrogenetikk ved Av de ling for forsk ning og 
ut vik ling ved Nevroklinikken, Oslo uni ver si-
tets sy ke hus. Le de ren for grup pen er Kaja K. 
Sel mer. Grup pens mål er å av dek ke ge ne -
tiske og epi ge ne tis ke år sa ker og syk doms-
me ka nis mer ved nev ro lo gis ke syk dom mer, 
med et ho ved fo kus på epi lep si, be ve gel ses-
for styr rel ser og muskelskjelettsykdommer. 
Gruppen be står av ph.d.-stu den ter, mas ter-
stu den ter og postdok-sti pen dia ter med 
bak grunn fra ge ne tikk, nev ro lo gi, cel le bio -
logi og ma te ma tikk.

– Vi øns ker å finne ge ne tis ke og epi ge ne-
tis ke år sa ker til syk dom, sier Ryd ning.

– Slike funn kan kaste lys på den en kel te 
syk dom, men også på ge ne rel le ba sa le me-
ka nis mer i nor mal fy sio lo gi som er vik tig 
også for and re syk dom mer. Det er vik tig 
å sett e en mo le ky lær dia gno se, da dett e 
kre ves for å kun ne finne frem til per son -
tilpas set be hand ling, sier hun.

ØY VIND STOP LE SIVERTSEN TIDS SKRIF TET
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Kjønns be kref ten de el ler kropps jus te-
ren de hor mon be hand ling med fø rer noe 
økt bryst kreft ri si ko. Screen ing pro gram-
me ne må til pas ses slik at trans per so ner 
ikke går glipp av vik tig hel se hjelp.

Hos trans per so ner er det mang len de sam-
svar mel lom kjønn til delt ved fød sel og 
kjønns iden ti tet el ler kjønns utt rykk. Man ge 
øns ker hor mo nell og/el ler kir ur gisk kjønns-
be kref ten de el ler kropps jus te ren de be hand-
ling. Hos trans kvin ner, dvs. en kvin ne som 
ble til delt mann lig kjønn ved fød sel, kan 
dett e om fatt e antiandrogener og øst ro ge ner. 
Hos transmenn, dvs. en mann som ble til delt 
kvin ne lig kjønn ved fød sel, er be hand lin gen 
som re gel tes to ste ron. Slike hor mon be hand-
lin ger kan på vir ke ri si ko en for bryst kreft.

En re tro spek tiv ko hort stu die som ny lig  
er pub li sert i tids skrif tet BMJ, om fatt et over 
2 200 trans kvin ner og 1 200 transmenn  
i pe ri oden 1972�–�2016 (1). Me di an al der for 
opp start av hor mon be hand ling var hhv.  
31 og 23 år. To talt 15 til fel ler av in va siv bryst-
kreft ble opp da get hos trans kvin ne ne, der 
me di an al der ved dia gno se tids punkt var 50 
år ett er me di an 18 års be hand ling. De fles te 
svuls te ne var øst ro gen- og progesteronre-
septorpositive (hhv. 83 % og 67 %), mens langt 
fær re var HER-2-reseptorpostive (8 %). Fire 
transmenn fikk dia gnos ti sert in va siv bryst-
kreft ved me di an al der 47 år og ett er me di an 
15 års be hand ling. Trans kvin ner som fikk 
hor mon be hand ling, had de be ty de lig økt 
re la tiv ri si ko for bryst kreft sam men lik net 
med cismenn, dvs. menn til delt mann lig 
kjønn ved fød sel, men ri si ko en for kreft var 
la ve re for både trans kvin ner og transmenn 
som fikk hor mon be hand ling, enn hos cis-
kvinner, dvs. kvin ner til delt kvin ne lig kjønn 
ved fød sel. Den ab so lutt e ri si ko en for bryst-
kreft hos trans per so ner var li ke vel lav. For -
fatt er ne an be fa ler at trans kvin ner som 
bru ker hor mo ner, og transmenn som ikke 
har ut ført mas tek to mi, bør føl ge det van li ge 
screen ing pro gram met for bryst kreft.

Le ger må kjen ne til hvor dan krop pe ne  
til pa si en te ne er satt sam men uav hen gig av 
iden ti tet, per son num mer og til delt kjønn. 
Selv om det er rap por tert om få til fel ler av 
pro sta ta kreft hos trans kvin ner, bør pa si en te-
ne føl ges med fa mi lie anam ne se og pro sta ta-
un der sø kel se på lik lin je med cismenn (2).  
I Norge er til gang til screen ing pro gram me-
ne knytt et til kjøn net i per son num me ret. 
Kreft re gis te ret gjør ikke unn tak for en kelt-
per so ner: En per son med mann lig per son-
num mer kan ikke bli del av mam mo gra fi-
pro gram met, selv om han får hor mon be-
hand ling og har brys ter, og en transmann 
med mann lig per son num mer som ikke har 
fjer net liv mor og liv mor hals, får ikke inn kal-
ling til liv mor hals screen ing.

Vi tren ger mer flek sib le ord nin ger som  

er til pas set de krop pe ne folk fak tisk har. 
Fast le ger må kun ne mel de inn unn tak til 
screen ing pro gram me ne. Ri gi de sy ste mer 
må ikke stå i vei en for at folk får til gang til 
vik tig hel se hjelp.

KE TIL SLAG STAD UNIVERSITETET I OSLO
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Bryst kreft ri si ko hos trans per so ner

Il lust ra sjon: Scien ce pho to li brary / NTB Scan pix
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Stort for bruk av sol be skytt en de kre mer 
kan gi høy ere se rum ni vå er av ak ti ve 
stoff er enn an be falt.

Ame ri kans ke hel se myn dig he ter har satt  
en gren se på 0,5 ng/ml i se rum for sy ste misk 
ab sorp sjon av ak ti ve stoff er i sol be skytt en de 
kre mer. Pro duk ter med stoff er som over går 
den ne gren sen, må gjen nom gå mer om fat-
ten de tok si ko lo gis ke un der sø kel ser.

Avobenzon, oxybenzon, oktokrylen og 
ecamsul vir ker som UV-filt re og er mye 
brukt i sol be skytt en de kre mer. For å kart -
legge maksimumnivået for sy ste misk 
 ab sorp sjon av dis se stoff e ne gjen nom før te 
man en stu die der 24 fris ke fri vil li ge bruk te 
mak si ma le do ser sol be skytt en de krem dag-
lig i en uke uten at de var eks po nert for 
so len (1). Al le re de ett er før s te dag ble det 
målt ver di er på over 0,5 ng/ml for alle de fire 
stoff e ne, og se ne re ver di er var man ge gan-
ger høy ere enn gren se ver di en på 0,5 ng/ml.

– I den ne stu di en ble det fun net høye 
ni vå er i se rum av alle fire UV-filt re ne som 
ble målt, sier Joar Au stad, som inn til ny lig 

var over le ge ved Sek sjon for hud syk dom-
mer, Oslo uni ver si tets sy ke hus.

– Re sul ta te ne er noe over ras ken de, selv 
om test per so ne ne bruk te svært mye sol-
krem. De un der søk te stoff e ne er mye brukt 
i sol be skytt en de kre mer også i det nors ke 
mar ke det, sier Au stad.

– Vi mang ler til strek ke lig kunn skap om 
bi virk nin ger og tok sis ke eff ek ter av sy ste-
misk absorbsjon av ak ti ve sub stan ser i sol-
kre mer, sier han.

– Re sul ta te ne til si er ikke at man skal fra -
råde bruk av slike kre mer ved ak tiv sol eks-
po ne ring, men man bør be gren se bru ken. 
Man bør for eks em pel ikke bru ke kre mer 
med sol be skytt en de stoff er på da ger uten 
sol eks po ne ring, sier Au stad.

PET TER MOR TEN PET TER SEN TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
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ingredients. JAMA 2019; 321: 2082. 

Høye se rum ver di er av stoff er i sol kre mer

Il lust ra sjon: compuinfoto/iStock

Pa si en ter med ny opp stått, symp to ma-
tisk at rie flim mer tren ger van lig vis ikke 
rask kon ver te ring til si nus ryt me. Dett e 
vi ser en ny stu die fra Ne der land.

Mål set nin gen ved akutt be hand ling av  
at rie flim mer er å re du se re symp to mer og  
å fo re byg ge em bo li, hjer te in farkt og hjer te-
svikt. Hvor mye has ter det å gjen nom fø re 
be hand ling som kon ver te rer pa si en ten til 
si nus ryt me?

I en kli nisk stu die ved 17 sy ke hus i Ne der-
land  (1) ble 437 he mo dy na misk sta bi le 
pa si en ter med ny lig opp stått, symp to ma tisk 
at rie flim mer ran do mi sert til en ten stan dard 
be hand ling med tid lig far ma ko lo gisk el ler 
elek trisk kon ver te ring, el ler til å av ven te 
in ter ven sjon. Den sist nevn te grup pen fikk 
kun fre kvens re gu le ren de me di ka men ter og 
møtt e til po li kli nisk kon sul ta sjon 48 ti mer 
ett er at symp to me ne be gyn te. De som fort-
satt had de at rie flim mer, fikk da kon ver te-
ren de be hand ling.

Blant de 218 pa si en te ne som fikk ut satt 
in ter ven sjo nen, kon ver ter te 150 (69 %) spon-
tant og 61 (28 %) ett er se ne re kon ver te rings-
be hand ling. Ett er fire uker had de 193 av 212 
(91 %) pa si en ter fort satt si nus ryt me, mot 202 
av 215 (94 %) pa si en ter som fikk tid lig kon-
ver te rings be hand ling. For skjel len mel lom 
grup pe ne var på -2,9 pro sent po eng (95 % KI 
-8,2�–�2,2), alt så in gen un der le gen het. Det var 
in gen for skjell i kom pli ka sjo ner.

– Re sul ta tet i den ne stu di en var over ras-
ken de ty de lig, sier Dan Atar, som er pro fes-
sor og over le ge i kar dio lo gi og forsk nings-
sjef ved Oslo uni ver si tets sy ke hus, Ul le vål.  
De står i strid med en ut bredt prak sis ved 
nors ke sy ke hus med «halvakutte» kon ver te-
rin ger. Atar opp ford rer der for alle akutt av de-
lin ger om å se kri tisk på da gens be hand-
lings ru ti ner for pa si en ter med at rie flim mer.

TOR BJØRN ØY GARD SKOD VIN TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Pluymaekers NAHA, Dudink EAMP, Luermans JGLM 

et al. Ear ly or delayed cardioversion in re cent-on set 
atrial fibrillation. N Engl J Med 2019; 380: 1499�–�508. 

Has ter det å  
kon ver te re pa si en ter 
med at rie flim mer?
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Pasientrapportert livs kva li tet 
ved fed me – ut vik ling av nytt 
må le in stru ment

BAK GRUNN
Man ge skje ma er for må ling av livs kva li tet for pa si en ter 
med fed me kre ver om fatt en de ut reg ning før bruk. Det  
er be hov for skje ma er der sva re ne en kelt kan vur de res 
un der pa si ent sam ta len. Vi har ut vik let skje ma et Pa tient 
Reported Outcomes in Obe si ty (PROS). Må let med 
stu  di en var å tes te skje ma ets re lia bi li tet og va li di tet.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
Skje ma et ble brukt for å spør re pa si en ter om i hvil ken 
grad vekt el ler kropps form ble opp levd som plag som.  
En grup pe pa si en ter med gjen nom snitt lig kropps mas se-
in deks (BMI) på 42 (n = 109) fyl te ut PROS-skje ma et og  
The Im pact of Weight Qual i ty of Life ques ti on nai re 
(IWQOL-Lite) før fed me ope ra sjon. En an nen grup pe med 
gjen nom snitt lig BMI på 29 (n = 95) fyl te ut PROS-skje ma 
1�–�5 år ett er fed me ope ra sjon. 68 % av pa si en te ne var > 40 
år og 79 % var kvin ner. Vi be nytt et Cronbachs alfa, fak tor-
ana ly se, Spearmans rang test og uav hen gig t-test i den 
sta tis tis ke ana ly sen.

RE SUL TA TER
Cronbachs alfa for PROS-to tal skår var 0,90, og fak tor -
analy sen vis te en ty de lig fak tor (egen ver di = 4,7) som 
for klar te 58,4 % av va ria sjo nen. Kor re la sjon for test-re test 
var 0,93 (p < 0,001). Kor re la sjons ko effi  si en te ne mel lom 
PROS-skår, IWQOL-Lite-to tal skår (rs = -0,91) og kropps -
masse in deks (rs = 0,60) var sig ni fi kan te (p < 0,001). T-test 
vis te eff ekt stør rel se (for skjell i stan dard av vik) mel lom 
ikke-ope rert og ope rert grup pe på 1,9 (95 % KI 1,6�–�2,5) for 
PROS-skje ma et og 2,1 (95 % KI 1,7�–�2,5) for IWQOL-Lite-to tal-
skår.

FOR TOLK NING
PROS-skje ma et er et re lia belt og va lid skje ma for må ling 
av fed me spe si fikk livs kva li tet.
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HO VED FUNN
Det er be hov for skje ma er for må ling 
av livs kva li tet der sva re ne en kelt kan 
vur de res un der pa si ent sam ta le

PROS-skje ma et (Pa tient Reported 
Outcomes in Obe si ty) vi ser seg  
å være et re lia belt og va lid skje ma 
som eg ner seg for bruk både i kli nisk 
prak sis og forsk ning

Pa si en ter med al vor lig fed me har 
ofte lav hel se re la tert livs kva li tet (1). 
Å bedre den ne er der for et vik tig 
mål i be hand lin gen (2). Selv om de 
fles te pa si en ter opp le ver bed ring 
av livs kva li tet ett er fed me kir ur gi, 

opp le ver en kel te pa si en ter med lite vektt ap 
og/el ler mye bi virk nin ger en for ver ring (3, 4). 
Noen pa si en ter opp le ver symp to mer på angst 
og de pre sjon uav hen gig av vekt end ring (5). 
Opp føl ging av pa si en ters psy kis ke hel se ett er 
fed me kir ur gi er ikke stan dar di sert (6).

Det fin nes in gen uni ver sell de fi ni sjon av 
livs kva li tet, men be gre pet for stås ofte som ut-
trykk for sub jek tiv opp le vel se av vel væ re (7). 
Be gre pet bru kes på fle re må ter, og i norsk 
sam men heng er det van lig å bru ke det som 
en be teg nel se på hvor dan li vet opp le ves for 
den en kel te. Ved må ling av livs kva li tet blir det 
ofte re fe rert til fy sisk hel se og funk sjon, psy-
kisk hel se, so si a le re la sjo ner og øko no misk 
sta tus (8).

Både ge ne ris ke og syk doms spe si fik ke skje-
ma er blir be nytt et for å vur de re be last nin gen 
av fed me (9, 10), og de siste ti å re ne er det ut-
vik let fle re syk doms spe si fik ke livs kva li tets-
skje ma er for fed me (11). Man ge av skje ma ene 
er ut vik let for forsk ning og kre ver ofte om fat-
ten de ut reg ning. Vi har sett et be hov for skje-
ma er med få spørs mål som kan bru kes i pa-
sient sam ta len, og har ut vik let et fed me spe si-
fikt livs kva li tets skje ma, Pa tient Reported 
Outcomes in Obe si ty (PROS) i sam ar beid med 
kli ni ke re og pa si en ter. Dett e skal kun ne bru-
kes både i forsk ning og i kli nisk prak sis. For-
må let med den ne stu di en var å tes te skje ma-
ets re lia bi li tet og va li di tet.

Ma te ria le og me to de

Vi gjor de en tverr snitts stu die blant pa si en ter 
som had de fått ut ført fed me ope ra sjon (ver ti-
kal ventrikkelreseksjon) ett til fem år tid li  gere 
(n = 95) el ler som stod på ven te lis te for 

 fed me ope ra sjon (n = 109). Den ne ut valgs -
størrel sen gjor de det mu lig å opp da ge en 
 sta tis tisk sig ni fi kant, men li ten kor re la sjon 
(r = 0,22), og en sta tis tisk sig ni fi kant, men 
 li ten stan dar di sert for skjell i skår mel lom 
grup per målt med en uav hen gig t-test (0,41; 
gitt p-ver di = 0,05 og styr ke = 0,90). Alle som 
opp fyl te in klu sjons kri te ri e ne fikk fore spør sel 
om å del ta i stu di en da de møtt e på in for ma-
sjons mø te el ler kon troll ved fed me po li kli nik-
ken ved Førde sen tral sju ke hus og på Voss 
sju ke hus. Data ble sam let inn i pe ri oden 
 au gust 2015 til mars 2016. Kri te ri e ne for å 
 del ta i stu di en var at pa si en te ne var fed me-
ope rert el ler opp fyl te kri te ri e ne for kir ur gisk 
be hand ling av fed me.

Det var in gen kon takt mel lom fors ker og 
pa si ent un der da ta inn sam lin gen. Spør re skje-
ma ene ble ut le vert på po li kli nik ken sam men 
med skrift lig in vi ta sjon med in for ma sjon om 
stu di en. Re tur ne ring av ut fylt spør re skje ma 
ble reg net som sam tyk ke til del ta kel se. Vi 
bruk te Norsk sen ter for forsk nings da tas sjekk-
lis te til å vur de re om stu di en var mel de plik-
tig. Alle spørs må le ne i sjekk lis ten ble be svart 
med «nei». Forsk nings etis ke ret nings lin jer ble 
fulgt, og ett er som stu di en var ano nym, vur-

der te vi den som ikke mel de plik tig til per son-
vern om bu det el ler etisk ko mi té.

Må le in stru men ter
I PROS-skje ma et blir pa si en te ne spurt om i 
hvil ken grad vekt el ler kropps form opp le ves 
som plag som in nen for føl gen de om rå der: 
 fy sisk ak ti vi tet, smer ter, dis kri mi ne ring, søvn, 
sek su al liv, so si al om gang, ar beid/sko le og selv-
fø lel se. Skje ma et har fire mu li ge svar al ter  na-
tiv: ikke pla get (0), mildt pla get (1), mo de rat 
pla get (2) og be ty de lig pla get (3). Pa si en te ne 
blir bedt om å krys se av for det al ter na ti vet 
som pas set best i da gens si tua sjon (ap pen diks 
1 på tidsskriftet.no).

Skje ma et ble ut vik let gjen nom et sam -
arbeid mel lom pa si en ter, kli ni ke re og fors -
kere og kan de fi ne res som en in di ka tor på 
livs kva li tet, el ler mer spe si fikt: fed me re la tert 
livs kva li tet. Skje ma et er rett et mot grad av 
pla ger el ler fra vær av pla ger og ikke mot 
 «po si ti ve hel se as pek ter». Både to tal skår og 
del skår kan bru kes. To tal skår skal bru kes som 
en in di ka tor for hvor pla get pa si en ten er og 
reg nes ut som gjen nom snitts ver di ved å sum-
me re del spørs må le ne og di vi de re med an tall 
svar. Mi ni mum fem spørs mål må være be-

Ta bell 1  Ka rak te ris ti ka ved in klu der te pa si en ter (n = 204) som had de fått ut ført fed me ope ra sjon (n = 95), el ler 
som stod på ven te lis te for fed me ope ra sjon (n = 109) ved sy ke hu se ne i Førde el ler Voss au gust 2015–mars 2016. 
An tall (%) der som an net ikke er an gitt.

Karakteristika1 Alle
Ikke- 

opererte Opererte

Alder

< 30 år 23 (11,3) 12 (11,0) 11 (11,6)

30 – 39 år 43 (21,1) 26 (23,9) 17 (17,9)

40 – 49 år 63 (30,9) 39 (35,8) 24 (25,3)

50 – 59 år 55 (27,0) 24 (22,0) 31 (32,6)

> 50 år 20 (9,8) 8 (7,3) 12 (12,6)

Kjønn, kvinner 82 (75,2) 82 (75,2) 75 (78,9)

BMI (kg/m2), utgangsverdi, gjennomsnitt ± SD 157 (77,0) 41,7 ± 5,2 29,4 ±4,9

Sivilstatus

Gift/samboer 143 (70,4) 76 (70,4) 67 (70,5)

Enslig 60 (29,6) 32 (29,6) 28 (29,5)

Utdanning

Grunnskole 34 (16,8) 25 (22,9) 9 (9,7)

Videregående skole 117 (57,9) 56 (51,4) 61 (65,6)

Universitetsutdanning  4 år 43 (21,3) 23(21,1) 20 (21,5)

Universitetsutdanning  4 år 8 (4,0) 5 (4,6) 3 (3,2)

1 Pasienttallene va ri er te fra 200 til 204 for de uli ke va riab le ne.
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svart. Ten ta tivt de fi ner te gren se ver di er in di-
ke rer < 0,5 som in gen pla ger, 0,5�–�1,49 som 
mil de pla ger, 1,5�–�2,49 som mo de ra te pla ger og 
≥ 2,5 som be ty de li ge pla ger. To tal skår ale ne 
skal ikke bru kes i kli nisk ar beid, si den en pa-
si ent kan ha lav to tal skår, men li ke vel be ty de-
li ge pla ger på en kelt om rå der.

Skje ma et The Im pact of Weight on Qual i ty 
of Life Ques ti on nai re short-form (IWQOL-Lite) 
er et va li dert, selv rap por tert livs kva li tets  skje-
ma for vur de ring av fed me spe si fikk livs kva li-
tet (12). Dett e blir reg net som gull stan dar den 
for å måle livs kva li tet hos den ne pa si ent grup-
pen. Her vur de res kropps vek tens be tyd ning 
in nen for om rå de ne fy sisk funk sjons ev ne, selv-
bil de, sek su al liv, off ent lig be last ning og ar-
beid. Skje ma et kan opp sum me res med en 
to tal skår el ler med en sum skår for hvert av de 
fem om rå de ne som er trans for mert til en 
 ska la 0�–�100. Høy skår in di ke rer høy fed me spe-
si fikk livs kva li tet (12). Skje ma et er va li dert for 
nors ke for hold (13).

Pi lot stu die
Vi tes tet spør re skje ma et i en pi lot stu die på 
17 per so ner som var på in for ma sjons mø te før 
ope ra sjon. Vi spur te «i hvil ken grad de had de 
pro ble mer med vekt el ler kropps form». Ett er 
til ba ke mel ding fra pa si en te ne ble spørs måls-
stil lin gen end ret til «i hvil ken grad vekt el ler 
kropps form opp le ves som plag som». Der ett er 
ble skje ma et tes tet i en ny pi lot stu die i tre 
grup per med til sam men 54  per so ner: to 
grup per som var på in for ma sjons mø te før 
ope ra sjon (39 pa si en ter) og én grup pe som 
var på opp da te rings kurs to år ett er ope ra sjon 

(15 pa si en ter). Det ble der ett er ut ført re tes ting 
av skje ma et på slutt en av kurs da gen. 26 pa-
sien ter fyl te da ut skje ma et. Pa si en te ne eva-
luer te spør re skje ma et skrift lig og gjen nom 
del ta kel se i grup pe in ter vju le det av pro sjekt-
an svar lig. Pa si en te ne (n = 54) rap por ter te at 
alle spørs mål og svar ka te go ri er var enk le å 
for stå på den siste pi lot stu di en.

Sta tis tisk ana ly se
De skrip tiv sta tis tikk ble be nytt et for å be skri ve 
kli nis ke og so sio de mo gra fis ke ka rak te ris ti ka 
og blir pre sen tert som pro sent el ler gjen nom-

snitt med stan dard av vik (SD). For di dett e er 
en va li de rings stu die, bruk te vi kun skår på 
PROS- og IWQOL-Lite-skje ma ene som var ba-
sert på kom plett e ut fyl lin ger.

In tern kon sis tens ble målt ved å be reg ne 
Cronbachs alfa, og en ver di over 0,7 ble an sett 
som til freds stil len de (14). Cronbachs alfa ble 
be reg net også når et spørs mål ble holdt uten-
for. I til legg kor re ler te vi hvert en kelt spørs mål 
med to tal skå ren i PROS-skje ma et og kor ri -
gerte for over lapp. For å un der sø ke om to tal-
skå ren var sta bil når den ble fylt ut av sam me 
pa si ent med fem tim ers mel lom rom, ble en 

Ta bell 2  Re lia bi li tets ana ly se og eks plo ra tiv fak tor ana ly se for skje ma et Pa tient Reported Outcomes in Obe si ty 
(PROS) (n = 204).

PROS-spørsmål

Item–  
total-korre-

lasjon1

Cronbachs alfa 
dersom ett spørs-

mål mangler
Faktor- 
ladning

Kommu-
nalitet

Vanlige fysiske aktiviteter 0,73 0,88 0,80 0,64

Smerter i kroppen 0,67 0,88 0,74 0,55

Diskriminering/ 
ufin oppførsel 0,60 0,89 0,70 0,49

Søvn 0,57 0,89 0,66 0,43

Seksualliv 0,65 0,89 0,74 0,54

Vanlig sosial omgang 0,72 0,88 0,81 0,65

Arbeid, skole,  
daglige gjøremål 0,75 0,88 0,83 0,69

Selvfølelse 0,75 0,88 0,83 0,68

1  Total kor re la sjon med egen PROS-ska la kor ri gert for over lap ping. Cronbachs alfa for PROS-
to tal skår var 0,90. Prin si pal kom po nent ana ly se vis te at én en kelt fak tor (egen ver di = 4,7) 
for klar te 58,4 % av va ria sjo nen i skje ma et. Kai ser-Meyer-Olkin-ver di = 0,89 og Bartletts sfære-
 test < 0,001.

Ta bell 3  Kor re la sjon mel lom skje ma ene Pa tient Reported Outcomes in Obe si ty (PROS), Im pact of weight on qual i ty of life ques ti on nai re short-form (IWQOL-Lite) og 
kropps mas se in deks (BMI).

IWQL-Lite og BMI

PROS1 Sumskår
Fysisk funk-

sjonsevne Selvfølelse Seksualliv
Offentlig 

belastning Arbeid BMI

Sumskår -0,91 -0,88 -0,84 -0,76 -0,77 -0,87 0,60

Fysisk aktivitet -0,75 -0,80 -0,64 -0,63 -0,62 -0,72 0,55

Smerter -0,70 -0,71 -0,52 -0,51 -0,52 -0,65 0,39

Diskriminering -0,69 -0,62 -0,66 -0,45 -0,70 -0,63 0,46

Søvn -0,054 -0,57 -0,49 -0,43 -0,44 -0,54 0,32

Seksualliv -0,67 -0,61 -0,59 -0,74 -0,54 -0,62 0,42

Sosial omgang -0,76 -0,70 -0,76 -0,65 -0,68 -0,72 0,56

Arbeid, skole -0,76 -0,74 -0,68 -0,57 -0,64 -0,79 0,53

Selvfølelse -0,81 -0,68 -0,87 -0,71 -0,69 -0,73 0,50

1  Pasienttallene for PROS var 204, IWQOL-Lite 158–195 og 200 for kropps mas se in deks. P-ver di er for alle kor re la sjo ner er < 0,001.
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test-re test-ana ly se be nytt et ved hjelp av Spear-
mans rang test. En kor re la sjons ko ef fi si ent 
> 0,7 er an be falt, mens ver di er > 0,85 er ide elt 
(15).

Prin si pal kom po nent ana ly se ble be nytt et 
for å un der sø ke konstruksjonsvaliditet, alt så 
om spørs må le ne i PROS-skje ma et ut gjor de en 
to tal skår el ler fle re skå rer. En kom po nent 
med egen ver di ≥ 1 ble reg net som in di ka sjon 
på en selv sten dig skår. For klart va ria sjon for 
en kom po nent med egen ver di ≥ 1 skal rap por-
te res, og fak tor lad nin ger på en kelt spørs mål i 
en skår > 0,40 er ak sep tab le (16). Vi tes tet kri-
terievaliditet, alt så ny skår mot gull stan dard 
som skal måle det sam me, ved å kor re le re to-
tal skå ren for PROS-skje ma et med to tal skå ren 
for IWQOL-Lite-skje ma et ved hjelp av Spear-
mans rang test. En kor re la sjons ko ef fi si ent 
> 0,7 er an be falt, mens ver di er > 0,85 er ide elt 
(15). Vi un der søk te kon ver ge ren de va li di tet, 
alt så om PROS-to tal skår og -del spørs mål var 
kor re lert med va riab ler som ikke er det sam-
me, men som teo re tisk sett skal være re la tert 
til PROS-skje ma et.

Kor re la sjons ko ef fi si en ter for kon ver ge -
rende va li di tet ble tol ket slik: > 0,5 var stor, 
0,3�–�0,49 mo de rat, 0,1�–�0,29 li ten og < 0,1 ube ty-
de lig eff ekt stør rel se (14). Gulv- og tak eff ek ter, 
de som skå rer la vest og høy est mu lig, er pre-
sen tert og bør være un der 15 % (17).

Alle ana ly ser så langt er ba sert på at ikke-
ope rer te og ope rer te pa si en ter er slått sam-
men til én grup pe. Stra ti fi ser te ana ly ser fin nes 
i ap pen diks 2 (NB! Ta bel le ne i ap pen diks 2 har 
ikke blitt fag fel le vur dert, re dak sjo nens an-
merk ning.) Uav hen gig t-test ble brukt for å 
sam men lig ne grup pe ne (ope rert ver sus ikke-
ope rert). Eff ekt stør rel se ble be reg net ved å 

kal ku le re for skjel len mel lom gjen nom snitt lig 
PROS-skår for den ope rer te og den ikke-ope-
rer te grup pen di vi dert, med sam let stan dard-
av vik   

 
Som tersk ler på eff ekt stør rel se bruk te vi 0,2 
(li ten), 0,5 (mo de rat) og 0,8 el ler mer (stor) (14).

Sta tis tis ke ana ly ser ble ut ført med GPower 
3.1.9.3 og Sta tis ti cal Package for So cial Sciences 
for Win dows (SPSS), ver sjon 24.0 (Chi ca go, IL). 
En to si dig p < 0,05 ble satt som nivå for sta tis-
tisk sig ni fi kans.

Re sul ta ter

To talt 204 av 210 (97 %) pa si en ter tak ket ja til å 
del ta i stu di en. Pa si ent ka rak te ris ti ka er pre-
sen tert i ta bell 1. Alle pa si en te ne fyl te ut PROS-
skje ma et kom plett, mens for IWQOL-Lite-skje-
ma et va ri er te det in nen de fem om rå de ne 
(78�–�96 %).

Cronbachs alfa for PROS-to tal skår var 0,90. 
Der som ett spørs mål ble holdt uten for, var 
Cronbachs alfa 0,88�–�0,89. Item–to tal-kor re la-
sjo nen, kor ri gert for over lapp, var 0,57�– 0,75. 
Test-re test for PROS-skje ma et var 0,93 
(p < 0,001). Prin si pal kom po nent ana ly se vis te 
at én en kelt fak tor for klar te 58,4 % av va ria sjo-
nen i skje ma et. Fak tor lad nin gen vis te høy 
 ho mo ge ni tet og va ri er te fra 0,66 til 0,83. Kom-
munaliteten var 0,43�–�0,69 (ta bell 2). I PROS-
skje ma et skå ret 2 % av pa si en te ne i ikke-ope-
rert grup pe på la vest mu lig nivå (gulv eff ekt), 
mot 28 % i ope rert grup pe. På høy est mu lig 
nivå (tak eff ekt) skå ret 4 % i ikke-ope rert grup-
pe, mot 1 % i ope rert grup pe. Kor re la sjons -

koeffi si en te ne mel lom PROS-, IWQOL-Lite- 
total skår og BMI var sta tis tisk sig ni fi kan te 
(p < 0,001) og i for ven tet ret ning og stør rel se 
(ta bell 3). Da vi gjor de stra ti fi ser te ana ly ser for 
ikke-ope rert og ope rert grup pe, fant vi ge ne-
relt sett lig nen de, men noe sva ke re as so sia sjo-
ner enn i hele ut val get, samt en mu lig tofak-
tormodell for PROS-skje ma et (ap pen diks 2). 
T-test vi ser høy sen si ti vi tet for grup pe for skjel-
ler, og eff ekt stør rel sen mel lom ikke-ope rert 
og ope rert grup pe var 1,9 (95 % KI 1,6�–�2,5) for 
PROS-to tal skår og 2,1 for IWQOL-Lite-to tal skår 
(95 % KI 1,7�–�2,5). El lers er eff ekt stør rel se for de 
uli ke en kelt spørs må le ne i PROS mel lom ope-
rert og ikke-ope rert grup pe opp gitt som pro-
sent (ta bell 4).

Dis ku sjon

Man kan stil le spørs mål om hvor for vi ut vik let 
et nytt skje ma i ste det for å bru ke ek si ste -
rende fed me spe si fik ke skje ma som for eks em-
pel Obe si ty Re lated Pro blem Scale (OP) (18), 
Moorehead-Ardelt Qual i ty of Life Ques ti on -
naire II (19) el ler IWQOL-Lite (12). IWQOL-Lite-
skje ma et blir reg net som gull stan dar den, 
men in ne hol der man ge ut sagn (20) og skå-
rene er van ske lig å reg ne ut mens man sitt er 
i sam ta le med pa si en ten. The Moorehead- 
Ardelt Qual i ty of Life Ques ti on nai re II er et 
kort, kom mer si elt skje ma. Dett e be gren ser 
den kli nis ke bru ken. Er fa ring til si er at det er 
be hov for et skje ma som er raskt å fylle ut, 
 en kelt å sum me re og som kan be nytt es kost-
nads fritt i kli nik ken. Vi var in spi rert av Obe s-
i ty Re lated Pro blem Scale, som vi også har 
over satt og va li dert på norsk (18). Dett e er et 
fed me spe si fikt skje ma som må ler psy ko so si al 
funk sjon (18). I til legg til psy ko so si al funk sjon 
øns ket vi å sam le inn data på fy sisk ak ti vi tet, 
smer ter, søvn, dis kri mi ne ring og selv fø lel se, 
da dis se om rå de ne også har be tyd ning for hel-
se re la tert livs kva li tet (20–24).

Ho ved for må let med PROS-skje ma et er at 
det skal frem me dia lo gen mel lom pa si ent og 
kli ni ker og der med føre til mer mål rett e de 
kon sul ta sjo ner. PROS-to tal skår er ba sert på at 
alle un der punkt er vek tet likt, men slik er det 
ikke all tid på in di vid ni vå. I hvil ken grad en 
pa si ent har pla ger kan der med av vi ke fra to-
tal skå ren. Vi an be fa ler der for å spør re pa si en-
te ne om i hvil ken grad de fø ler seg pla get 
sam let sett, fra «ikke pla get» til «be ty de lig pla-
get». Slik kan man se om to tal skå ren er noe 
pa si en ten kjen ner seg igjen i.

PROS-skje ma et må ler i hvil ken grad vekt 
 el ler kropps form opp le ves som plag som. En 

Ta bell 4  Over sikt over for de ling (%) i be sva rel se ne av skje ma et Pa tient Reported Outcomes in Obe si ty (PROS)  
i ikke-ope rert (n = 109) og ope rert grup pe (n = 95). 

Ikke-operert gruppe Operert gruppe

PROS-subskår
Ikke/mildt 

plaget

Moderat/
betydelig 

plaget
Ikke/mildt 

plaget

Moderat/
betydelig 

plaget

Fysisk aktivitet 29,4 70,6 87,4 12,6

Smerter 27,5 72,5 68,4 31,6

Diskriminering 66,1 33,9 97,9 2,4

Søvn 41,3 58,7 77,9 22,1

Seksualliv 46,8 53,2 86,3 13,7

Sosial omgang 59,6 40,4 93,7 6,3

Arbeid, skole 40,4 59,6 93,7 6,3

Selvfølelse 24,8 75,2 78,9 21,1
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og forsk ning. Skje ma et vi ser god va li di tet i 
for hold til IWQOL-Lite-skje ma et og skal være 
en kelt å tolke for kli ni ke ren. Det er be hov for 
stu di er der skje ma et blir brukt til å føl ge pa-
si en ter over tid, også i grup per av pa si en ter 
med fed me som ikke øns ker kir ur gisk be-
hand ling.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mott att 11.6.2018, før s te re vi sjon inn sendt 15.11.2018, 
 godkjent 22.2.2019.

be grens ning i den ne stu di en er at skje ma et 
bare er va li dert i en grup pe pa si en ter som er 
kva li fi sert for fed me kir ur gi. Det er der for ikke 
sik kert at PROS-skje ma et er like re lia belt og 
va lid for bruk til pa si en ter som ikke er kva li-
fi sert for el ler øns ker fed me kir ur gi. En an nen 
be grens ning er at vi ikke fulg te opp pa si en -
tene over tid, men bruk te et tverrsnittdesign. 
Dett e kan føre til at PROS-skje ma ets føl som het 
for end ring kan være litt usik ker. Det er også 
brukt selv rap por tert høy de og vekt, noe som 
kan med fø re unøy ak tig het. Det vil bli gjort 
vi de re stu di er med stør re ut valg for å ut fors ke 
PROS-skje ma ets fak tor struk tur.

En styr ke ved stu di en er at det er man ge 
 in klu der te pa si en ter og høy svar pro sent fra 
re pre sen ta ti ve pa si en ter. I til legg er PROS-skje-
ma et sam men lig net med gull stan dar den for 
pa si ent grup pen, IWQOL-Lite-skje ma et (24). 
Skje ma et er fritt til gjen ge lig for bruk i kli nisk 
prak sis og forsk ning (ap pen diks 1).

Kon klu sjon

PROS-skje ma et er et re lia belt og va lid skje ma 
for må ling av fed me spe si fikk livs kva li tet. Det 
kan egne seg for bruk både i kli nisk prak sis 
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Jobb re la tert mest rings tro  
ved mus kel- og skje lett pla ger –  
et spør re skje ma

BAK GRUNN
Spør re skje ma et The Re turn-To-Work Self-Effi  ca cy Scale 
kart leg ger mest rings tro på å kom me til ba ke til jobb 
ett er akutt e korsryggssmerter. Vi øns ket å over sett e og 
va li de re spør re skje ma et samt å vur de re sam svar mel lom 
over satt skje ma og to and re skje ma er.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
Spør re skje ma et ble over satt til norsk ett er an be fal te 
ret nings lin jer. An satt e i hel se- og om sorgs tje nes ten  
med mus kel- og skje lett pla ger ble re krutt ert til stu di en. 
Kryss kul tu rell va li di tet ble vur dert ved prin si pal kom po-
nent ana ly se og in tern kon sis tens ved Cronbachs alfa. 
Begrepsvaliditet ble vur dert ved kor re la sjon mel lom det 
over satt e spør re skje ma et og sam ti di ge må lin ger fra to 
spør re skje ma som fo ku se rer på nær lig gen de egen ska-
per: Tam pa scale for kinesiophobia og Krav-kon troll- 
sosial støtt e.

RE SUL TA TER
Det nors ke spør re skje ma et er kalt Jobb-re la tert mest-
rings tro. Av et ut valg på 229 ble 206 per so ner (89,9 %) 
in klu dert i ana ly se ne. Prin si pal kom po nent ana ly se 
støtt et den kryss kul tu rel le va li di te ten gjen nom funn av 
en trefaktorstruktur i sam svar med det ori gi na le spør re-
skje ma et. In tern kon sis tens var høy for alle spørs må le ne 
i spør re skje ma et (0,95) samt for hver av de tre fak to re ne 
møte jobb krav (0,99), kom mu ni se re be hov til and re (0,97) 
og til pas se ar beids opp ga ver (0,96) ett er jus te ring for 
an tall spørs mål. Det var lave kor re la sjo ner (< 0,40) 
mel lom Jobb-re la tert mest rings tro og hen holds vis 
Tam pa scale for kinesiophobia og de uli ke fak to re ne  
i spør re skje ma et Krav-kon troll-so si al støtt e.

FOR TOLK NING
Spør re skje ma et Jobb-re la tert mest rings tro har ett er 
over sett el se til freds stil len de kryss kul tu rell va li di tet  
og in tern kon sis tens.

KJAR TAN VIBE FER SUM
Forsk nings grup pe i fy sio te ra pi
Institutt for glo bal hel se og sam funns me di sin
Uni ver si te tet i Bergen

SIL JE END RE SEN REME
Psy ko lo gisk in sti tutt
Uni ver si te tet i Oslo

Av de ling for smer te be hand ling
Oslo uni ver si tets sy ke hus

ROLF MOE-NILS SEN
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NORCE Nor we gi an Re search Centre
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HO VED FUNN
Spør re skje ma et Jobb-re la tert 
mest rings tro må ler mest rings tro  
på å kom me til ba ke til jobb

Ett er over sett el se had de spør re skje-
ma et til freds stil len de kryss kul tu rell 
va li di tet og in tern kon sis tens

Mus kel- og skje lett pla ger er i 
Norge den stør ste en kelt -
årsa ken til at ar beids ta ke re 
blir syk meldt el ler fal ler 
uten for ar beids li vet (1, 2). 
For noen fø rer dis se pla ge ne 

til lang va rig sy ke fra vær og ufør het (2, 3). Sann-
syn lig he ten for å kom me til ba ke til jobb 
 re du se res med leng re fra vær (4).

Mest rings tro er et sen tralt teo re tisk be grep 
be skre vet av Ban du ra og in ne bæ rer opp le vel-
sen av at man har det som skal til for å mest re 
opp ga ver og nå mål (5). Be gre pet er brukt i en 
rek ke sam men hen ger, blant an net for å pre-
di ke re sy ke fra vær, kro nis ke smer ter el ler til-
pas ning til uli ke syk dom mer (6). Det er fun-
net at pa si en ter med lave for vent nin ger til å 
bli frisk i mind re grad kom mer til ba ke til jobb 
sam men lig net med pa si en ter med høye 
 for vent nin ger (7, 8). Men nes ker med li ten 
mest rings tro og lave for vent nin ger om å fun-
ge re i jobb kan ha be hov for mer støtt e for å 
mest re sitt ar beid.

Det mang ler gode nors ke må le in stru men-
ter for mest rings tro på å kom me til ba ke til 
jobb. Spør re skje ma ene Tam pa scale for kine-
siophobia (9) og Krav-kon troll-so si al støtt e (10) 
kart leg ger fe no me ner som kan ha be tyd ning 
for å kom me til ba ke til jobb, men er ikke spe-
si elt rett et mot mest rings tro. The Re turn-To-
Work Self-Effi  ca cy Scale (11) ble ut vik let i USA 
for å kart leg ge mest rings tro på å kom me til-
ba ke i jobb ett er akutt e korsryggssmerter. Det 
ori gi na le skje ma et ble be nytt et ved bedrifts-
helseklinikker i USA. Ved dis se kli nik ke ne ble 
ar beids ta ke re med akutt e rygg smer ter un der-
søkt og fulgt opp av lege. Skje ma et ble ut fylt i 
for bin del se med den me di sins ke un der sø kel-
sen. Si den er skje ma et blitt brukt i en rek ke 
stu di er for å un der sø ke ar beids re la tert mest-
rings tro hos pa si en ter med både akutt e og 
kro nis ke smer ter. Det er over satt til dansk, 
svensk og ki ne sisk (12, 13). Vi øns ket å over  sette 
og til pas se skje ma et for å kart leg ge pa si en ters 
tro på å mest re ar beids opp ga ver og å fun ge re 
i jobb ved mus kel- og skje lett pla ger. Det fyl les 

ut av pa si en ten og kan være et nytt ig verk tøy 
for hel se per so nell el ler and re som skal vur -
dere in di vi du el le, ar beids rett e de til tak sam-
men med pa si en ten.

Må let med den ne stu di en var å over sett e 
spør re skje ma et til norsk, un der sø ke dets 
kryss kul tu rel le va li di tet og in ter ne kon sis tens 
og vur de re sam svar i begrepsvaliditet mel lom 
over satt skje ma og to and re ek si ste ren de skje-
ma er. Vi had de føl gen de hy po te ser:
• Oversatt versjon har de samme underlig-

gende faktorer som The Return-To-Work 
Self-Efficacy Scale: Møte jobbkrav, tilpasse 
arbeidsoppgaver og kommunisere behov 
til andre

• Oversatt versjon har høy intern konsistens 
totalt og innen hver underliggende faktor

• Oversatt versjon korrelerer positivt, men i 
lav grad med to andre skjema som måler 
lignende, men litt ulike aspekter av betyd-
ning for å komme tilbake til jobb (bevegel-
sesfrykt ved muskel- og skjelettsmerter og 
krav, kontroll og sosial støtte på arbeids-
plassen).

Ma te ria le og me to de

Da ta ma te ria let er hen tet fra en un der sø kel se 
blant hel se- og om sorgs ar bei de re med mus-
kel- og skje lett pla ger (14). Pro sjekt grup pen 
in for mer te om pro sjek tet via bro sjy rer på 
 ar beids plas sen og mø ter med le de re. Ar beids-
ta ke re som var syk meldt el ler meld te om pla-
ger til le de ren sin, ble in vi tert til å del ta. De 
som tok kon takt, fikk time til kli nisk un der-
sø kel se og fyl te ut spør re skje ma før un der sø-
kel sen. Per so ner som kun ne norsk og ikke var 
syk meldt el ler had de syk mel ding i mind re 
enn tre må ne der kun ne del ta.

Ut valgs stør rel sen i stu di en er ba sert på 
 an be fa lin ger om at va li de rings stu di er bør ha 
over 100 del ta ke re (15). Vi in klu der te skje ma er 
som ble be svart in nen en be stemt dato. Un der 
80 % be svar te spørs mål i hvert av de tre skje-
ma ene før te til eks klu sjon. Del ta ker ne svar te 
også på spørs mål om kjønn, al der, syk mel-
ding, røy king, mo sjon, og smer te lo ka li sa sjon 
an gitt på en kropps teg ning.

Over sett el se
The Re turn-To-Work Self-Effi  ca cy Scale må ler 
tro på å over vin ne bar rie rer for å kom me til-
ba ke til jobb og gjen opp ta nor ma le ar beids-
opp ga ver ett er akutt e rygg smer ter. Spør re-
skje ma et be står av 19 spørs mål/på stan der 
som be sva res på en ska la fra 1 (ikke sik ker i det 

hele tatt) til 10 (helt sik ker). To tal skå ren går 
fra 19 til 190, der høy skår re pre sen te rer høy 
grad av tro på å mest re jobb.

Over sett el sen til norsk ble ut ført ett er an be-
fal te ret nings lin jer (16). Tre per so ner med 
norsk som mors mål over satt e uav hen gig av 
hver and re: en psy ko log som var med på å ut-
vik le ori gi nal in stru men tet i USA (SER), en 
trans la tør uten me di sinsk bak grunn og en 
fy sio te ra peut med ut dan ning fra Eng land og 
Au stra lia (KVF). Pro ses sen var ko or di nert av 
en fy sio te ra peut (TM). Ett er at man ble enig 
om norsk ver sjon, ble spør re skje ma et til bake-
oversatt til eng elsk av to per so ner med eng-
elsk mors mål, hvor av én var pro fe sjo nell 
trans la tør, beg ge var uten me di sinsk bak-
grunn. De norsk språk li ge over set ter ne og 
 ko or di na tor gjen nom gikk den tilbakeover-
satte ver sjo nen og gjor de mind re jus te rin ger 
av spør re skje ma et for å finne best mu li ge be-
gre per til pas set norsk kul tur. Den nors ke ver-
sjo nen fikk titt e len Jobb-re la tert mest rings tro 
(ap pen diks på tidsskriftet.no).

Va li de ring
To spør re skje ma er ble brukt for å vur de re be-
grepsvaliditeten av Jobb-re la tert mest rings-
tro, Tam pa scale for kinesiophobia og Krav-
kon troll-so si al støtt e. Først nevn te er ba sert på 
en mo dell for unn gå el ses at ferd, frykt for 
 ar beids re la tert ak ti vi tet og frykt for be ve gel se 
og (re)ska de. Dett e in ne hol der 13 spørs mål (9), 
med sum skår 13�–�52, der høy skår in di ke rer 
ster ke re be ve gel ses frykt og fare for (re)ska de. 
Spør re skje ma et Krav-kon troll-so si al støtt e (10) 
er ba sert på en mye brukt stress mo dell som 
be ly ser sam men hen ger mel lom ar beids ka rak-
te ris ti ka og triv sel, hel se og ut fø ring av job ben 
(17). Spør re skje ma et be står av 17 på stan der/
spørs mål som dek ker tre fak to rer: psy ko -
logiske krav, be slut nings kon troll og so si al 
støtt e på ar beids plas sen. Skå re ne sum me res 
 in nen for hver fak tor.

Kryss kul tu rell va li di tet ble vur dert ved å 
sam men lig ne skår i ori gi nal skje ma et med 
den over satt e ver sjo nen. Ori gi nal skje ma et ble 
fylt ut av per so ner med akutt e korsryggssmer-
ter in nen uli ke yr ker i USA og det var ikke krav 
om syk mel ding for å bli in klu dert (11). In tern 
kon sis tens ble vur dert ved å ana ly se re kor re-
la sjo nen mel lom spørs må le ne. For å kun ne 
sam men lig ne in tern kon sis tens i hele spør re-
skje ma et (19 spørs mål) med hver av de tre 
fak to re ne, ble det jus tert for ulikt an tall spørs-
mål i de tre fak to re ne ved Spearman-Browns 
pre dik sjons for mel (18, s. 88). Begrepsvaliditet 
ble vur dert ved å un der sø ke kor re la sjo nen 

Se også lederartikkel side 1013 
Appendiks og engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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mel lom Jobb-re la tert mest rings tro og Tam pa 
scale for kinesiophobia og Krav-kon troll-  so sial 
støtt e. En høy kor re la sjon mel lom spør re skje-
ma ene ville an ty de høy grad av be greps mes-
sig over lapp, mens lav kor re la sjon ville støtt et 
den dis kri mi ne ren de begrepsvaliditeten til 
ska la en. De valg te spør re skje ma ene in klu de-
rer fe no me ner som i noen grad er be slek tet, 

og det var for ven tet en sig ni fi kant, men lav 
kor re la sjon (19).

Analyse
Sta tis tis ke ana ly ser ble ut ført med IBM SPSS 
Statistics, ver sjon 21 og Mi cro soft Offi  ce Ex cel 
2007. Kjønn, al der, syk mel dings sta tus, livs stil, 
mo sjon og mus kel-skje lett-pla ger ble ana ly-

sert ved de skrip tiv sta tis tikk og ka te go ri sert 
som i ta bell 1. Kryss kul tu rell va li di tet ble ana-
ly sert ved bruk av eks plo re ren de fak tor ana -
lyse (prin si pal kom po nent ana ly se med 
Varimax-ro ta sjon). In tern kon sis tens for hver 
av de tre fak to re ne og for alle 19 spørs må le ne 
sam let ble be reg net med Cronbachs alfa, jus-
tert for ulikt an tall spørs mål ved hjelp av 
Spearman-Browns pre dik sjons for mel for å 
gjø re grup pe ne sam men lign ba re. Begreps-
validitet ble målt ved Pearsons kor re la sjons-
ko effi  si ent. Sta tis tisk sig ni fi kans ni vå ble satt 
til p ≤ 0,05.

Etikk
Stu di en ble god kjent av Re gio nal etisk ko mi té 
og har fulgt de etis ke ret nings lin je ne i Hel -
sinki-de kla ra sjo nen.

Re sul ta ter

229 per so ner svar te på spør re skje ma et. 23 per-
so ner ble eks klu dert for di de had de be svart 
mind re enn 80  % av spørs må le ne. Av 206 
(90 %) in klu der te per so ner be svar te 190 alle 
spørs må le ne i skje ma et Jobb-re la tert mest-
rings tro, og det var 184 som be svar te alle 
spørs må le ne i de to and re skje ma ene. Gjen-
nom snitts al de ren for de 206 in klu der te var 46 
år (spred ning 21�–�67), 190 (92 %) var kvin ner. 85 
(41 %) av del ta ker ne rap por ter te korsryggs-
smerter som ho ved pro blem (ta bell 1).

Kryss kul tu rell va li di tet
Eks plo re ren de fak tor ana ly se iden ti fi ser te tre 
fak to rer med for klart va ri ans mel lom 18,2 % 
og 31,6 % i den nors ke ver sjo nen med sam let 
for klart va ri ans på 72 % (ta bell 2). Til sva ren de 
var for klart va ri ans i de tre fak to re ne i den 
ame ri kans ke ori gi nal ver sjo nen 17�–�33 % med 
sam let for klart va ri ans på 73 %. Ta bell 2 vi ser 
også fak tor lad ning som utt rykk for as so sia sjo-
nen mel lom hver av va riab le ne og den un der-
lig gen de fak to ren.

In tern kon sis tens
Cronbachs alfa var 0,95 for alle 19 spørs må -
lene sam let, 0,96 for fak tor 1 (7 spørs mål), 0,90 
for fak tor 2 (6 spørs mål) og 0,88 for fak tor 3 (6 
spørs mål). Et ter jus te ring for ulikt an tall 
spørs mål var Cronbachs alfa 0,99 for fak tor 1, 
0,97 for fak tor 2 og 0,96 for fak tor 3.

Begrepsvaliditet
Jobb-re la tert mest rings tro kor re ler te lavt med 
Tam pa scale for kinesiophobia og Krav-kon-

Ta bell 1  De mo gra fisk over sikt over in klu der te (N = 206 an satt e i hel se- og om sorgs tje nes ten) i stu di en, som var 
en va li de ring av norsk over sett el se av skje ma et The Re turn-To-Work Self-Effi  ca cy Scale.

Variabel
Inkluderte 

N (%)

Kjønn

Kvinne 190 (92,2)

Mann 16 (7,8)

Alder

21 – 30 25 (12,1)

31 – 45 62 (30,1)

46 – 67 119 (57,8)

Sykmelding

Ikke sykmeldt 135 (65,5)

Fullt sykmeldt 33 (16,0)

Delvis sykmeldt 37 (18,0)

Mangler 1 (0,5)

Røyking

Røyker daglig 45 (21,8)

Røyker av og til 20 (9,7)

Røyker ikke 137 (66,5)

Mangler 4 (1,9)

Mosjon (  20 min, svett/andpusten)

Aldri 6 (2,9)

Sjeldnere enn 1 gang per uke 31 (15,0)

1 – 2 ganger pr uke 85 (41,3)

3 – 4 ganger per uke 64 (31,1)

5 ganger og mer per uke 20 (9,7)

Muskel- og skjelettplager

Korsryggssmerter 85 (41,3)

Utbredte muskelsmerter 45 (21,8)

Nakkesmerter 33 (16,0)

Skuldersmerter 26 (12,6)

Annet 16 (7,8)

Mangler 1 (0,5)
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Ta bell 2  Gjen nom snitt lig skå ring på spørs mål 1–19 i spør re skje ma et Jobb-re la tert mest rings tro (N = 206) og fra det ame ri kans ke spør re skje ma et The Re turn-To-Work Self-
Effi  ca cy Scale (11) (N = 399), med fak tor lad ning fra prin si pal kom po nent ana ly se. Ro tert kom po nent ma tri se med Varimax-ro ta sjon. Fak tor lad nin ger < 0,4 er ikke vist.

Norge
Faktorladning Norge 

(oversatt versjon) USA
Faktorladning USA  

(originalversjon)

Spørsmål 
Hvor sikker er du  
på at du kunne …

Gjennom-
snitt (SD)

Møte 
jobb-
krav

Kom-
muni-
sere 

behov

Tilpasse 
arbeids-

opp-
gaver

Gjennom-
snitt (SD)

Møte 
jobb-
krav

Kom-
muni-
sere 

behov

Tilpasse 
arbeids-

opp-
gaver

2. Oppfylle plikter og ansvar 6,61 (2,92) 0,85 6,16 (3,52) 0,88

5. Møte forventninger  
til jobbutførelse 6,51 (2,66) 0,77 6,11 (3,41) 0,90

6. Utføre de fleste daglige 
jobboppgaver 6,89 (2,85) 0,90 6,03 (3,47) 0,87

9. Holde vanlig arbeidstempo 6,22 (2,78) 0,79 5,83 (3,44) 0,86

13. Møte krav til produksjon  
på arbeidsplassen 6,50 (2,70) 0,86 5,84 (3,42) 0,88

15. Gjøre alt du er opplært til 6,57 (3,03) 0,86 6,34 (3,45) 0,88

18. Utføre arbeidet uten  
å forsinke andre 6,44 (2,96) 0,82 6,26 (3,46) 0,85

1. Foreslå endringer for leder 
for å lette arbeidet 6,53 (3,04) 0,67 6,03 (3,07) 0,47 0,60

4. Forklare fysiske begrens-
ninger for kolleger 6,53 (2,82) 0,72 6,61 (3,19) 0,63

8. Få hjelp fra kolleger 6,59 (2,74) 0,54 6,55 (3,22) 0,54 0,42

11. Få emosjonell støtte  
fra kolleger 7,25 (2,45) 0,71 6,14 (3,23) 0,66

16. Beskrive plager og medi-
sinsk behov for overordnet 7,73 (2,57) 0,80 8,28 (2,37) 0,79

17. Diskutere plager åpent  
med overordnet 8,03 (2,34) 0,83 7,50 (2,80) 0,82

3. Endre oppgaver for  
å redusere ubehag 6,04 (2,72) 0,48 0,45 0,56 5,13 (3,16) 0,73

7. Unngå ny skade/forverring 4,32 (2,60) 0,71 5,83 (3,33) 0,48 0,59

10. Tilpasse arbeidsmåte for  
å redusere plager 6,26 (2,51) 0,48 0,62 5,82 (3,11) 0,51 0,67

12. Unngå aktivitet som øker 
smerte 5,69 (2,68) 0,73 5,72 (3,25) 0,74

14. Redusere fysisk belastning 5,41 (2,73) 0,72 4,88 (3,04) 0,75

19. Be om endringer på 
 arbeidsplassen for å redusere 
plager 5,99 (3,16) 0,52 0,58 5,50 (3,37) 0,42 0,60

Forklart varians 31,6 % 22,2 % 18,2 % 33,0 % 17,0 % 23,0 %

Total forklart varians 72,0 % 73,0 %

74
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troll-so si al støtt e. Jobb-re la tert mest rings tro 
kor re ler te ne ga tivt (r = -�0,29, p < 0,01) med 
Tam pa scale for kinesiophobia. Det var ne ga-
tiv kor re la sjon (r = -�0,33, p < 0,01) mel lom 
Jobb-re la tert mest rings tro og krav i spør re-
skje ma et Krav-kon troll-so si al støtt e, mens det 
var po si tiv kor re la sjon mel lom Jobb-re la tert 
mest rings tro og so si al støtt e (r = 0,32, p < 0,01) 
og kon troll (r = 0,39, p < 0,01). Vi fant ster kest 
kor re la sjon mel lom Jobb-re la tert mest rings-
tro og kon troll (r = 0,39, p < 0,01) og sva kest 
kor re la sjon mel lom Jobb-re la tert mest rings-
tro og Tam pa scale for kinesiophobia (r = -�0,29, 
p < 0,01).

Dis ku sjon

Spør re skje ma et Jobb-re la tert mest rings tro 
skal måle tro på at man mest rer ar beids opp-
ga ver og fun ge rer på jobb ved mus kel- og skje-
lett pla ger.

Un der sø kel se av kryss kul tu rell va li di tet for-
ut sett er data fra sam men lign ba re po pu la sjo-
ner. I vår stu die var ut val get ho ved sa ke lig 
kvin ner i hel se- og om sorgs sek to ren, mens 
det ame ri kans ke ut val get had de re pre sen ta-
sjon fra beg ge kjønn og uli ke yr ker (11). At 
 re sul ta te ne er så sam men fal len de til tross for 
at skje ma et er brukt på ut valg fra uli ke yr ker 
og kul tu rer, kan tyde på at spør re skje ma et er 
ro bust. Den kryss kul tu rel le va li de rin gen vi ser 
at det over satt e spør re skje ma et har de sam me 
tre un der lig gen de fak to re ne som original-
spørreskjemaet.

Den in ter ne kon sis ten sen var høy, både for 

to tal skå ren og in nen for hver fak tor. Cron-
bachs alfa var høy for alle spørs mål sam let i 
Jobb-re la tert mest rings tro og enda høy ere for 
spørs må le ne i de tre fak to re ne møte jobb krav, 
kom mu ni se re be hov til kol le g er og le der, og 
 til pas se ar beids opp ga ver ett er kor rek sjon for 
an tall spørs mål. Dett e sam sva rer med det 
Shaw og med ar bei de re fant i ori gi nal skje  maet 
(11).

Mens Jobb-re la tert mest rings tro må ler 
mest rings tro på å kom me til ba ke til jobb, må-
ler Tam pa scale for kinesiophobia be ve gel ses-
frykt og frykt for smer te/for ver ring. Spør re-
skje ma ene har uli ke teo re tis ke for ank rin ger. 
Både lav mest rings tro i for hold til jobb og 
red sel for smer ter ved mus kel- og skje lett pla-
ger kan sett e en per son ut av stand til å jobbe 
(8). Det er grunn til å tro at mest rings tro og 
be ve gel ses frykt er be slek te de be gre per og at 
sva re ne på de to spør re skje ma ene i noen grad 
vil sam va rie re. Dett e be kref tes både i den ame-
ri kans ke stu di en (11) og våre funn av lav ne ga-
tiv kor re la sjon mel lom Jobb-re la tert mest-
rings tro og Tam pa scale for kinesiophobia.

Fle re stu di er har vist at mest rings tro er vik-
ti ge re enn be ve gel ses frykt for å for kla re funk-
sjons ned sett el se som føl ge av smer te (20–22). 
Kart leg ging av mest rings tro kan der for være 
sær lig vik tig der må let er å kom me til ba ke til 
jobb (7). Vi fant lav kor re la sjon mel lom spørre-
skje ma ene Jobb-re la tert mest rings tro og Krav-
kon troll-so si al støtt e. Shaw (11) sam men lig net 
The Re turn-To-Work Self-Effi  ca cy Scale med 
and re spør re skje ma er og fant også lave kor re-
la sjo ner.

Men nes ker kan ha re la tivt lik hel se til stand 

og mil jø, men li ke vel ha ulik suk sess i å re tur-
ne re, fun ge re og for bli i jobb ved mus kel- og 
skje lett pla ger. Inn sikt i ar beids ta ke rens tro på 
å for bli i el ler kom me til ba ke til jobb ved 
 sy ke fra vær kan bi dra til løs nin ger ved mus-
kel- og skje lett pla ger. Ved kon kret å ta ut-
gangs punkt i spør re skje ma ets spørs mål og 
sva re ne som gis, kan til tak til pas ses den en-
kel tes ar beids si tua sjon (6, 7).

En per son med høy mest rings tro har min-
d re be hov for opp føl ging og til tak enn en som 
har lav mest rings tro ut fra skår i spør re skje-
ma et. Dett e støtt es av ori gi nal ver sjo nen, som 
vis te at spør re skje ma et pre di ke rer hvem som 
kom mer til ba ke på jobb og hvem som for blir 
syk meldt (11).

En be grens ning i den ne stu di en er mang-
len de re lia bi li tets tes ting. I til legg bør den 
nors ke ver sjo nen tes tes på ut valg som er re-
pre sen ta ti ve for uli ke yr ker og kjønn.

Kon klu sjon

Spør re skje ma et Jobb-re la tert mest rings tro 
har til freds stil len de kryss kul tu rell va li di tet 
vur dert mot ori gi nal skje ma et og til freds stil-
len de in tern kon sis tens. Spør re skje ma et må-
ler tro på å fun ge re i jobb hos per so ner med 
mus kel- og skje lett pla ger.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mott att 6.7.2018, før s te re vi sjon inn sendt 1.2.2019, god kjent 
21.5.2019.
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SUN NE VA STOK KE
Det me di sins ke fa kul tet
Uni ver si te tet i Oslo

IN GE BORG L. SOLBERG
Det me di sins ke fa kul tet
Uni ver si te tet i Oslo

Et sy stem for stu dent eva lue ring 
av fore les nin ger  
ved me di sin stu di et i Oslo

BAK GRUNN
Stu den ter og ut dan nings myn dig he ter har øken de  
krav til un der vis nings kva li tet og stu dent med virk ning  
i høy ere ut dan ning. Vi pre sen te rer en de skrip tiv ob ser va-
sjons stu die av et studentinitiert sy stem for eva lue ring  
av fore les nin ger ved me di sin stu di et ved Uni ver si te tet  
i Oslo.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
Kri te rie ba ser te stu dent eva lue rin ger av 445 fore les nin-
ger i før s te og and re stu die år av me di sin stu di et ble 
gjen nom ført vår og høst 2017 og vå ren 2018 ved at tre 
stu den ter ett er alle fore les nin ger fyl te ut et spør re skje ma 
om fore les nin gen. Sva re ne ble sendt på e-post til fore -
leser sam me dag. Vi gjen nom før te en ana ly se av eva lue-
rin ge ne, grup pe in ter vju med de kull til lits valg te og en 
spør re un der sø kel se blant fore le ser ne som mott ok 
eva lue ring.

RE SUL TA TER
Fore le ser ne fikk ge ne relt gode til ba ke mel din ger, men 
stu dent eva lue rin ge ne på pek te også kla re mu lig he ter for 
for bed rin ger: 21 % av fore les nin ge ne var ikke til pas set 
in for ma sjons meng den, 32 % po eng ter te ikke kob lin gen 
til læringsutbyttebeskrivelsene, 31 % unn lot å ak ti vi se re 
stu den te ne og 40 % av slutt et ikke med en opp sum me-
ring. De kull til lits valg te var po si ti ve til eva lue rings ord-
nin gen, men øns ket en enk le re tek nisk løs ning. Nes ten 
alle fore le ser ne var po si ti ve til stu dent eva lue ring, og 
over halv par ten had de brukt eva lue rin ge ne til å for -
bedre fore les nin ge ne.

FOR TOLK NING
Dett e pro sjek tet for kva li tets ut vik ling vi ser hvor dan 
stu den ter, læ re re, ad mi nist ra sjon og le del se kan sam -
arbei de om å for bed re un der vis nin gen.

PER GRØT TUM
Sek sjon for me di sinsk in for ma tikk
Det me di sins ke fa kul tet
Uni ver si te tet i Oslo

KNUT E.A. LUN DIN
Institutt for kli nisk me di sin
Det me di sins ke fa kul tet
Uni ver si te tet i Oslo

KRIS TIN M. HEG GEN
Sek sjon for le del se
Det me di sins ke fa kul tet
Uni ver si te tet i Oslo

JAR LE BREIVIK
jarle.breivik@medisin.uio.no
Institutt for me di sins ke ba sal fag
Det me di sins ke fa kul tet
Uni ver si te tet i Oslo
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HO VED FUNN
Sy ste met med di rek te eva lue ring  
av den en kel te fore les nin gen ble 
godt mott att av fore le ser ne

Fore le ser ne bruk te eva lue rin ge ne  
til å for bed re fore les nin ge ne

Det er be hov for tek nis ke løs nin ger 
som for enk ler sy ste met

Ut dan nings myn dig he ter, stu den-
ter og ar beids liv stil ler i øken de 
grad krav til kva li tet i høy ere 
ut dan ning. Sam ti dig blir det 
lagt stor vekt på at stu den te ne 
skal ha en ak tiv rol le i ut vik lin-

gen av un der vis nin gen (1). Stu dent un der sø-
kel ser ty der på at me di sin stu die ne i Norge i 
be gren set grad opp fyl ler dett e må let (2). Me-
di sin stu di et i Oslo skå rer re la tivt lavt på både 
un der vis nings kva li tet og stu den te nes mu lig-
het for å på vir ke i stu die pro gram met (2).

En grup pe stu den ter ved me di sin stu di et i 
Oslo tok høs ten 2016 ini tia tiv til å eva lu e re 
de ler av un der vis nin gen. De var spe si elt opp-
tatt av fore les nin ge ne og ut ar bei det et kri te-
rie  ba sert eva lue rings skje ma for å gi til ba ke-
mel din ger til den en kel te forleser. Mo del len 
var hen tet fra stu den te nes er fa ring med så-
kalt ob jek tiv struk tu rert kli nisk eks amen 
(OSKE). Dett e er en eks amens form hvor stu-
den te ne selv blir eva lu ert ba sert på ob jek ti ve 
kri te ri er for god kli nisk prak sis. Gruppen ut-
ar bei det et skje ma med til sva ren de kri te ri er 
for en god fore les ning. Skje ma et ble fylt ut i 
fel les skap av 1�–�3 stu den ter umid del bart ett er 
un der vis nin gen og sendt på e-post til den 
 ak tu el le fore le se ren.

Fa kul tets le del sen øns ket å gjen nom fø re et 
pi lot pro sjekt for eva lue ring av fore les nin ger 
ba sert på stu den te nes me to de som ledd i 
 ar bei det med å vi de re ut vik le fa kul te tets kva-
li tets sy stem for un der vis ning. I den ne ar tik-
ke len be skri ver vi dett e pro sjek tet, eva lue-
rings me to den, re sul ta te ne og un der sø kel ser 
av hvor dan stu den ter og fore le se re opp fatt et 
ord nin gen.

Ma te ria le og me to de

Pro fe sjons stu di et i me di sin ved Det me di -
sinske fa kul tet ved Uni ver si te tet i Oslo tar opp 
ca. 110 stu den ter to gan ger i året. Fa kul te tet 

gjen nom før te i pe ri oden 2013�–�17 en om fat -
tende stu die re form med mål om «kva li tets-
mes sig styr king og mer re le vant un der vis ning 
i tråd med nye kom pe tan se be hov» bl.a. ved å 
ut ar bei de læringsutbyttebeskrivelser for alle 
fag (3).

I dett e pro sjek tet har vi eva lu ert fore les nin-
ger i før s te og and re stu die år (mo dul 1 og 2), 
som har sær lig vekt på me di sins ke ba sal fag. 
Fore les nin ge ne i mo dul 1 og i før s te del av mo-
dul 2 ble gjen nom ført i felleskap med pro fe-
sjons stu di e ne i odon to lo gi el ler kli nisk er næ-
ring.

Eva lue rings me to de
Det pri mæ re for må let med stu dent eva lue rin-
ge ne var å gi den en kel te fore le ser struk tu rert 
til ba ke mel ding om styr ker og svak he ter ved 
fore les nin gen, med spe si ell vekt på pe da go-
gis ke fak to rer. Slike for ma ti ve eva lue rin ger 
har fo kus på dia log og ut vik ling, og skil ler seg 
fra mer sum ma ti ve eva lue rings for mer, som er 
inn rett et på kon troll og do ku men ta sjon av 
kva li tet i un der vis nin gen (4). Ved å gjø re eva-
lue rin gen sy ste ma tisk og ved å gjø re re sul ta-
te ne til gjen ge li ge, bl.a. gjen nom den ne ar tik-
ke len, har pro sjek tet li ke vel også et visst preg 
av kva li tets kon troll og kva li tets de mon stra-
sjon.

Stu den te nes egen ut vik le de eva lue rings -
skjema var ba sert på vel kjen te og i stor grad 
ob jek ti ve prin sip per for pe da go gikk og fore-
les nings tek nikk, slik som agen da sett ing, til-
pas sing av in for ma sjons meng den, stu dent -
akti vi se ring og punkt lig het (5–8). Spørs må le-
ne ble re vi dert i sam ar beid med un der vis-
nings le de re og kull til lits valg te for å kom me 
frem til et en kelt nett skje ma for eva lue ring av 
både tav le ba ser te og Pow er Point-ba ser te fore-
les nin ger. Skje ma et in ne holdt også åpne 
spørs mål om hva som var bra og hva som 
kun ne for bed res med fore les nin gen (se ap-
pen diks 1 på tidsskriftet.no). Det ble dess uten 
lagt til et spørs mål om hvor vidt fore les nin gen 
ble tatt opp på vi deo.

Eva lue rings pro se dy ren
Pro se dy ren for eva lue rin gen ble ut vik let i 
sam ar beid med stu dentt il lits valg te og stu die-
ko or di na to re ne for mo dul 1 og 2. Ved se mes-
ter start in vi ter te ut dan nings le der og stu die-
ko or di na to re ne de kull til lits valg te til dia log-
mø te, bl.a. for å lære opp nye til lits valg te i 
eva lue rings sy ste met. Stu die ko or di na tor opp-
rett et og ad mi nist rer te et eva lue rings skje ma 
i uni ver si te tets nettskjemaportal og la ut 

 len ke til eva lue rings skje ma et på stu dent kul-
lets nett si de. Kull til lits valg te or ga ni ser te en 
«tur nus ord ning» hvor tre og tre stu den ter 
fikk i opp drag å eva lu e re en fore les ning. Dis se 
fyl te så i felleskap ut nett skje ma et umid del-
bart ett er fore les nin gen og send te kort tid 
ett er det ut fyl te skje ma et til fore le ser med en 
stan dar di sert hil sen.

Eva lue rin ge ne for hver mo dul ble ar ki vert 
og kun ne hen tes ut av stu die ko or di na tor for 
vi de re ana ly se og rap por te ring.

Stu den te nes eva lue ring av fore les nin ge ne
Eva lue rin ge ne av fore les nin ge ne i mo dul 1 og 
2 vå ren 2017, høs ten 2017 og vå ren 2018 ble 
inn hen tet og opp sum mert. Eva lue rin ge ne i 
mo dul 1 var noe ufull sten di ge si den ord nin-
gen krev de opp læ ring og inn ar bei ding hos 
nye stu dent kull. Stu den te nes fri tekst svar ble 
kart lagt med en en kel kva li ta tiv te ma tisk ana-
ly se av to av for fatt er ne (Stok ke og Breivik), 
som sam men lig net re sul ta te ne og etab ler te 
kon sen sus.

Stu den te nes og fore le ser nes vur de ring 
av ord nin gen
Vi gjen nom før te et se mi struk tu rert grup pe-
in ter vju med de fire til lits valg te for mo dul 
1 og 2. Vi spur te hvor dan de opp fatt et stu den-
te nes hold ning til pro sjek tet, om er fa rin ge ne 
med å or ga ni se re og gjen nom fø re eva lue rin-
gen, om det had de opp stått pro ble mer, og om 
de had de ide er til vi de re ut vik ling av ord nin-
gen. I til legg spur te vi om de had de opp levd 
en for bed ring av fore les nin ge ne.

For å inn hen te fore le ser nes syns punk ter og 
er fa rin ger gjen nom før te vi en ano ny mi sert 
nett ba sert spør re un der sø kel se (se ap pen diks 
2 på tidsskriftet.no). De kvan ti ta ti ve da ta ene 
ble opp sum mert med de skrip tiv sta tis tikk, 
mens fri tekst sva re ne ble gjen stand for en 
 en kel kva li ta tiv te ma tisk ana ly se (som be skre-
vet over).

Alle data er be hand let inn hen tet med hjem-
mel i uni ver si tets- og høy sko le lo ven og be-
hand let i sam svar med per son opp lys nings -
loven.

Re sul ta ter

I lø pet av pro sjekt pe ri oden eva lu er te stu den-
te ne 445 av 1 663 fore les nin ger (27 %), 167 (20 %) 
i mo dul 1 og 278 (33 %) i mo dul 2. Re sul ta te ne 
av den kri te rie ba ser te vur de rin gen er pre sen-
tert i fi gur 1. Ma jo ri te ten av fore les nin ge ne 

Ap pen diks og engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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opp fyl te de fles te av kri te ri e ne i eva lue rings-
skje ma et, men en be ty de lig an del var ikke 
til pas set in for ma sjons meng den (21 %), po eng-
ter te ikke kob lin gen til læringsutbyttebeskri-
velsene i fa get (32 %), unn lot å ak ti vi se re stu-
den te ne (31 %) og av slutt et ikke med en opp-
sum me ring (40 %).

Stu den te nes kom men ta rer i fri tekst fel tet 
vis te at stu den te ne ge ne relt sett var po si ti ve 
til fore les nin ge ne de had de eva lu ert. Fore -
lesere som bruk te tav le og ak ti ve læ rings for-
mer, fikk spe si elt po si ti ve til ba ke mel din ger, 
og stu den te ne ett er spur te mer av dett e. Kri-
tik ken var i stor grad knytt et til mang len de 
struk tur, for stor in for ma sjons meng de og 
mang len de kob ling til læringsutbyttebeskri-
velsene i fa get. Stu den te ne ga dess uten til -
bake mel din ger på at noen fore les nin ger over-
lap pet hver and re, og at det var be hov for 
bedre ko or di ne ring mel lom fore le ser ne.

Stu den te nes kom men ta rer frem sto ge ne-
relt sett som kon struk ti ve og re spekt ful le. 
Noen til ba ke mel din ger var re la tivt kras se og 
di rek te, men in gen ble vur dert som ufi ne el ler 
tra kas se ren de.

Stu den te nes vur de ring av ord nin gen
De kull til lits valg te kon klu der te i grup pe in ter-
vju med at stu den te ne jevnt over var po si tivt 
inn stilt til ord nin gen, men utt ryk te sam ti dig 
at ikke alle stu den te ne så ver di en av den. Som 
for kla ring på at man ge fore les nin ger ikke ble 
eva lu ert, trakk de frem at det var kre ven de å 
opp rett hol de en ga sje men tet for å eva lu e re, 
spe si elt sent i se mes te ret. Sam ti dig men te de 
kull til lits valg te at eva lue rings ord nin gen 
 had de en po si tiv so si al eff ekt ved at eva lue-
rings grup per ble satt sam men på tvers av 
etab ler te ven ne gjen ger.

Som for slag til for bed rin ger ble det fore slått 
at re sul ta te ne av eva lue rin ge ne bør leg ges 
frem for alle stu den te ne, ikke bare de til lits-
valg te, slik at fle re ser nytt e ver di en av ord nin-
gen. De til lits valg te ett er spur te også en for-
bed ring av den tek nis ke løs nin gen, for eks em-
pel i form av en egen mo bil-app.

Fore le ser nes vur de ring av ord nin gen
Av to talt 88 fore le se re svar te 52 (59 %) på un-
der sø kel sen om stu dent eva lue rin gen. Av  dis se 
var 48 ge ne relt po si ti ve til stu dent eva lue ring 

av un der vis ning. 37 opp ga at de had de hatt 
nytt e av til ba ke mel din ge ne, og 29 had de gjort 
end rin ger i fore les nin ger på bak grunn av eva-
lue rin ge ne. 4 opp ga at de had de fått eva lue-
rin ger de opp fatt et som ube ha ge li ge el ler 
uti di ge.

Fore le ser ne var delt i sy net på eva lue rings-
form. Mens 28 lik te den kri te rie ba ser te løs nin-
gen, ville 24 fore truk ket en mer sub jek tiv eva-
lue ring av fore les nin gens inn hold og kva li tet 
ba sert på til ba ke mel din ger fra et re pre sen ta-
tivt ut valg av stu den ter. Man ge frem he vet den 
ras ke og di rek te til ba ke mel din gen fra stu den-
te ne som spe si elt po si tiv, og fle re fore le se re 
frem he vet kom men ta re ne i fri tekst som den 
mest ver di ful le de len av eva lue rin gen.

På spørs mål om hvor dan man best kan 
møte ut ford rin gen med fore le se re som får 
ne ga ti ve til ba ke mel din ger, svar te noen at det 
må være opp til fore le se ren selv å føl ge opp 
eva lue rin ge ne, mens and re fore slo kol le ga vei-
led ning og kurs. Noen frem he vet opp føl ging 
av fore le ser ne som et le del ses an svar og fore-
slo at ut dan nings le der tar sa ken opp med den 
en kel te.

Dis ku sjon

Den ne stu di en vi ser hvor dan vi ved me di sin-
stu di et ved Det me di sins ke fa kul tet i Oslo har 
ut vik let og eva lu ert et sy stem for stu dent eva-
lue ring av fore les nin ger. Både stu den te ne og 
fore le ser ne var po si tivt inn stilt til ord nin gen, 
og vi har lagt stor vekt på å dele og dis ku te re 
re sul ta te ne med fag mil jø ene. De fles te fore -
leser ne sa at eva lue rin ge ne var nytt i ge, og 
over halv par ten had de gjort end rin ger i fore-
les nin ge ne på bak grunn av til ba ke mel din -
gene. Gitt at de fles te fore le ser ne opp fyl te de 
fles te kri te ri e ne i skje ma et og fikk ge ne relt 
gode til ba ke mel din ger, opp fatt er vi dett e som 
et svært po si tivt re sul tat.

Stu den te ne had de valgt å fo ku se re på fore-
les nin ge ne, som er en klas sisk, men også kri-
ti sert un der vis nings form. Fore les nin ger er 
eff ek ti ve i den for stand at én un der vi ser kan 
un der vi se et stort an tall stu den ter, men er 
sam ti dig svært av hen gig av den ne per so nens 
kom mu ni ka sjons ev ner. Den er også, i all ho-
ved sak, ba sert på en veis kom mu ni ka sjon og 
ak ti vi se rer i be gren set grad stu den tens evne 
til kri tisk tek ning og pro blem løs ning. En rek ke 
stu di er vi ser at fore les nin ger ge ne relt sett gir 
dår li ge re læ rings re sul tat enn mer ak ti ve 
 læ rings for mer (9). Det er der for en in ter na sjo-

Fi gur 1  Stu den te nes eva lue ring av 445 fore les nin ger i mo dul 1 og 2 ved me di sin stu di et ved Uni ver si te tet i Oslo 
2017–18. Spørs må let «Var fore les nin gen lin ket til læ rings ut bytt e?» hen vi ser til om fore le ser po eng ter te fore-
les nin gens re la sjon til fa gets læringsutbyttebeskrivelse. Spørs må let «Bruk te fore le ser ak ti ve læ rings for mer?» 
hen vi ser til om fore le ser be nytt et stu dent ak ti vi se ren de ele men ter i fore les nin gen.
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nal trend at fore les nin ger er statt es av stu dent-
ak ti vi se ren de un der vis nings for mer, som f.eks. 
team-ba sert læ ring el ler om vendt un der -
visning (på eng elsk: flipped class ro om) (10). 
Like fullt har fore les nin gen en sen tral rol le i 
man ge stu die pro gram mer, også ved me di sin-
stu di et i Oslo. I dett e pro sjek tet har vi der for 
gitt fore le ser ne struk tu rer te til ba ke mel din ger 
om hvor dan de kan for bed re fore les nin ge ne, 
der et av kva li tets kri te ri e ne nett opp var bruk 
av stu dent ak ti vi se ren de ele men ter.

Stu dent eva lue ring som mål på stu die kva li-
tet er for bun det med be ty de lig usik ker het og 
bør tol kes med var som het (4). Stu dent eva lue-
rin ger kan ha preg av po pu la ri tets kon kur ran-
ser som i be gren set grad re flek te rer den 
egent li ge kva li te ten og læ rings ut bytt et av 
 un der vis nin gen. Den ne kri tik ken un der byg-
ges av stu di er som har un der søkt va li di te ten 
på sum ma ti ve stu dent eva lue rin ger. Svak he ter 
er bl.a. knytt et til mang len de va li de ring av 
spør re skje ma er. Stu den ter kan være for ut inn-
tatt om bl.a. kjønn og et ni si tet, og eva lue rin-
ger som gjen nom fø res ett er at et kurs el ler 
emne er full ført, kan være uny an ser te og på-
vir ket av eks amens re sul ta ter (11).

Hen sik ten med dett e pro sjek tet var der for 
ikke å inn fø re stu dent eva lue ring som et ob-
jek tivt mål på stu die kva li tet, men å gi den 
en kel te fore le ser til ba ke mel ding om hvor dan 
un der vis nin gen kan for bed res. Sum ma tiv 
 eva lue ring av den en kel te un der vi ser kan opp-
fatt es som kon troll og kri tikk, mens vi øns ket 
å eva lu e re fore les nin ge ne på en måte som ble 
opp fatt et som kon struk tiv og støtt en de. Vi 
 an tar at en eva lue rings form som sub jek tivt 
skå rer fore les nin gen på en ska la fra 1 til 5, 
ville møtt mer mot stand. Det var også et 
 po eng at eva lue rin gen ble gitt rett ett er gjen-

nom ført un der vis ning, di rek te fra stu den te ne 
til fore le ser ne. Stu den te nes ini tia tiv og en ga-
sje ment bi dro slik i stor grad til å le gi ti me re 
ord nin gen i fag mil jø ene.

Et an net suk sess kri te ri um var at ord nin gen 
var lite ar beids kre ven de. Fra fore le ser nes stå-
sted in ne bar den en e-post fra stu den te ne 
med kon kre te for slag til hvor dan fore les nin-
gen kun ne for bed res. For den en kel te stu dent 
hand let det om å av sett e 5�–�10 mi nutt er til å 
eva lu e re en fore les ning 2�–�3 gan ger i hver ter-
min. Stu die ko or di na to re nes opp ga ve var å 
opp rett e et nett skje ma og å inn kal le til møte 
med de kull til lits valg te én gang hver ter min. 
Den stør ste ar beids opp ga ven var lagt på de 
kull til lits valg te, som or ga ni ser te tur nus ord-
nin gen blant stu den te ne og send te jevn li ge 
på min nel ser for å sik re at eva lue rin ge ne ble 
gjen nom ført. Tross iher dig inn sats var det 
 li ke vel un der en tred je del av fore les nin ge ne 
som ble eva lu ert, og det er der for vik tig å 
finne løs nin ger som både for enk ler og sti mu-
le rer de kull til lits valg tes rol le som på dri ver 
og mo ti va tor for vi de re fø ring av ord nin gen.

Vi valg te å bru ke Nett skje ma, som er Uni ver-
si te tet i Os los løs ning for da ta inn sam ling, 
som tek nisk løs ning for eva lue rin ge ne. Dett e 
sik ret in tern og sik ker be hand ling av in for ma-
sjo nen. Vi had de i pro sjekt pe ri oden ut ford rin-
ger knytt et til hvor dan stu den te ne kun ne 
sen de eva lue rings skje ma et ano nymt til den 
en kel te fore le ser, og stu den te ne valg te å vi  dere-
 sen de via en eks tern e-post ad res se. Dett e pro-
ble met ble løst, og vi ar bei der nå med tek -
niske løs nin ger som yt ter li ge re for enk ler 
eva lue rings pro se dy ren. På sikt ser vi for oss at 
eva lue ring av uli ke un der vis nings for mer, ikke 
bare fore les nin ger, kan or ga ni se res i en mo-
bil-app.

Styr ker og svak he ter
Den stør ste styr ken ved dett e kva li tets ut vik-
lings pro sjek tet er at det byg ger på stu den te-
nes en ga sje ment for å bedre un der vis nin gen. 
De har de fi nert pro ble mer ved fore les nin ge ne 
og på en kon struk tiv måte tatt ini tia tiv til å 
løse dem. Vi kan også vise til en re la tivt høy 
svar pro sent (59 %) på spør re un der sø kel sen 
blant fore le ser ne, hvor et over vei en de fler tall 
var po si ti ve til eva lue ring av un der vis ning.

Pro sjek tet har i stor grad blitt til un der veis, 
i en re la tivt kom pli sert or ga ni sa sjon og ba sert 
på en kom bi na sjon av ind re og ytre på virk nin-
ger. Vi be skri ver først og fremst en pro sess, og 
ikke en nøye plan lagt in ter ven sjon. Vi pre sen-
te rer kvan ti ta ti ve og kva li ta ti ve data, sam let 
over en be gren set tids pe ri ode, som an ty der 
at pro sjek tet har bi dratt til å for bed re un der-
vis nin gen, men vi har ikke mål på om stu den-
te ne har hatt økt læ rings ut bytt e som re sul tat 
av ord nin gen. En slik stu die vil kre ve et mer 
lang sik tig og strin gent forsk nings de sign.

Kon klu sjon

I den ne stu di en har vi vist hvor dan stu dent-
eva lue ring kan bi dra til å for bed re kva li te ten 
på fore les nin ge ne i me di sin stu di et. Slik stu-
dent eva lue ring er ikke nød ven dig vis et godt 
mål på kva li tet i un der vis ning, men den kan 
være et godt mid del for dia log og sam ar beid 
om å ut vik le god un der vis ning. Der med har 
vi også tatt et vik tig steg i ut vik lin gen av en 
«kul tur for kva li tet», nett opp slik stor tings-
mel din gen om stu die kva li tet ett er ly ser (1).

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mott att 6.1.2019, før s te re vi sjon inn sendt 25.5.2019, 
 godkjent 11.6.2019.
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Tør re øyne –  
dia gnos tikk og be hand ling

Tør re øyne er en van lig år sak til  
å opp sø ke hjelp. Vi opp le ver det som 
en un der dia gnos ti sert og un der-
behand let til stand.

In ter na sjo na le ret nings lin jer fra pe ri oden 
2007�–�17 har bi dratt til en end ring i dia gnos-
tik ken og be hand lin gen av tør re øyne (1–3). 
Til stan den de fi ne res som en mul ti fak to ri ell 
syk dom på øyets over fla te med tap av tåre-
fil mens ho møo sta se og med oku læ re sym p-

to mer. Pa to fy sio lo gi en ved tør re øyne er en 
ond sir kel hvor tåre fil men blir hyperosmolar, 
det opp står in flam ma sjon og ned bryt ning av 
øyets over fla te, og tåre fil men blir usta bil, som 
igjen øker tåre fil mens os mo la ri tet (4). Den van-
lig ste un der lig gen de år sak til tør re øyne er 
dys funk sjon i de meibomske kjert ler (meibo-
mian gland dysfunction, MGD) med kva li ta ti ve 
og kvan ti ta ti ve end rin ger av meibumsekre-
tene. Den grunn leg gen de be hand lin gen av 
tør re øyne er å gi råd om be tyd nin gen av miljø-
 fak to rer, kost hold og eli mi ne ring av me di ka-
men ter som kan gi tør re øyne. Vi de re hånd te-
res tør re øyne på grunn lag av al vor lig hets grad. 
Ak tu el le til tak kan være be hand ling for ned satt 

tåre pro duk sjon, be hand ling for øyelokks-
abnormaliteter, an ti in flam ma to ris ke me di ka-
men ter og kir ur gi. Den ne ar tik ke len byg ger på 
søk i PubMed på utt ryk ke ne «dry eye» og «mei-
bomian gland dysfunction» samt for fatt er nes 
egne kli nis ke er fa rin ger.

His to rikk

Den før s te stu di en av pa si en ter med tør re 
øyne ble pub li sert av den svenske øye le gen 
Hen rik Sjögren (1899�–�1986) i 1930-åre ne, og 
til stan den ble be teg net keratoconjunctivitis 
sicca (5). I pe ri oden 1994�–�2017 ble det i regi av 
Na tio nal Eye In sti tu te og Tear Film and Oc u lar 
Sur face Society i USA ar ran gert tre ar beids -
semi na rer for le den de øye le ger, op ti ke re og 
fors ke re in nen tør re øyne fra hele ver den med 
det mål å ut for me evi dens ba ser te kon sen sus-
rap por ter for de fi ni sjon, pa to ge ne se, dia gnos-
tikk og be hand ling (1–3).

Pre va lens

I sto re po pu la sjons stu di er va ri e rer pre va len-
sen av tør re øyne fra 5 til 50 %, med be ty de li ge 
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re gio na le for skjel ler (6). De høy es te tal le ne 
fin nes i asia tis ke land, uten at man vet år sa -
kene til dett e.

Symp to mer

Symp to mer på tør re øyne kan være sand -
følelse, kløe, sår het, ir ri ta sjon, bren nen de 
 fø lel se og smer ter i øy ne ne, trett e øyne, lys øm-
fint lig het, for høy et blun ke fre kvens (mer enn 
8�–�12 gan ger per mi nutt), tåre flod, va ri e ren de 
syns skarp het og røde øyne samt ube hag ved 
skjerm bruk og bruk av kon takt lin ser. Til stan-
den kan føre til ned satt livs kva li tet pga. svek-
ket syn, oku lært ube hag og i ytt er ste kon se-
kvens in va li di se ren de smer ter (7, 8).

Tåre fil men

Tåre fil men er en tynn hin ne som fuk ter og 
er næ rer øyets over fla te, og som må være in-
takt for at vi skal kun ne se klart (9). Tåre fil men 
be trak tes som en trilaminær struk tur med et 
ytre sta bi li se ren de li pid lag be stå en de av bl.a. 
ikke-po la re li pi der og fos fo li pi der, et midt re 
vann lag og et ind re mucinlag. Li pid laget, el ler 
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meibumsekretene, ut skil les av de meibomske 
kjert le ne un der blun king ved kon takt mel lom 
øye lok ke ne. Væs ke ut skil les kon ti nu er lig og 
re flek to risk av tå re kjer te len og ak ses so ris ke 
tå re kjert ler i øye lok ke ne.

Pa to fy sio lo gi ved tør re øyne

Tør re øyne opp står som føl ge av økt for damp-
ning av tåre fil men og/el ler ned satt tåre pro-

duk sjon, og kjen ne teg nes ved at tåre fil men 
blir hyperosmolar (fi gur 1) (9). Ob struk tiv 
meibomsk kjer tel dys funk sjon reg nes som ho-
ved år sa ken til tør re øyne gjen nom økt for-
damp ning, og kjen ne teg nes ved ob struk sjon 
av talg kjert le nes ut før sels gan ger (2). Den van-
lig ste år sa ken til ned satt tåre pro duk sjon er 
al ders be tin get hyposekresjon (1). Au to im -
mune til stan der som Sjögrens syn drom kan 
også ned sett e tåre pro duk sjo nen gjen nom 
ned bryt ning av kjer tel ve vet.

Ut red ning og be hand ling  
av tør re øyne i pri mær-  
og spe sia list hel se tje nes ten
I dett e av snitt et skis se rer vi hvor dan tør re 
øyne kan hånd te res i pri mær- og spe sia list -
helse tje nes ten med ut gangs punkt i in ter na-
sjo na le kon sen sus rap por ter fra pe ri oden 
2007�–�17 (10–12), nor dis ke ret nings lin jer fra 
2016 (13) og egne kli nis ke er fa rin ger.

All menn le ger
All menn le ger kan dia gnos ti se re tør re øyne 
ved bruk av va li der te spør re skje ma som for 
eks em pel Oc u lar Sur face Dis ease Index (OSDI), 
som be står av tolv spørs mål som kart leg ger 
symp to mer og si tua sjo ner som kan ut lø se pla-
ge ne (1). Schirmers test kan av dek ke ned satt 
tåre pro duk sjon, og ut fø res ved å plas se re et 
fil ter pa pir i la te ra le øye vin kel og der ett er av-
le se an tall mil li me ter fuk ting ett er fem mi nut-
ter. Schirmers test fore tas uten be dø vel se av 
øyet og må ler både ba sal og re flek to risk sek-
re sjon fra tå re kjer te len (nor malt > 10 mm). 
In flam ma sjon i horn hin nen el ler bin de hin-
nen kan føre til re flek to risk tåre pro duk sjon 
og gi for høy e de test ver di er som kan feil tol kes 
som nor ma le. I dia gnos tik ken av tør re øyne, 
og spe si elt Sjögrens syn drom, me ner vi at det 
er vik tig å ikke trek ke noen kon klu sjon ved-
rø ren de Schirmers test og tåre pro duk sjo nen 
før in flam ma sjo nen er be hand let.

Pa si en te ne må in for me res om at de må 
 bru ke kuns tig tå re væs ke og ikke vann/salt-

Fi gur 1  Pa to fy sio lo gi ved tør re øyne.

Fi gur 2  Far ging med fluorescein, be lys ning med blått lys og gulfilter av dek ker 
punk tat far ge opp tak («staining») av fluorescein i horn hin nen, som in di ke rer cel le-
død som føl ge av in flam ma sjon. Foto: Tørreøyneklinikken

Fi gur 3  Vur de ring av meibumkvalitet og tøm mings grad kan av dek ke meibomsk 
kjer tel dys funk sjon og ut fø res ved å ut ø ve et lett trykk mot midt re tred je del av 
ned re øye lokk med en fin ger el ler vatt pin ne. Bil det vi ser en pa si ent med ob struk-
tiv meibomsk kjer tel dys funk sjon med be ty de lig til stop ping av kjert le ne. Foto: 
Tørreøyneklinikken
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bru kes van lig vis i akutt fa sen el ler ved for ver-
ring av til stan den og skal kun bru kes i be gren-
se de tids rom pga. ri si ko for trykk stig ning og 
ut vik ling av grå stær. Ciklosporin er in di sert 
ved mo de rat til al vor lig tør re øyne og kan bru-
kes over man ge år (15). Pa si en ter med svært 
al vor lig tør re øyne og led sa gen de in flam ma-
sjon el ler feil stil te øye lokk (ektropion/entro-
pion) hen vi ses til øye av de ling for sup ple -
rende be hand ling og ev. kir ur gi.

Øye le ger på sy ke hus av de ling
Be hand ling på sy ke hus av de ling bør for be hol-
des de al vor li ge gra de ne av tør re øyne, som for 
eks em pel pa si en ter med Sjögrens syn drom 
el ler trans plan tat-mot-vert-syk dom (graft ver-
sus host dis ease, GVHD). Øye av de lin ger kan til-
by be hand ling med au to logt  se rum-øye dråper, 
tåre plug ger og kir ur gisk be hand ling av bl.a. 
feil stil te øye lokk for å re du se re for damp nin-
gen fra øyet, trans plan ta sjon av am ni on hin ner 
ved se kun dæ re horn hin ne sår og tarsorafi for 
å for snev re øye spal ten.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mott att 26.9.2018, før s te re vi sjon inn sendt 15.1.2019, 
 godkjent 6.5.2019.

vann. Det er vik tig å prø ve ut kuns tig tå re -
væske med ulik vis ko si tet og finne frem til 
den ty pen man tri ves best med. Pa si en ten må 
vi de re in for me res om at til stan den er kro nisk 
og at det tar tid før man mer ker eff ekt av den 
kuns ti ge tå re væs ken. Det er også an be falt en 
in nen dørs luft fuk tig het på 20�–�40 % og inn tak 
av es sen si el le fett sy rer. All menn le ger bør også 
vur de re dose re duk sjon/-bytt e/-eli mi ne ring av 
an ti his ta mi ner, be ta blok ke re og isotretinoin, 
som kan gi tør re øyne. Der som pa si en ten har 
ved va ren de pla ger til tross for ge ne rel le råd 
og bruk av kuns tig tå re væs ke, må pa si en ten 
hen vi ses til øye le ge for vi de re ut red ning.

Op ti ke re
Op ti ke re kan på vi se tør re øyne med va li der te 
spør re skje ma og tra di sjo nel le tes ter som 
 fluorescein break-up time (FBUT), vitalfarging 
med fluorescein og Schirmers test samt vur-
de ring av meibumkvalitet og tøm mings grad. 
Fluorescein break-up time be nytt es for å stu -
dere tåre fil mens sta bi li tet og pre di ke rer tør re 
øyne der som det på vi ses opp brudd i tåre fil-
men in nen ti se kun der ett er siste blunk. Vital-
farging med fluorescein og in spek sjon i spal-
te lam pe med blått lys og even tu elt gulfilter 
kan også av dek ke in flam ma sjon ved tør re 
øyne ved at det på vi ses punk tat far ge opp tak 
(«staining») av fluorescein i horn hin nen/ bin-
de hin nen (fi gur 2). Vur de ring av meibumkva-
litet og tøm mings grad ut fø res ved å stu de re 
kva li te ten og meng den av fett stoff er fra de 
meibomske kjert le ne for å av dek ke meibomsk 
kjer tel dys funk sjon (fi gur 3).

Be hand ling i op ti ker prak sis er be gren set til 
de lett es te gra de ne av tør re øyne og bør in klu-
de re ge ne rel le råd, bruk av re sept fri kuns tig 
tå re væs ke og øye lokks be hand ling av mei-
bomsk kjer tel dys funk sjon med var me mas ker 
og øye lokks mas sa sje. Øye lokks be hand ling 
ut fø res for å få øye lok ke ne til å ut skil le fett-
stoff er med nor mal kva li tet i nor mal meng de. 
For å få fett stoff e ne i øye lok ke ne til å smel te, 
må øye lok ke ne til fø res var me ved hjelp av 
 var me pu ter/fuktkammerbriller. For å klem me 
ut fett stoff er som har smel tet un der opp var-
min gen, må øye lok ke ne mas se res. Ved mo de-

ra te og al vor li ge gra der av tør re øyne med 
tegn til kor ne al/kon junk ti val in flam ma sjon 
må pa si en ten hen vi ses til øye le ger for an ti -
inflam ma to risk be hand ling.

Prak ti se ren de øye le ger
Prak ti se ren de øye le ger kan på vi se tør re øyne 
med de sam me me to de ne som op ti ke re, som 
be skre vet oven for. Ut red nin gen kan even tu elt 
sup ple res med os mo la ri tets tes ting av tåre fil-
men og meibografi (fi gur 4). Os mo la ri tets tes-
ting gir in for ma sjon om kon sen tra sjo nen av 
løs te io ner og mo le ky ler i tåre fil men, som er 
for høy et ved tør re øyne (nor malt <  316 
mosmol/l). Meibografi frem stil ler de mei-
boms ke kjert le ne ved hjelp av in fra rød fo to-
gra fe ring og gir in for ma sjon om kjert le nes 
mor fo lo gi og gra den av kjer tel at ro fi ved mei-
bomsk kjer tel dys funk sjon (14).

Tårepunktsplugger kan be gren se av lø pet av 
tå re væs ke fra øye kro ken til ne sen, slik at øyet 
hol des fuk tig av egen og kuns tig tå re væs ke. 
Ved kor ne al/kon junk ti val in flam ma sjon er 
det in di ka sjon for an ti in flam ma to risk be-
hand ling som in klu de rer bruk av kor ti ko-
steroi der og ciklosporin. Kor ti kos te roi der 

Fi gur 4  Meibografi frem stil ler de meibomske kjert le ne ved hjelp av in fra rød fo to gra fe ring. Bil de ne vi ser nor mal 
kjertelmorfologi uten at ro fi. Foto: Tørreøyneklinikken

STEN RÆ DER
er ph.d. og spe sia list i øye syk dom mer. Ræ der er 
med an svar lig for Norsk of tal mo lo gisk for en ings 
ret nings lin jer for be hand ling av tør re øyne fra 2015.
For fatt e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir til knyt-
ning til Tørreøyneklinikken som in ter es se kon flikt.

PER KLYVE
er spe sia list i øye syk dom mer og med an svar lig  
for Norsk of tal mo lo gisk for en ings ret nings lin jer 
for be hand ling av tør re øyne fra 1995.
For fatt e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

TOR PAAS KE UT HEIM
er spe sia list i øye syk dom mer og pro fes sor. Han er 
valgt som Norges am bas sa dør for Tear Film & Oc u-
lar Sur face Society (TFOS) samt sty re med lem i The 
International Oc u lar Sur face Society (IOSS).
For fatt e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir til knyt-
ning til Tørreøyneklinikken som in ter es se kon flikt.



106 4 TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  11,  2019;  139

KLINISK OVERSIKT

LIT TE RA TUR
1 2007 Re port of the International Dry Eye Work-

Shop (DEWS). Ocul Surf 2007; 5: 65�–�204. 
2 Ni chols KK, Foulks GN, Bron AJ et al. The in ter na tio-

nal work shop on meibomian gland dysfunction: 
exe cu ti ve sum ma ry. Invest Ophthalmol Vis Sci 2011; 
52: 1922�–�9. 

3 Craig JP, Nel son JD, Azar DT et al. TFOS DEWS II 
Re port Exe cu ti ve Sum ma ry. Ocul Surf 2017; 15: 
802�–�12. 

4 Rhee MK, Mah FS. In flam ma tion in dry eye dis ease: 
How do we break the cy cle? Ophthalmology 2017; 
124: S14�–�9. 

5 Sjogren H. Zur Kenntnis der Keratoconjunctivitis 
Sicca. Acta Ophthalmol 1938; 16: 70�–�9. 

6 Craig JP, Nel son JD, Azar DT et al. TFOS DEWS II 
Re port Epidemiology Sum ma ry. Ocul Surf 2017; 15: 
802�–�12. 

7 Buch holz P, Steeds CS, Stern LS et al. Util i ty as sess-

ment to mea sure the im pact of dry eye dis ease. 
Ocul Surf 2006; 4: 155�–�61. 

8 Miljanović B, Dana R, Sul li van DA et al. Im pact of 
dry eye syn drome on vi sion-re lated qual i ty of life. 
Am J Ophthalmol 2007; 143: 409�–�15. 

9 Bron AJ, de Pai va CS, Chau han SK et al. TFOS DEWS 
II pathophysiology re port. Ocul Surf 2017; 15: 
438�–�510. 

10 Jones L, Dow nie LE, Korb D et al. TFOS DEWS II 
Management and Ther a py Re port. Ocul Surf 2017; 
15: 575�–�628. 

11 Management and ther a py of dry eye dis ease: 
re port of the Management and Ther a py Subcom-
mittee of the International Dry Eye Work Shop 
(2007). Ocul Surf 2007; 5: 163�–�78. 

12 Geerling G, Tau ber J, Bau dou in C et al. The 
in ter na tio nal work shop on meibomian gland 
dysfunction: re port of the subcommittee on 

ma na ge ment and treat ment of meibomian gland 
dysfunction. Invest Ophthalmol Vis Sci 2011; 52: 
2050�–�64. 

13 Hee gaard S, Loumann Knud sen L, van Sett en G  
et al. Nor dic Guide li nes 2016. Dry Eye Dis ease. 
Kø ben havn: Dansk Of tal mo lo gisk Selskab, 2016.

14 Adil MY, Xiao J, Olafs son J et al. Meibomian gland 
mor phol o gy is a sen si ti ve ear ly in di ca tor of meibo-
mian gland dysfunction. Am J Ophthalmol 2019; 
200: 16�–�25. 

15 Leo nar di A, Mess mer EM, Labetoulle M et al. 
Effi  ca cy and safety of 0.1% ciclosporin A cationic 
emul sion in dry eye dis ease: a pooled anal y sis of 
two doub le-masked, ran dom ised, ve hi cle-con-
trolled pha se III clin i cal stu dies. Br J Ophthalmol 
2019; 103: 125�–�31. 

Vil du publisere i Tidsskriftet?
D E T  S E T T E R  V I  P R I S  PÅ

Kontakt oss, så hjelper vi deg med forslag om  
hvordan du går frem med akkurat dine data  
eller din idé.

Alle vitenskapelige artikler fagfellevurderes  
og blir indeksert i PubMed.

Finn mer informasjon og forfatterveiledning  
på tidsskriftet.no.



106 5

KLINISK OVERSIKT

TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  11,  2019;  139:  1065–8

JANA MIDELFART HOFF
jana.midelfart.hoff@helse-bergen.no
Nev ro lo gisk av de ling

Na sjo nal kom pe tan se tje nes te for MS
Hau ke land uni ver si tets sju ke hus

MAU RAN DHAYA LAN
Institutt for kli nisk me di sin
Uni ver si te tet i Bergen

Syns pro ble mer  
ved mul tip pel skle ro se

Mul tip pel skle ro se kan gi sym pto-
mer og tegn fra hele ner ve sy ste-
met, in klu dert syns for styr rel ser. 
Ofte for blir slike syns for styr rel ser 
 un der kjent for di de ikke er åpen  bare 
for pa si en ten og le gen må spør re 
mål rett et ett er dem. Re gel mes sig 
opp føl ging av syns funk sjo nen hos 
pa si en te ne er imid ler tid vik tig for  
å kun ne få til pas set re ha bi li te ring 
og hjel pe mid ler og der med bedre 
funk sjon og livs kva li tet.

Mul tip pel skle ro se (MS) er en 
nev ro lo gisk syk dom ka rak te-
ri sert ved in flam ma sjon, 
dem ye li ni se ring og nevrod-
egenerasjon i sen tral ner ve-
sy ste met (1). Pre va len sen i 

Norge er blant de høy es te i ver den, med 208 
til fel ler per 100 000 (2). Syns for styr rel ser fore-
kom mer hyp pig hos MS-pa si en ter. I en gjen-
nom gang ut ført av det nord ame ri kans ke MS-
re gis te ret (North Ame ri can Re search Com -

mittee on Mul tip le Sclerosis) opp ga 60 % av 
9 107 pa si en ter syns pla ger. 14 % av dis se had de 
mo de rat/al vor lig/ me get al vor lig på virk ning 
av syns funk sjo nen (3). Syns funk sjo nen kan 
på vir kes gjen nom tap av syns skarp het (vi sus) 
og end ret far ge syn, som ved optikusnevritt, 
el ler øye mo ti li tets for styr rel ser pga. for styr ret 
sam spill mel lom uli ke de ler av sen tral ner ve-
sy ste met. Også noen MS-me di ka men ter kan 
på vir ke syns funk sjo nen.

Ar tik ke len byg ger på et skjønns mes sig ut-
valg av over sikts ar tik ler og ori gi nal ar tik ler 
samt for fatt er nes kli nis ke er fa rin ger med pa-
si ent grup pen.

Hyp pig ste syns for styr rel ser

Akutt optikusnevritt
Optikusnevritt, be ten nel se i nervus opticus, er 
ofte knytt et til mul tip pel skle ro se el ler nevro-
myelitis op ti ca. Den kan også skyl des in fek sjo-
ner og and re im mu no lo gis ke til stan der.

Ved akutt optikusnevritt er ty pis ke symp to-
mer og funn et sub akutt for løp med en si dig 
syns tap, smer ter ved øye be ve gel ser, end ret 
lys re ak sjon av pu pil len og end ret far ge syn. 
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Hau ke land uni ver si tets sju ke hus

Syns ta pet ut vik ler seg ty pisk over ti mer til da-
ger og va ri e rer fra lett ned satt vi sus til tap av 
lys sans, men sen tral syns felt de fekt på det af-
fi ser te øyet er hyp pig. Syns ner ve be ten nel se er 
før s te symp tom på mul tip pel skle ro se hos 
20 % av pa si en te ne (4, 5). For å stil le dia gno sen 
mul tip pel skle ro se kre ves det ob jek tiv på vis-
ning av syk doms ak ti vi tet i sen tral ner ve sy ste-
met spredt i tid (ett el ler fle re att akk, MR-funn, 
el ler på vis ning av oli go klo na le bånd i spi nal-
væs ke) og sted (MR-funn el ler kli nis ke att akk) 
(6).

En ame ri kansk ko hort stu die fulg te pa si en-
ter med akutt en si dig optikusnevritt som ikke 
opp fyl te MS-kri te ri e ne. Halv par ten av dis se 
had de ett er 15 år fått dia gno sen. Ri si ko en for 
å ut vik le mul tip pel skle ro se var størst de 
 før s te fem åre ne (7).

Akutt optikusnevritt ved mul tip pel skle ro se 
er ofte selv be gren sen de. Nes ten alle pa si en -
tene opp le ver bed ring av syns funk sjon in nen 
tre uker, selv om noen har pla ger len ge ett er-
på. Det er fore slått å bru ke et spe si fikt spør re-
skje ma med spørs mål om syns van s ker hos 
MS-pa si en te ne (8, 9). Ved si den av vi sus bør 
pa si en te ne også tes tes for far ge syn med 
 Ishiharas tav le og for kon trast sen si ti vi tet. End-
ret kon trast sen si ti vi tet på vir ker syns kva li tet, 
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mul tip pel skle ro se. Oku læ re flutt er er små 
høy fre kven te øye be ve gel ser i det ho ri son ta le 
pla net (11).

Opp til en av fem pa si en ter med mul tip pel 
skle ro se har pa to lo gisk ny stag mus (17). Den 
kan være til ste de når øy ne ne står i sen tral po-
si sjon el ler når blik ket flytt es i en gitt ret ning. 
Van ligst hos MS-pa si en ter er blikkretningsny-
stagmus. Den av dek kes ved å tes te lang som me 
føl ge be ve gel ser, der pa si en ten skal føl ge et 
ob jekt i uli ke blikk ret nin ger. Man vil da kun ne 
ob ser ve re pa to lo gis ke, rykk vi se inn stil lings -
beve gel ser. En kel te MS-pa si en ter kan ha en 
pendulær ny stag mus der øy ne ne be ve ger seg 
som en pen del. Der som den er ved va ren de når 
man ser rett frem, vil den ofte være in va li di se-
ren de. Man opp le ver at ver den «dir rer» (18). 
Ver ti kal ny stag mus, der øy ne ne be ve ger seg 
opp og ned, er også en form for ny stag mus 
som kan ses hos en kel te MS-pa si en ter al le re de 
ved blikk rett frem (ram me 1).

Me di ka ment ut løs te syns pro ble mer
I mai 2017 kom nye nors ke ret nings lin jer for 
be hand ling av mul tip pel skle ro se. Det an be-

re ak sjo nen er som of test be vart. Hvis den er 
på vir ket, ty der det på mer om fatt en de le sjon 
(15). Internukleær oftalmoplegi kan være 
 en si dig, men også bi la te ral (13).

I hjer ne stam men er fasciculus longitudina-
lis medialis et predileksjonssted for MS-le sjo-
ner. For uten mul tip pel skle ro se kan internu-
kleær oftalmoplegi også for år sa kes av vas ku-
læ re, in fek si ø se, trau ma tis ke og neoplastiske 
til stan der.

Iso ler te hjer ne ner ve pa re ser  
og blikk pa re se
Mul tip pel skle ro se er sjel den år sak til iso ler te 
hjer ne ner ve pa re ser, men de ses av og til ved 
syk doms de but el ler and re att ak ker (16). Spe-
si elt hos yng re pa si en ter er det vik tig å ten ke 
på mul tip pel skle ro se som en mu lig år sak. 
Ho ved symp to met er dob belt syn, og hyp pigst 
affi  sert er n. abducens og n. oculomotorius. 
Trochlearisparese fore kom mer nes ten ikke.

MS-le sjo ner i hjer ne stam men kan føre til 
al vor li ge syns for styr rel ser med ho ri son tal 
blikk pa re se, men er re la tivt sjeld ne. Pa si en ten 
vil da ikke kla re å be ve ge øy ne ne i ho ri son tal-
pla net (en ten til den ene el ler til beg ge si der) 
(17).

Fik sa sjons for styr rel ser og ny stag mus
For styr rel ser i sakkadebevegelser og ny stag-
mus er gan ske van lig hos MS-pa si en ter. År sa-
ken er dem ye li ni se ring i ce re bel lum el ler i 
for bin del ser mel lom ce re bel lum og hjer ne-
stam men (18).

Sakkader er hur ti ge øye be ve gel ser der 
 øy ne ne skif ter fo kus fra et ob jekt til et an net 
med en jevn, fly ten de og sam kjørt be ve gel se. 
Ny stag mus er ufri vil li ge, ryt mis ke sving nin-
ger av øy ne ne og opp står ved ned satt evne til 
å opp rett hol de fik sa sjon. Ved un der sø kel se av 
sakkadebevegelser bes pa si en ten om å flytt e 
blik ket til si den fra ett ob jekt til et an net (ram-
me 1). Ved sakkadisk dysmetri flytt er pa si en-
ten blik ket for langt el ler for kort i for hold til 
ob jek tet. Ty pisk ser man at pa si en tens øyne 
kor ri ge res frem og til ba ke før de til slutt kla-
rer å fik se re på ob jek tet.

Sakkadiske intrusjoner er en be teg nel se på 
for styr ren de øye be ve gel ser som opp står når 
pa si en ten skal fo ku se re på et ob jekt. Hos MS-
pa si en ter fin nes det fle re ty per: «square wave-
jerks», opsoklonus og oku lær flut ter (17). 
«Square-wave jerks» er rykningsbevegelser 
frem og til ba ke, med en la tens mel lom hver 
be ve gel se. Opsoklonus er høy fre kven te kon-
ju ger te øye be ve gel ser med sto re og va ri e -
rende am pli tu der. Dis se ses vel dig sjel den ved 

spe si elt an sikts gjen kjen nel se, le sing og dag -
lige ak ti vi te ter (10).

Øye mo ti li tets for styr rel ser
Aff ek sjon av ner ve fib re ne fra kjer ner i hjer ne-
stam men og ce re bel lum kan føre til øye mo ti-
li tets for styr rel ser. Mens til nær met full bed-
ring er van lig ett er akutt optikusnevritt, gir 
øye mo ti li tets for styr rel ser ofte per sis te ren de 
øye pla ger som dob belt syn (11).

En van lig form for øye mo ti li tets for styr rel se 
ved mul tip pel skle ro se er internukleær oftal-
moplegi. Mer enn 20 % av pa si en te ne er an-
slått å ha dett e (12). Blant 70 MS-pa si en ter med 
per sis te ren de syns pro ble mer ble det fun net 
59 pa si en ter med øye mo ti li tets for styr rel ser 
(84,3 %). 39 av dis se pa si en te ne (55,7 %) had de 
internukleær oftalmoplegi, og hos 22 pa si en-
ter (31,4 %) var den bi la te ral (13). Internukleær 
oftalmoplegi skyl des aff ek sjon av fasciculus 
longitudinalis medialis i hjer ne stam men, 
hvor for bin del sen mel lom en abducenskjerne 
og den kon tra la te ra le oculomotoriuskjernen 
(fasciculus longitudinalis medialis) på vir kes, 
slik at blikk til si den blir ukonjugert. Kli nisk 
kan man opp da ge internukleær oftalmoplegi 
når man ber pa si en ten om å se til si de ne i ho-
ri son tal pla net. Ad duk sjo nen av det ene øyet 
(på sam me side som le sjo nen) vil da være treg 
el ler ned satt, mens det ab du se ren de øyet 
(kon tra la te ralt til le sjo nen) sam ti dig frem -
viser ho ri son tal ny stag mus (14). Kon ver gens-

Ram me 1

Ka rak te ri se ring av sakkader  
og ny stag mus

Sakkader

Hur ti ge øye be ve gel ser

Nor mal funn: Beg ge øyne flyt ter seg  
i sam me ret ning og skif ter fo kus fra et 
ob jekt til et an net med jevn, fly ten de  
og sam kjørt be ve gel se

Sakkade un der sø kes ved å se om pa si en ten 
flyt ter blik ket til si den fra et ob jekt til et 
an net

Sakkadisk dysmetri: Pa si en ten flyt ter 
 blik ket for langt el ler for kort i for hold  
til ob jek tet

Ty pisk ser man at pa si en tens øyne kor ri -
geres frem og til ba ke før de til slutt kla rer  
å fik se re på ob jek tet

Ny stag mus

Ufri vil li ge, ryt mis ke sving nin ger av øy ne ne

Opp står ved ned satt evne til å opp rett -
holde fik sa sjon

På vi ses ofte ved å tes te lang som me føl ge-
be ve gel ser med øy ne ne

Lang som me føl ge be ve gel ser tes tes ved  
å be pa si en ten om å føl ge et ob jekt i uli ke 
blikk ret nin ger

Pa to lo gis ke, rykk vi se inn stil lings be ve gel ser

Utgangsstilling

Nystagmus

H V

Fi gur 1  Internukleær oftalmoplegi

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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fa les å til by pa si en ter med at takk pre get 
(relapserende-re mitt e ren de) mul tip pel skle-
ro se sykdomsmodulerende be hand ling uten 
for sin kel se (6). En kel te av de sykdomsmodu-
lerende me di ka men te ne kan imid ler tid på -
virke syns funk sjo nen. Mest kjent er fingoli-
mod, et me di ka ment som blok ke rer lym fo cyt-
te nes evne til å for la te lym fe knu te ne, og som 
har ut vik ling av maculaødem som en (mind re 
van lig) bi virk ning. Maculaødem pre sen te rer 
seg som metamorfopsier (bøl ge te lin jer når 
man ser på et ru te nett med rett e lin jer) og gir 
svek ket syns funk sjon. I hen hold til nors ke ret-
nings lin jer skal alle som be hand les med fin-
golimod un der sø kes av øye le ge fire må ne der 
ett er opp start (6). Dia be tes mellitus og tid li-
ge re gjen nom gått uveitt øker ri si ko en for 
maculaødem, og øye un der sø kel se må gjø res 
før opp start av be hand ling (6).

Natalizumab, et an net po tent im mun sup-
pri me ren de le ge mid del, kan også på vir ke 
syns funk sjo nen. Ca. 4 av 1 000 pa si en ter be-
hand let med natalizumab vil kun ne ut vik le 
pro gres siv mul ti fo kal leukoencefalopati (PML) 
for år sa ket av JC-vi rus. Ri si ko en vil være av hen-
gig av om man er JC-vi rus-an ti stoff-po si tiv. Til-
stan den er po ten si elt livs tru en de, og 1 av 4 pa-
si en ter med pro gres siv mul ti fo kal leukoence-
falopati de bu te rer med et hemianoptisk syns-
tap (19). Alle MS-pa si en ter bør scree nes for JC-
vi rus før opp start av natalizumab og der ett er 
jevn lig sjek kes for an ti stoff er (19). Det er også 
be skre vet en kel te til fel ler av akutt ret i nal nek-
ro se hos pa si en ter på natalizumab, med høy 
ri si ko for al vor lig syns tap (20).

Ut red ning og be hand ling
Pa si en ter med syns pro ble mer bør hen vi ses til 
vur de ring hos øye le ge for un der sø kel se av 
øye mo ti li tet, vi sus, far ge syn og perimetri for 
kart leg ging av syns felt (21). Det er vist at struk-
tu  rel le må lin ger med op tisk ko he rens-to mo-
gra fi (op ti cal co her ence to mo grap hy, OCT) er 
svært nytt ig både i dia gnos ti se rin gen og opp-
føl gin gen av optikusnevritt. Ut tyn ning av 
 retinalt ner ve fi ber lag utt ryk ker da ak so nal 
ska de (22).

Også re du sert far ge syn, som man ge MS- pa-
si en ter har – selv uten tid li ge re kjent optikus-
nevritt – er kor re lert med re du sert retinalt 
ner ve fi ber lag (23). Elek tro fy sio lo gis ke må lin-
ger med vi su elt frem kal te re spon ser (VEP) kan 
vise re du sert nerveledningshastighet ett er 
gjen nom gått optikusnevritt. Ved noen ty per 
ny stag mus og ved mind re par etis ke av vik kan 
det være ak tu elt å bru ke pris me glass for å 
dem pe symp to mer. Stør re par etis ke av vik kan 
be hand les med Bo tox-in jek sjo ner el ler stra-
bismekirurgi. Ok klu sjons be hand ling kan 
 be nytt es i kor te re pe ri oder ved di plo pi, og 
 en kel te me di ka men ter kan hjelpe ved øye mo-
ti li tets for styr rel ser (9). Av hen gig av funn kan 
pa si en ten hen vi ses til in di vi du elt til pas set 
opp føl ging og tre ning hos syns pe da gog.

Livs kva li tet

Man ge MS-pa si en ter har som føl ge av syns pro-
ble mer re du sert evne til å kjøre bil, bru ke 

 da ta ma skin/mo bil te le fon og se fjern syn. I til-
legg opp le ves van s ker med å fo ku se re på ob-
jek ter i be ve gel se, tå ke syn og «trett e øyne». 
MS-pa si en ter har be skre vet en be ty de lig re du-
sert livs kva li tet knytt et til end ret syns funk-
sjon (24). Grun nen til dett e kan være at selv en 
li ten re duk sjon i syns funk sjon kan ha be ty de-
li ge kon se kven ser for de som al le re de har 
 mo to ris ke, sen so ris ke og/el ler ko or di na sjons-
mes si ge van s ker.

Kon klu sjon

Syns pro ble mer er van lig hos MS-pa si en ter. De 
hyp pigst fore kom men de til stan de ne er akutt 
optikusnevritt, internukleær oftalmoplegi, 
ny stag mus og sakkadiske dysmetrier. Man ge 
MS-pa si en ter har ned satt livs kva li tet pga. re-
du sert syns funk sjon og an gir syns funk sjon 
som vik tig for livs kva li tet. Ved å stil le MS-pa -
sien ter kon kre te spørs mål om syns pro ble mer 
ved for eks em pel bruk av mo bil, da ta ma skin 
og TV, le sing, ved fy sisk ak ti vi tet og i fri lufts liv 
vil man kun ne kart leg ge gra den av syns svek-
kel se. Spørs mål om van s ker med å del ta i so-
si a le ak ti vi te ter på grunn av re du sert syns-
funk sjon vil kun ne av dek ke fle re pa si en ter 
med be hov for hjelp. In di vi du ell til rett e leg-
ging, mål rett et re ha bi li te ring og hjel pe mid ler 
vil kun ne bedre pa si en te nes livs kva li tet.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mott att 8.10.2018, før s te re vi sjon inn sendt 29.3.2019, 
 godkjent 15.5.2019.
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NOE Å LÆRE AV

En ung kvin ne med kram pe -
anfall, syns for styr rel ser  
og lam mel ser

En ung kvin ne inn kom med førs te-
gangs kram pe an fall. De på føl  gende 
må ne de ne ble hun inn lagt fle re 
 gan ger på sy ke hus med al vor li ge 
nev ro lo gis ke ut fall, som vis te seg  
å skyl des en re la tivt ny lig be skre vet 
nev ro lo gisk li del se.

En tid li ge re frisk kvin ne tid lig i 20-åre ne 
kom til akutt mott a ket med am bu lan se 
ett er et førs te gangs kram pe an fall. Kjæ-
res ten be vit net at hun plut se lig ble 
uvel, mis tet be visst he ten og fikk asym-
me tris ke rist nin ger i hele krop pen i to 

mi nutt er. Hun had de hatt lep pe bitt, men ikke 
vann av gang el ler munn frå de, og kom seg raskt 
ett er an fal let. I to uker før dett e had de hun hatt 
ho de pi ne og mus kel smer ter, men el lers følt seg 
frisk. Ved inn komst fant un der sø ken de lege nor-
ma le vi ta lia, og nor mal so ma tisk og nev ro lo gisk 
un der sø kel se uten lys sky het el ler nak ke stiv het. 
Blod prø ver vis te kun CRP 60 mg/l (re fe ran se -
område 0�–�5 mg/l) og lett økte leukocyttverdier.

Førs te gangs kram pe an fall med be visst hets-
tap kan skyl des sy ste mis ke for styr rel ser som 

hy po gly ke mi el ler ab sti nens, el ler hjer ne syk-
dom som hjer ne slag, tu mor el ler in fek sjon 
(1). I dett e til fel let ga for ut gå en de mus kel-
smer ter og for høy et CRP mis tan ke om in-
flam ma to risk år sak. CT ca put ble tatt for å 
ute luk ke al vor lig in trak ra ni ell pa to lo gi før 
lum bal punk sjon.

Ce re bro spinal væs ken in ne holdt mo de rat økt 
 an tall leu ko cytt er, for en lig med se røs me nin gitt 
el ler me nin go en ce fa litt (ta bell 1). Det ble gitt aci-
klovir inn til PCR for her pes sim plex-vi rus vis te seg 
å være ne ga tiv. EEG ga mis tan ke om ge ne ra li sert 
epi lep ti form ak ti vi tet. MR ca put vis te kon trast-
opp tak i leptomeningene og mu li gens en kel te 
opp svul me de hjer ne vin din ger.

Sy ke his to ri en var for en lig med se røs me nin-
gitt el ler me nin go en ce fa litt. God all menn til-
stand, mo de rat økt CRP og lett pleocytose 
samt nor mal glu ko se ra tio i ce re bro spinal væs-
ken og se rum ga ikke mis tan ke om bak te ri ell 
me nin gitt, og vi rus prø ve ne ty det ikke på her-
pesencefalitt. Det fin nes man ge and re år sa ker 
til se røs me nin gitt, in klu dert sjeld ne re in fek-
sjo ner, ma lig ni tet, au to im mu ne syk dom mer, 
me di ka men ter og blød ning. For di til stan den 
bed ret seg spon tant og ut red nin gen ikke ga 
mis tan ke om al vor lig be hand lings kre ven de 
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syk dom, ble pa si en ten ut skre vet uten vi de re 
ut red ning ett er tre da ger.

Fire da ger se ne re ut vik let pa si en ten grad vis en 
øken de fø lel se av dir ring i hen de ne, og der ett er 
over føl som het ett er fulgt av nummenhetsfølelse 
på ma gen, ryg gen, un der li vet, se tet og i bei na 
samt urin re ten sjon, obs ti pa sjon og re du sert ba-
lan se. Ved re inn leg gel se en uke ett er ut skri vel sen 
had de hun ustø gan ge, re du sert føl som het dis talt 
for ned re del av tho rax, re du sert sfinktertonus og 
800 ml rest urin. Mo ti li tet, sene re flek ser, Rom-
bergs prø ve og plantarreflekser var nor ma le.

Pa si en tens sen so ris ke symp to mer dis talt for 
tho rax og vann la tings van s ker var for en li ge 
med sub akutt mye lo pa ti. Guillain-Barré-syn-
drom kan også for år sa ke raskt pro gre die -
rende sen so ris ke for styr rel ser, men gir of test 
pa re ser og ut sluk ke de sene re flek ser. Van li ge 
år sa ker til sub akutt mye lo pa ti er dem ye li ni-
se ren de li del ser og in fek sjo ner samt post-
infeksiøs og pa ra neo plas tisk syk dom (2).

MR ca put og MR totalmedulla vis te høysignalfor-
andringer i mer enn 50 % av med ul las dia me ter 
med svak kon trast opp lad ning ved ni vå ene C4–C5, 
C6–C7 og Th11–Th12 (fi gur 1), men til ba ke gang av 
me nin gitt for and rin ge ne. Ra dio lo gen men te bil-

75
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de ne var best for en lig med akutt disseminert 
 en ce fa lo mye litt. Ny lum bal punk sjon (ta bell 1) 
vis te øken de cel le tall og mo de rat økt to tal pro tein 
og al bu min for en lig med blod–hjernebarriere-
svikt. På bak grunn av øken de cel le tall i ce re bro-

spinal væs ken ble det igjen gitt aciklovir inn til 
ne ga tiv PCR for her pes sim plex-vi rus fore lå.

Anam ne se, un der sø kel se, MR-funn og cere-
brospinalvæskefunn var for en li ge med en ce-
fa lo mye litt. Med ne ga ti ve in fek sjons prø ver og 
fra vær av intratekal IgG-pro duk sjon (oli go klo-
na le bånd og IgG-in deks), vir ket van li ge år sa-
ker som in fek sjon og mul tip pel skle ro se 
mind re sann syn li ge. I en slik si tua sjon er det 
nød ven dig å ut re de and re mu li ge år sa ker. I 
til legg til bred in fek sjons me di sinsk ut red ning 
ble det der for tes tet for pa ra neo plas tis ke an-
ti stoff er og en ce fa litt an ti stoff er i se rum. An-
gio ten sin kon ver te ren de en zym (ACE), som er 
mar kør for sar koi do se, og an ti stoff er mot 
akvaporin-4 og myelinoligodendrocytt-gly ko-
pro te in (MOG), som er mar kø rer for neuro-
myelitis op ti ca-spekt rum-syk dom mer, ble 
målt i både se rum og spi nal væs ke. Det ble 
også tatt cy to lo gis ke prø ver av ce re bro spinal-
væs ke med tan ke på ma lig ni tet.

Den føl gen de uken ut vik let pa si en ten øken de pa-
re ser i bei na med gang van sker, num men het i 
hen de ne og plantarinversjon på venst re side. Hun 
fikk ho de pi ne, sær lig rundt venst re øye ved øye-
be ve gel ser, og sub jek tivt re du sert vi sus på venst re 
øye. For å ute luk ke in fek sjon ble det ut ført ny lum-
bal punk sjon, som vis te ytt er li ge re øk ning av leu-
ko cytt er samt tegn på blod–hjernebarrieresvikt, 

men fort satt ne ga ti ve in fek sjons prø ver (ta bell 1, 
to uker ett er symp tom de but).

Sub akutt en si dig vi sus re duk sjon og smer ter 
ved øye be ve gel se ty det på optikusnevritt. 
Kom bi na sjo nen av mye litt og optikusnevritt 
er ty pisk for dem ye li ni se ren de syk dom mer. 
Ved mul tip pel skle ro se, som er den hyp pig ste 
dem ye li ni se ren de syk dom men hos voks ne, er 
det som of test også ka rak te ris tis ke le sjo ner 
periventrikulært, infratentorielt el ler juks-
takortikalt i hjer nen, noe vår pa si ent ikke 
 had de. I til legg er det of test også oli go klo na le 
bånd og økt IgG-in deks samt la ve re cel le tall i 
ce re bro spinal væs ken. Ved neuromyelitis op-
ti ca er det van lig vis mer lang strak te myelitt-
forandringer, og ofte optikusnevritt med sam-
ti dig el ler se kven si ell aff ek sjon av beg ge syns-
ner ver (3). Akutt disseminert en ce fa lo mye litt 
ram mer of test barn i kjøl van net av vi rus in fek-
sjon i luft vei ene og kjen ne teg nes av be visst-
hets på virk ning, fe ber og nev ro lo gis ke ut fall 
som progredierer over få døgn, og MR vi ser 
mul ti fo ka le dem ye li ni se ren de le sjo ner med 
om trent lik al der (4). Både ved akutt dissemi-
nert en ce fa lo mye litt og neuromyelitis op ti ca 
er oli go klo na le bånd sjel den og økt cel le tall 
van lig i ce re bro spinal væs ken.

Høydoserte kor ti kos te roi der er akutt be hand ling 
ved alle in flam ma to ris ke dem ye li ni se ren de syk-

Ta bell 1  Cerebrospinalvæskeprøver. Pa to lo gis ke prø ver mar kert med fet skrift.1

Referanse-
område Uker etter symptomdebut

0 1 2 8 19

Leukocytter (· 106 celler/l) 0 – 4 22 292 475 61 146

Prosentandel mono-/polymorfonukleære - 91/9 92/8 93/7 79/21 94/6

Protein (g/l) 0,15 – 0,50 0,29 0,83 1,4 0,69 0,75

Glukose (mmol/l) ca. ⅔  
av blodverdi 3,4 - 2,5 4,4 2,7

Albumin (mg/l) 0 – 350 153 439 763 315 394

Albumin-indeks 0 – 9 3,8 9,5 17 7,5 8,8

IgG (mg/l) 0 – 34 24 56 - 37 38

IgG-indeks < 0,7 0,45 0,5 - 0,51 0,46

Oligoklonale bånd - Negativ - - Negativ Negativ

Cytologi - - - Normal - -

Antistoffer2 - - Encefalitt, nevro-
nale, anti-MOG  
og -akvaporin-4

- Anti-MOG  
og -akvaporin-4

-

1  PCR for varicella zoster-vi rus, her pes sim plex-vi rus 1 og 2 og en te ro vi rus samt se ro lo gi for bor re lia var ne ga ti ve i samt li ge prø ver. Ne ga tiv dyrk-
ning to og åtte uker et ter symptomdebut.

2 Negative prø ver

Fi gur 1  Sa gitt alt T2-vek tet MR-bil de vis te myelitt foran-
dringer over fle re ni vå er.

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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dom mer. Det ble der for gitt 1 g metylprednisolon 
in tra ve nøst i fem da ger og ned trap ping av pred-
ni so lon over to uker, med be ty de lig bed ring ett er 
få ti mer. Ho de pi ne, lys sky het og smer ter ved øye-
be ve gel se ble bor te, og be ve ge lig he ten i un der eks-
tre mi te te ne og vann la tin gen ble bedre. MR vis te 
imid ler tid nye infratentorielle le sjo ner me dia lt i 
beg ge lillehjernepedunkler samt for til i pons og 
med ul la oblongata, men til ba ke gang av kon trast-
opp lad ning i med ul la.

Ved akutt disseminert en ce fa lo mye litt ses som 
of test ce re bra le le sjo ner diff ust i hvit sub stans, 
men aff ek sjon av kor teks og basalganglier 
fore kom mer også. Pa si en ten ble skre vet ut til 
re ha bi li te ring i på ven te av prø ve svar med dia-
gno sen akutt disseminert en ce fa lo mye litt.

Kon troll-MR en må ned se ne re vis te til kom met 
 le sjon i høy re thalamus uten kon trast opp lad ning 
(fi gur 2) samt to nye, små le sjo ner med kon trast-
lad ning i med ul la ved C5, C6 og mu li gens også 
Th5. De infratentorielle le sjo ne ne had de gått full-
sten dig til ba ke, og for and rin ge ne i med ul la 
oblongata var re du sert.

Akutt disseminert en ce fa lo mye litt er of test mo-
nofasisk og be hand les van lig vis med ste ro i der 
i fire til seks uker. Dy na mik ken i MR-bil de ne 
kun ne der for tale både for re vur de ring av dia-
gno sen og for ytt er li ge re an ti in flam ma to risk 
be hand ling. Pa si en ten rap por ter te imid ler tid 
om god kli nisk form, og prø ver for ACE, nev ro-
na le an ti stoff er, en ce fa litt an ti stoff er, akvaporin-
4-an ti stoff er og MOG-an ti stoff er samt cy to lo-
gis ke prø ver av ce re bro spinal væs ken var ne ga-
ti ve. Man valg te der for å av ven te ytt er li ge re 
be hand ling, og pa si en ten ble søkt til re ha bi li-
te ring for ved va ren de vann la tings van s ker.

To må ne der ett er ut skri vel sen fra nev ro lo gisk av-
de ling ble vakt ha ven de lege kon tak tet av re ha bi-
li te rings sen te ret for di pa si en ten opp lev de grad vis 
øken de ho de pi ne og kval me samt re du sert syn på 
venst re øye siste døgn. Vakt ha ven de øye le ge fant 
vi sus 0,05 på venst re øye og 1,2 på høy re, og mis-
tenk te optikusnevritt. Vakt ha ven de nev ro log fant 
uvuladeviasjon mot venst re og bi la te ralt in ver-
ter te plantarreflekser. Lum bal punk sjon vis te mo-
de rat økt cel le tall, to tal pro tein og IgG (ta bell 1). 
MR ca put vis te økt sig nal i thalamus bi la te ralt 
uten and re for and rin ger i hjer nen og økt sig nal i 
nervus opticus bi la te ralt og i chiasma opticum 
(fi gur 3). Pa si en ten fikk igjen metylprednisolon, 
som had de rask eff ekt.

Mye litt og bi la te ral optikusnevritt er ho ved-
kjen ne tegn for nevromyelitis op ti ca-spek-

trum-syk dom mer. Selv om pa si en ten ikke 
tid li ge re had de hatt an ti stoff er mot akvapo-
rin-4 el ler MOG, frem sto dett e nå som sann-
syn lig dia gno se, og an ti stoff prø ver fra se rum 
og  ce re bro spinal væs ke ble tatt på nytt. Man 
valg te å ut fø re PET-CT og mam mo gra fi, da 
nevromyelitis op ti ca-spekt rum-syk dom mer 
hos eld re kan være re la tert til bryst kreft.

Da re sul ta tet av ma lig ni tets ut red nin gen vis te 
seg å være ne ga tivt, ble det star tet be hand ling 
med 1 000 mg rituksimab med to ukers mel lom-
rom, samt 60 mg pred ni so lon med grad vis ned-
trap ping til plan lagt se po ne ring ett er to må ne-
der.

Im mun sup pri me ren de mid ler som azatio-
prin, mykofenolatmofetil el ler rituksimab 
kom bi nert med kor ti kos te roi der og in tra ve-
nø se im mun glo bu li ner el ler plasmaferese er 
hyp pigst brukt ved nevromyelitis op ti ca-
spekt rum-syk dom mer (5, 6). Rituksimab er 
et anti-CD20-an ti stoff som gir lang va rig sup-
presjon av hu kom mel ses-B-cel ler i blo det. 
Rituksimab har også eff ekt ved mul tip pel 
skle ro se, som fort satt ikke var full sten dig ute-
luk ket.

Ett er ut skri vel se vis te det seg at den and re anti-
MOG-prø ven fra se rum var po si tiv. Mot slutt en av 
ned trap pin gen av pred ni so lon had de pa si en ten to 
kor te inn leg gel ser i me di sinsk av de ling på grunn 
av ved va ren de ho de pi ne og urin veis in fek sjon. MR 
av hjer ne og rygg marg og nev ro lo gis ke un der sø-
kel ser vis te da ikke noe nytt. Rett ett er av slutt et 
prednisolonkur ble pa si en ten inn lagt på nev ro lo-

Fi gur 2  Le sjon i høy re thalamus på ko ro nal MR-un der-
sø kel se med FLAIR (flu id-attenuated in ver si on re cov ery).

Fi gur 3  Ko ro nal FLAIR-MR-se rie med lang strakt le sjon i venst re nervus opticus, gjen nom chiasma opticum  
og bak over i venst re tractus opticus.
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be nev nes de ofte un der fel les be teg nel sen nev-
romyelitis op ti ca-spekt rum-syk dom mer (6), 
selv om de kjen ne teg nes av uli ke au to an ti stof-
fer. Anti-akvaporin-4 bin der seg til as tro cyt -
tene, mens anti-MOG bin der seg til oli go den-
dro cytt e nes over fla te. An ti stoff er mot akva-
porin-4 fra pa si en ter med neuromyelitis op ti-
ca kan in du se re lig nen de syk dom hos for søks-
dyr, og man an tar der for at de er pa to ge ne. 
Det sam me er ikke til fel le med anti-MOG- anti-
stoff er (3, 6, 9).

Anti-MOG-en ce fa lo mye litt gir hyp pig lang-
strakt mye litt og bi la te ral optikusnevritt, og 
oli go klo na le bånd på vi ses sjel den i ce re bro-
spinal væs ken (3, 6). Me nin go en ce fa litt med 
epi lep tisk an fall og akutt disseminert en ce -
falo mye litt-lik nen de MR-funn samt aff ek sjon 
av ko nus med ul la ris med blæ re pa re se er også 
van lig (7). Vår pa si ent il lust re rer så le des nes-
ten alle ty pis ke symp to mer og funn. Hun il-
lust re rer også at det ofte er svært god ste ro id-
re spons med nær full til ba ke gang av symp to-
mer, men hyp pig til ba ke fall der som pred ni-
so lon trap pes raskt ned til un der 10 mg per 
dag (9). Ved be hand ling av mul tip pel skle ro se 
tar det minst to må ne der før den an ti in flam-
ma to ris ke eff ek ten av anti-CD20-be hand ling 
er etab lert. Det er sann syn lig at dett e også 
gjel der ved anti-MOG-en ce fa lo mye litt. Pa si en-
ten bør i hvert fall være dek ket av ste ro i der i 
den ne pe ri oden og sann syn lig vis len ger (7).

Mens en kel te im mun mo du le ren de pre pa-
ra ter mot mul tip pel skle ro se kan for ver re 
nevromyelitis op ti ca og anti-MOG-en ce fa lo-
mye litt, ty der ob ser va sjons stu di er på at im-
mun sup pre sjon med azatioprin, mykofeno-
latmofetil el ler rituksimab samt im mun mo-
du le ring med in tra ve nø se im mun glo bu li ner 
er eff ek tivt (6). Slik be hand ling bør star tes 
straks dia gno sen er stilt. Det er fore lø pig 
ukjent om, og even tu elt når, be hand lin gen 
bør av slutt es. Vår er fa ring er at rituksimab to-
le re res svært godt hos pa si en ter med dem ye-
li ni se ren de syk dom mer. Selv om pro gno sen 
ved anti-MOG-en ce fa lo mye litt er bedre enn 
ved nevromyelitis op ti ca, kan att ak ker gi be-
ty de li ge se kve ler. Nye be hand lings al ter na ti ver 
med mo no klo na le an ti stoff er rett et mot in-
ter leu kin-6 el ler kom ple ment pro tein C5 kan 
ett er hvert bli til gjen ge li ge. Vi har der for valgt 
å kon ti nue re rituksimab inn til sik re re data 
ved rø ren de se po ne ring og be hand lings al ter-
na ti ver fore lig ger.

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

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mott att 7.2.2019, før s te re vi sjon inn sendt 4.4.2019, 
 godkjent 1.5.2019.

Dis ku sjon
På vis ning av nye au to an ti stoff er har end ret 
for stå el sen av man ge nev ro lo gis ke syk dom-
mer (6). Opp da gel sen av an ti stoff er mot akva-
porin-4 før te til at nevromyelitis op ti ca, som 
tid li ge re ble reg net som en sub ty pe av mul-
tip pel skle ro se, nå opp fatt es som en egen syk-
dom (5). På vis nin gen av an ti stof fer mot 
NMDA og and re over fla te pro tei ner på ner ve-
cel ler før te til at au to im mu ne en ce fa litt er ble 
er kjent og ka rak te ri sert.

Anti-MOG-en ce fa lo mye litt er et enda ny ere 
eks em pel (6). Anti-MOG-an ti stoff er ble først 
på vist ved mul tip pel skle ro se, men dett e vis te 
seg å være en falsk ob ser va sjon be tin get av 
util freds stil len de la bo ra to rie tek nik ker (6). 
Med tek nik ker der na tivt MOG-pro tein utt ryk-
kes på over fla ten av cel ler, har man i de se  nere 
år ka rak te ri sert både ra dio lo gis ke og kli nis ke 
kjen ne tegn ved anti-MOG-en ce fa lo mye litt (6, 
8, 9). Syk dom men fore kom mer hyp pigst hos 
barn og unge voks ne. Hos barn lig ner syk-
doms ut for min gen ofte akutt disseminert 
 en ce fa lo mye litt, men gir hyp pi ge re til ba ke fall 
(6). Hos voks ne pre ges syk dom men av mye litt 
og syns ner ve be ten nel se og kan lig ne nevro-
myelitis op ti ca, men re spon de rer gjer ne 
bedre på be hand ling og gir mind re se kve ler. 
For di nevromyelitis op ti ca og anti-MOG-en ce-
fa lo mye litt kan ha lik kli nisk pre sen ta sjon, 

gisk av de ling med øken de syns pro ble mer, di plo pi, 
ny stag mus mot høy re og pa re se for ab duk sjon av 
høy re øye. MR 20 da ger ett er for ri ge un der sø kel se 
og nes ten to må ne der ett er opp start med rituksi-
mab vis te til kom ne le sjo ner sub kor ti kalt fron talt 
bi la te ralt, i med ul la, i venst re lillehjernepedunkel 
samt i cor pus cal lo sum  (fi gur 4). Lum bal punk sjon 
vis te fort satt mo de rat pleocytose (ta bell 1, siste 
 ko lon ne). Pa si en ten fikk som tid li ge re metylpred-
nisolon med god eff ekt, og ble der ett er skre vet ut 
til hjem met med lang va rig ned trap ping av pred-
ni so lon og snar lig kon troll på po li kli nik ken.

En tred je prø ve be kref tet at anti-MOG var po-
si tiv. Pa si en tens sam le de sy ke his to rie, in klu-
dert for ver rin ger kort tid ett er av slut ning av 
pred ni so lon, er også vel for en lig med anti-
MOG-en ce fa lo mye litt (7). Le sjo ner i cor pus 
cal lo sum er van lig ved mul tip pel skle ro se, 
men fore kom mer også ved anti-MOG-en ce -
falo mye litt hos voks ne (8).

Pa si en ten har de to siste åre ne fått halv år li ge 
 in fu sjo ner med rituksimab. Pred ni so lon er trap-
pet lang somt ned til 2,5/5 mg an nen hver dag, 
uten noe kli nisk for ver ring el ler nye MR-funn. Hun 
had de be ty de li ge cushingoide bi virk nin ger inn til 
prednisolondosen kom un der 10 mg/dag. Hun har 
ved va ren de vann la tings van s ker, men har el lers 
gjen vun net alle funk sjo ner som ble ram met 
 un der veis i for lø pet.

Fi gur 4  Le sjon i cor pus cal lo sum på sa gitt al FLAIR-MR-un der sø kel se.
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Su tur tråd i luft vei ene

På bil det, tatt ved bron ko sko pi, ses 
su tur ma te ria le og pu ru lent slim 
som lig ger endobronkialt, nær ostiet 
for det api ka le underlappssegment 
på høy re side.

Pa si en ten er en kvin ne i 50-åre ne. Som 
barn ble hun ope rert med par ti ell 
 høy re   si dig underlappsektomi. Man lot 
det api ka le underlappssegmentet stå 

igjen, og det ble brukt ikke-re sor ber bar tråd. 
Ett er ope ra sjo nen har hun hatt til ba ke ven -
dende ned re luft veis in fek sjo ner, alt fra bron-
k itt til pneu mo ni. For ut for den ak tu el le bron-
ko sko pi en ble det gjort CT tho rax som av dek-
ket ab scess ut vik ling (bil de på tidsskriftet.no). 
Ved ut red ning fant man in gen un der lig gen de 
im mun svikt el ler and re for kla rin ger på in fek-
sjons ten den sen. Hun røy ker dag lig, men har 
in gen ob struk tiv lun ge syk dom. Su tur ma te ria-
let som ble av dek ket ved bron ko sko pi var i 
re tro spekt syn lig på CT tho rax-bil det, men 
kun ne mu li gens mis tol kes som sek ret i luft-
vei ene.

Su tur ma te ria le er som et frem med le ge me 
og frem mer dan nel se av en bio film og bak te-
rie ko lo ni se ring. Dett e er høyst sann syn lig 

 år sa ken til gjen tatt e pneu mo ni er og ut vik lin-
gen av lun ge ab scess (1). De syn li ge su tu re ne 
lot seg fjer ne med tang bron ko sko pisk. Pro se-
dy ren ble gjort først ett er at pa si en ten had de 
gjen nom ført lang va rig an ti bio ti ka be hand-
ling. Selv om det had de gått mer enn 40 år 
si den ope ra sjo nen fant sted, var ikke su tur-
mate ria let brutt ned. I litt e ra tu ren har vi fun-
net bare få rap por ter om fjer ning av as pi rert 
frem med le ge me med til sva ren de tids spenn 
fra as pi ra sjon til fjer ning (2). I dis se til fel le ne 
har in di ka sjo nen for ut red nin gen vært til -
bake  ven den de pneu mo ni er, slik som hos vår 
pa si ent. Det vi kan lære av ka sui stik ken, er at 
hos pa si en ter med gjen tatt e ned re luft veis -
infek sjo ner av ukjent år sak bør man vur de re 
CT tho rax og bron ko sko pi.

Artikkelen er fagfellevurdert.

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

Mott att 29.1.2019, før s te re vi sjon inn sendt 22.4.2019, 
 godkjent 3.5.2019.
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Because acquired Thrombotic Thrombocytopenic Purpura (aTTP)  
is a medical emergency, diagnosing and starting treatment early 

may help guard against the high risk of early, preventable  
deaths in aTTP.1
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Skal vi skrin leg ge be gre pet  
sta tis tisk sig ni fi kans?

Le ger gjør be slut nin ger på usik-
kert grunn lag. Sta tis tikk er det 
for mel le verk tøy et for å be ly se 
usik ker he ten, og be gre pet sta tis-

tisk sig ni fi kans bru kes mye i den 
me di sins ke fag litt e ra tu ren. Men 
nå går hund re vis av fors ke re til 
opp rop for å få be gre pet fjer net.

For må let med be gre pet sta tis tisk sig ni fi kans 
er å be skytt e mot fals ke re sul ta ter og å sik re 
re pro du ser bar het. I prak sis bru kes sta tis tisk 
sig ni fi kans gjer ne for å be skri ve en hy po te se-
test som ga en p-ver di mind re enn 0,05. Dett e 
er for øv rig en vil kår lig gren se som like gjer ne 
kun ne vært la ve re, for eks em pel 0,01.

Kob ra fe no me net
Det er få som er uenig i at fals ke re sul ta ter og 
mang len de re pro du ser bar het er et pro blem. 
Li ke vel er det fle re som me ner at den om fat-
ten de bru ken av be gre pet sta tis tisk sig ni fi-
kans er en dår lig løs ning (1, 2). Noen sam men-
lik ner det med et kob ra fe no men, og re fe re rer 
til det bri tis ke im pe ri et: Bri te ne var be kym ret 
over de man ge gif ti ge kob ra slan ge ne i Dehli, 
In dia, og ved tok der for å gi pen ge pre mi er i 
bytt e mot døde kob ra er for å re du se re be stan-
den. I ste det for å ta li vet av de ville kob ra ene 
var det man ge som tjen te sto re pen ger på å 
avle frem kob ra er. «Løs nin gen» gjor de alt så 
si tua sjo nen ver re, for di in sen ti vet ble mis-
brukt.

Dikotomani og p-fis king
Et nøk kel pro blem med sta tis tisk sig ni fi kans 
er den så kal te dikotomanien: p-ver di er bru kes 
ofte til å lage kuns ti ge to de lin ger, slik at en 
p-ver di mind re enn 0,05 tol kes som en re ell 
eff ekt og en p-ver di stør re enn 0,05 tol kes som 
in gen eff ekt. Dett e er en klar mis for stå el se av 
p-ver di en. I det hele tatt skyl des nok man ge 
av pro ble me ne med be gre pet sta tis tisk sig ni-
fi kans at p-ver di er feil tol kes (3), også blant 
re dak tø rer og fagfellevurderere i le den de 
 me di sins ke tids skrift.

Et re la tert pro blem er den så kal te p-fis kin-
gen (p-hack ing): Noen fors ke re ana ly se rer 
 da ta ene sine på fle re for skjel li ge må ter, men 
opp gir bare ana ly ser som gir sig ni fi kan te 
p-ver di er. Dett e fø rer selv sagt til over es ti me-
ring av eff ekt stør rel ser og in fla sjon i usik ker-

hets mål. Vi kan re du se re dett e pro ble met ved 
å re gist re re alle ana ly ser før stu di er blir ut ført. 
Li ke vel er det et til leggs pro blem at man ge 
tids skrif ter bare er in ter es sert i å pub li se re 
sta tis tisk sig ni fi kan te funn.

Hva er al ter na ti vet?
Det er ikke opp lagt at en ten–el ler-svar ba sert 
på sta tis tisk sig ni fi kans er nød ven dig i de 
 fles te en kelt stu di er. Rik tig nok må vi ta en ten–
el ler-be slut nin ger i kli nisk prak sis, men et 
sta tis tisk sig ni fi kant re sul tat fra en en kelt stu-
die er uan sett ikke til strek ke lig for å ta kli -
niske be slut nin ger. For eks em pel leg ges det 
mye vekt på kli nisk sig ni fi kans i de fles te in-
tro duk sjons kurs i sta tis tikk – alt så hvor vidt en 
eff ekt har be tyd ning i kli nisk prak sis. Den kli-
nis ke sig ni fi kan sen er umu lig å vur de re fra en 
p-ver di ale ne. Dess uten gir p-ver di en in gen 
in for ma sjon om kva li te ten på stu die de sig net 
og da ta ma te ria let. Selv sagt kan hel ler ikke 
p-ver di en be ly se kost na der el ler prak tis ke 
kon se kven ser av en kli nisk be slut ning.

I ste det for å fo ku se re på sta tis tisk sig ni fi-
kans bør en me di sinsk stu die be ly se et forsk-
nings spørs mål på så man ge må ter som mu-
lig, og eff ekt es ti ma ter med kon fi dens in ter val-
ler gir nes ten all tid mer in for ma sjon enn 
p-ver di er.

Pro ble met er ikke p-ver di en i seg selv
Når det er sagt, vil vi un der stre ke at p-ver di en 
i seg selv ikke er skyld i pro ble me ne med 
 be gre pet sta tis tisk sig ni fi kans. P-ver di en er et 
vel de fi nert ma te ma tisk utt rykk som be skri ver 
usik ker het. Pro ble met er mis bruk og mis tolk-
nin ger av p-ver di er. De sva rer ikke di rek te på 
spørs må let om en hy po te se er kor rekt, og må 
der for all tid tol kes i kon tekst: En li ten p-ver di 
kan gi god do ku men ta sjon for en vel fun dert 
hy po te se, men en li ten p-ver di gir også svak 
do ku men ta sjon for en lite plau si bel hy po te se 
(4).

Noen sta tis ti ke re me ner at baye si ans ke me-
to der bør er statt e p-ver di ene og kon fi dens -
inter val le ne. Baye si ans ke be slut nings reg ler 
kan imid ler tid ram mes av det sam me kob ra-
fe no me net som sta tis tisk sig ni fi kans. Dess-
uten kre ver baye si ans ke me to der at man de-
fi ne rer an ta gel ser om eff ek ter a prio ri, alt så 
før stu di en gjen nom fø res, og dis se an ta kel -
sene er ofte sub jek ti ve.

Kon klu sjon
Det er kla re pro ble mer med bru ken av be gre-
pet sta tis tisk sig ni fi kans i me di sinsk forsk-
ning, og ukri tisk bruk av p-ver di er har an ta-
ke lig bi dratt til man ge ikke-re pro du ser ba re 

re sul ta ter. Der for be ly ser årets opp rør mot 
bru ken av sta tis tisk sig ni fi kans et vik tig pro-
blem. For hå pent lig vis fø rer opp rø ret til at 
 re dak tø rer i mind re grad bru ker sta tis tisk sig-
ni fi kans som kri te ri um for å pub li se re ar tik-
ler. Me di sins ke fors ke re bør også fo ku se re 
mer på eff ekt stør rel ser og kon fi dens in ter val-
ler enn p-ver di er ale ne.
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FR A LA BO R A TO RI  ET

Slø sing med in for ma sjon  
fra kvan ti ta ti ve prø ve svar

Blod prø ver er en vik tig del av 
ut red nin gen ved de fles te me di-
sins ke til stan der. Hvor for kas ter 
vi da bort så mye av  infor ma sjo-
nen som lig ger i prø ve sva re ne?

Nes ten alle me di sinsk-bio kje mis ke prø ve svar 
er kvan ti ta ti ve. De an gir en kon sen tra sjon, en 
måle stør rel se på en ska la fra 0 og opp over. 
Når de tol kes, om gjø res de ofte til di ko to me 
ver di er, som po si ti ve el ler ne ga ti ve vur dert ut 
fra be slut nings gren ser. I man gel av noe bedre 
bru kes gjer ne la bo ra to ri ets re fe ran se gren ser 
som be slut nings gren ser. Da blir det selv sagt 
lett e re for re kvi ren ten å for hol de seg til prø-
ve sva ret, men mye in for ma sjon går tapt ved 
slik om gjø ring, og prø ve sva ret kan tol kes feil.

Ta for eks em pel kon sen tra sjo nen av fer ri tin 
i plas ma (p-fer ri tin). Prø ve sva ret bru kes til å 
vur de re stør rel sen av krop pens jern lag re. P-fer-
ri tin er langt fra et per fekt mål for stør rel sen 
av krop pens jern lag re, men det er det beste vi 
kan få fra blod prø ver. Hvis p-fer ri tin er 15 μg/l 
el ler la ve re, ta ler det sterkt for at jern lag re ne 
er tom me. Men hva med kon sen tra sjo ner over 
15 μg/l? Har pa si en ter med alle mu li ge ver di er 
over 15 μg/l ald ri tom me jern lag re? Jo, selv sagt, 
for na tu ren er ikke så fir kan tet. Vi må ta inn 
over oss at prø ve sva re ne re pre sen te rer et 
 kon ti nu um, fra ver di er som sik kert in di ke rer 
tom me jern lag re, via ver di er som er in tet -
sigen de, til ver di er som sik kert in di ke rer at 
jern lag re ne er sto re nok el ler alt for sto re.

Sann syn lig hets ra tio (eng elsk like li hood  ra tio) 
kal les den vek ten vi skal til leg ge prø ve sva ret 
når vi vur de rer sann syn lig he ten for en dia gno-
se. Sann syn lig hets ra tio er et tall mel lom 0 og 
uen de lig. For et gitt prø ve svar x er sann syn lig-
hets ra tio (S) de fi nert slik: S(x) = (sann syn lig het 
for prø ve sva ret x i syk po pu la sjon) / (sann syn-
lig het for prø ve sva ret x i ikke-syk po pu la sjon).

Sann syn lig hets ra tio mul ti pli sert med pre-
test-odds gir postt est-odds (1). En sann syn lig-
hets ra tio over 1 øker sann syn lig he ten for syk-
dom, mens sann syn lig hets ra tio un der 1 re du-
se rer sann syn lig he ten. Et prø ve svar med sann-
syn lig hets ra tio som er lik 1, end rer ikke sann-
syn lig het for syk dom. I fi gur 1 ser vi hvor dan 
sann syn lig hets ra tio for jern man gel va ri e rer 
med kon sen tra sjo nen av p-fer ri tin hvis vi om-
gjør prø ve sva ret til po si tivt el ler ne ga tivt ut fra 
be slut nings gren sen på 15 μg/l. Det er en kur ve 
med to pla tå, ett for po si tivt prø ve svar (≤ 15 
μg/l) og ett for ne ga tivt (> 15 μg/l). Rik tig sann-
syn lig hets ra tio er der imot en glatt funk sjon 
av det kvan ti ta ti ve prø ve sva ret. Funk sjo nen er 
fun net ved hjelp av lo gis tisk re gre sjon (2) ett er 
kjenn skap til for de lin gen av p-fer ri tin hos pa-
si en ter med og uten jern man gel (3). Ta pet av 
in for ma sjon ett er om gjø ring til po si tivt el ler 
ne ga tivt prø ve svar er ty de lig. P-fer ri tin vek tes 
feil, og det kom mer ikke fram at kon sen tra sjo-
ner om kring 50 μg/l ikke end rer sann syn lig het 
for jern man gel (sann syn lig hets ra tio på 1). 
 Fi gur 2 vi ser hvor dan dett e slår ut i feil es ti me-
ring av sann syn lig het for jern man gel i en si-
tua sjon der vi er mak si malt i tvil (pre test-odds 
er lik 1, dvs. pre test-sann syn lig het er 0,5 (50 %)).

Slik er det med alle kvan ti ta ti ve prø ve svar. 
Vi bør ikke kaste bort in for ma sjon ved å gjø re 
om prø ve sva ret til po si tivt el ler ne ga tivt ut fra 

en gitt gren se, men vek te prø ve sva ret rik tig. 
Skal vi greie det, må vi ha kjenn skap til for de-
lin gen av prø ve svar hos pa si en ter som har den 
til stan den vi mis ten ker og prø ve svar hos pa -
sien  ter i sam me ut red nings po pu la sjon som 
ikke har til stan den. Slik in for ma sjon fin nes for 
fle re til stan der, men den er ikke sy ste ma tisk 
sam let og lett til gjen ge lig. La bo ra to ri e ne kan 
bi dra med for de lin gen av prø ve svar hos fris ke 
per so ner som ikke til hø rer noen ut red nings-
po pu la sjon. Den for de lin gen be skri ves ved å 
opp gi 2,5- og 97,5-pro sen ti le ne, også kalt re fe-
ran se gren ser. For re kvi ren te ne er dett e util-
strek ke lig og ofte lite re le vant in for ma sjon. La 
oss håpe at la bo ra to ri e ne kan bru ke res sur ser 
på inn hen ting, sy ste ma ti se ring og pre sen ta-
sjon av mer re le vant in for ma sjon.
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Fi gur 1  Sann syn lig hets ra tio for jern man gel som funk sjon av ferritin konsen tra-
sjon i plas ma og som funk sjon av kon sen tra sjo nen om gjort til po si tivt el ler ne ga-
tivt prø ve svar ut fra be slut nings gren sen på 15 μg/l.
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Fi gur 2  Sann syn lig het for jern man gel som funk sjon av ferritinkonsentrasjon  
i plas ma og som funk sjon av kon sen tra sjo nen om gjort til po si tivt el ler ne ga tivt 
prø ve svar ut fra be slut nings gren sen på 15 μg/l. Fi gu ren gjel der for pre test-sann -
synlig het på 0,5 (50 %).
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Det von des pro blem

Hva skjer når et men nes ke mis ter for tel lin gen om seg selv? Psy kia tri en har vært én av fle re vei er inn til 
dett e spørs må let for krim for fatt er og tid li ge re over le ge Tor kil Dam haug.

Skarp i blik ket og med hvit frakk. 
Ste to sko pet rundt hal sen og en 
pis tol i buk se lin nin gen.

Slik har avis teg ner Finn Graff 
valgt å por trett e re Tor kil Dam-
haug. Som ho ved for fatt er på 

Krim fes ti va len 2019 mått e han finne seg  
i være «posterboy» på for si den av fes ti val - 
ma ga si net. På inn si den kan vi lese: «Dam-
haug er en av de få som har vun net Ri ver-
ton pri sen for beste nors ke kri mi nal ro man 
to gan ger. Vi er der for svært gla de for  
å bru ke både dett e ma ga si net og fes ti va - 
len til å hylle en av Norges beste krim for - 
fatt e re.»

Det er som krim for fatt er de fles te nord-
menn kjen ner han. Lege li vet be gyn ner det 
blir noen år si den han for lot. Ver ken be væp-
net el ler hvit kledd mø ter vi han en ukes tid 
ett er fes ti val slutt. Av slap pet og imø te kom-

men de le ver han ikke helt opp til Graffs 
ka ri ka tur, og det er ikke før s te gang han får 
spørs mål om hvor dan psy kia tri en har på vir-
ket ham som for fatt er.

– Mine er fa rin ger fra psy kia tri en har  
be tydd vel dig mye for meg som men nes ke, 
men jeg er all tid nøye med å un der stre ke  
at jeg ikke skri ver om kon kre te hen del ser  
fra kli nik ken. Men nes ker som har vist meg 
den til li ten, skal ikke duk ke opp i en ro man. 
Det er det vik tig for meg å få sagt, sier Dam-
haug.

Et be rø rings punkt
I en tid der vir ke lig hets litt e ra tu ren de batt e-
res og gren se ne for hvem og hvor dan man 
bru ker and re i ro man form del vis er ut vis ket, 
er psy kia te ren Tor kil Dam haug ty de lig på 
dett e punk tet. Er fa rin ge ne fra fa get har 
li ke vel vært sen tra le, og han er opp tatt av  

at det fin nes fel les trekk i må ten å jobbe på 
som for fatt er og som psy kia ter.

– I beg ge dis se fag fel te ne må man bru ke 
em pa ti en på en sy ste ma tisk måte. Du tre ner 
deg i å bru ke ditt eget, men sam ti dig være 
mott a ge lig for hvem den and re er. Det  
å leve seg inn i den and res his to rie, for stå 
den and re fra den nes stå sted, har vært en 
nytt ig tre ning for meg som ro man for fatt er. 
Jeg skri ver om skjeb ner som er svært uli ke 
min egen, men må sam ti dig finne det  
re fe ran se punk tet i meg selv som re son ne - 
rer med en an nens liv, sier Dam haug og 
ut dy per:

– Jeg må finne be rø rings punk te ne i meg 
selv. Så kan jeg ta ka rak te re nes his to rie i en 
helt an nen ret ning enn det mitt liv har vært. 
Men det gjen kjen nel ses punk tet, det er jeg 
nødt til å finne hvis det skal bli le ven de 
ka rak te rer av det jeg skri ver.
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som psy kia ter el ler for fatt er dett e te ma et 
opp tar ham?

– Jeg er in ter es sert i hva som gjør at men-
nes ker be går uhyr li ge hand lin ger mot and re. 
Når jeg snak ker om ond skap i den ne sam-
men hen gen er det med uli ke inn falls vink ler. 
Ond skap er jo ikke bare det sa dis tis ke. Det 
fin nes man ge and re for mer for ond skap. 
Noen spren ger seg selv og tar med seg uskyl-
di ge men nes ker i dø den, ikke for di de er 
skrup pel lø se el ler uføl som me, men for di de 
tror blindt på en ide ell po li tisk el ler re li gi øs 
mål sett ing, sier Dam haug.

I den sa dis tis ke ond ska pen, den som  
i psy kia tri en gjer ne hav ner un der fa nen 
«an ti so si al per son lig hets for styr rel se», er 
der imot idea lis men fra væ ren de.

– Dett e er en ond skap som er mer skrup-
pel løs og som bun ner i em pa ti svikt, hen-
syns lø se men nes ker som gjer ne ut nytt er 
and re. En psy ko pat vil kun ne begå over grep 
uten å ta inn over seg hva som skjer med 
den and re. Men det fin nes også dem som 
be går over grep til tross for ut vik let evne til 
em pa ti. Han el ler hun for står kan skje at de 
på fø rer den and re ska de, men er i en form 
for av hen gig het el ler i sine drif ters vold.  
De kan føle skyld, men kla rer ikke la være  
å begå nye over grep. Dett e kan kan skje 
kal les li den ska pens ond skap, sum me rer 
Dam haug.

Men han er også opp tatt av hvor dan sy ste-
mer kan leg ge til rett e for onde hand lin ger.

– Han na Arendts be trakt nin ger rundt 
Ad olf Eich mann er in ter es san te her: Har du 
et per son lig an svar, og er du ond når du som 
Eich mann egent lig bare ut fø rer job ben din? 
Eich mann var en vel dig plikt opp fyl len de 
mann – en møns ter by rå krat – in nen for et 
ondt sy stem, nem lig den na zis tis ke sta ten. 
Men selv i et de mo kra tisk sam funn som vårt 
er det slik at vi fak tisk kan på fø re and re 

Krim som tra ge die
His to ri er om for bry tel sen, krim for tel lin gen, 
er nett opp en sjan ger som gir rom for  
å ut fors ke det vi ikke for står ved oss selv, 
me ner Tor kil Dam haug.

– Kri mi nal ro ma nen hol der fast på en 
klas sisk for tel ler struk tur. Hvis du le ser de 
gam le gres ke tra ge di e ne, ser du at de er 
byg get opp som krim for tel lin ger. Det er et 
el ler an net gru somt som skjer, men bak-
grun nen er skjult. Så får vi grad vis øken de 
inn sikt og tror vi for står sam men hen gen, 
men så kom mer det et ven de punkt som 
snur om på alt før vi til slutt får en ny og 
en de lig inn sikt. Ven de punk te ne in ne bæ rer 
en over ras kel se som sett er i gang noe emo-
sjo nelt i oss: frykt, for fer del se, men også 
lett el se og gle de. Noe som ten ner oss, sier 
for fatt e ren og fort sett er:

 – Aris to te les be skrev den ne for tel ler for-
men for nær me re 2 500 år si den. Grun nen 
til at for tel le re fort satt be nytt er seg av den, 
er kan skje at den lig ger ned felt som et slags 
kog ni tivt skje ma i oss, en grunn leg gen de 
for vent ning til hvor dan en his to rie skal 
ut vik le seg. For tel lin ge ne som vir ke lig gri-
per oss, har all tid den ne struk tu ren i seg, 
for kla rer han.

Når det gjel der hans egen his to rie, er det  
å vin ne litt e ræ re pri ser, opp nå me di sinsk 
em bets eksa men og fer dig spe sia li tet vik ti ge 
mi le pæ ler i kar rie ren, men det å få an tatt 
sitt før s te ma nus var størst. Han be gyn te på 
sin før s te ro man siste året på me di sin stu di et. 
Hver le di ge time mel lom pa si ent ar beid, 
natt e vak ter og små barn ble brukt til å skrive. 
Da han noen år se ne re var LIS-lege på Akers-
hus uni ver si tets sy ke hus, hus ker han godt 
øye blik ket da han fikk høre at for laget had de 
tatt kon takt.

– Jeg var ak ku rat inn om eks pe di sjo nen for 
å le ve re fra meg noen jour na ler da jeg fikk 
be skjed av en sek re tær om at noen i Cap pe-
len for lag had de ringt. I det øye blik ket viss te 
jeg at jeg kom til å de bu te re som for fatt er. 
Jeg skjøn te jo at de ikke ville gid de å rin ge 
om det var for å si hvor dår lig de syn tes 
ma nu set mitt var.

I sine drif ters vold
På Krim fes ti va len har han del tatt i en de batt 
om ond ska pens pro blem, et tema han også 
har reist rundt og holdt fore drag om. Er det 

Å mis te his to ri en om seg selv
Det er ofte le ger som er ho ved per so ner  
i ro ma ne ne hans. I de but ro ma nen Flykt, måne 
fra 1996 er det den kvin ne li ge psy kia te ren 
Anna Siboulet som er jeg-for tel le ren. En ung 
mann blir fun net be visst løs og ute av stand 
til å for tel le hvem han er. Han har mis tet 
his to ri en om seg selv, og Anna blir den som 
hjel per ham å finne til ba ke til den. Både som 
psy kia ter og som for fatt er har Dam haug vært 
opp tatt av hvor dan vi men nes ker for mer og 
for står his to ri en om oss selv.

– Dett e te ma et går igjen i mye av det jeg 
skri ver. Hva er hu kom mel se og hva er min-
ner? For tel lin gen om hvem vi er som en kelt-
men nes ker, men også som fa mi lie, som 
na sjon og som si vi li sa sjon, har all tid in ter es-
sert meg. Hvor dan bru ker vi dis se for tel lin-
ge ne? Hvor for hus ker vi noe frem for noe 
an net? Og ikke minst, hvil ke min ner er det 
vi ute la ter? re flek te rer han.

Han nev ner for fatt e ren Ed gar Allen Poe 
som en vik tig in spi ra sjon i ten å re ne, da han 
be gyn te å skrive.

– Han be skrev også men nes ker som ikke 
for stod seg selv. Men nes ker som stod ved  
en av grunn. De var red de, ikke for at noen 
skul le dytte, men for at de kun ne kom me  
til å hoppe.

Dett e fa sci ner te meg, sier han og leg ger til:
– Det er som Freud sier: Vi kan ald ri for stå 

oss selv full sten dig. Svært mye av det ube viss-
te vil all tid være en util gjen ge lig del av oss.

«Jeg er in ter es sert i hva som 
gjør at men nes ker be går uhyr-
li ge hand lin ger mot and re»

TOR KIL DAM HAUG

Født 1958 i Lillehammer

Litt e ra tur vi ten skap mel lom fag, Uni ver si te tet 
i Bergen 1982

So si al an tro po lo gi grunn fag, Uni ver si te tet  
i Bergen 1983

Me di sinsk em beds eks amen, Uni ver si te tet  
i Oslo 1991

Tur nus tje nes te Lo fo ten sy ke hus/Vest våg øy 
kom mu ne 1991�–�92

God kjent spe sia list i psy kia tri 2006

Kon sti tuert over le ge og pro sjekt-/team le der 
for Psy ko se tea met, Lil le strøm kli nik ken

Kon sti tuert post over le ge ved sek sjon døgn, 
av de ling Mo en ga, Lil le strøm kli nik ken

Ri ver ton pri sen i 2007 og 2016

Utgivelser

Flykt, måne (Cappelen, 1996)

Syk rose (Cappelen, 1999)

Overlord (Cappelen, 2006)

Se meg, Medusa (Cappelen, 2007)

Døden ved vann (Cappelen Damm, 2009)

Ildmannen (Cappelen Damm, 2011)

Sikre tegn på din død (Cappelen Damm, 
2013)

En femte årstid (Cappelen Damm, 2016)

Glasshjerte (Cappelen Damm, 2017)

Se en annen vei (Cappelen Damm, 
 utkommer september 2019)
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Det å «krang le om bud sjett er el ler pro fe-
sjons gren ser, el ler å mått e do ku men te re til 
det ab sur de», er ab so lutt ikke noe han sav-
ner – selv om han un der stre ker nød ven dig-
he ten av en eff ek tiv or ga ni se ring av ar bei det 
og best mu lig ut nytt el se av spar som me 
res sur ser.

– Eff ek ti vi se ring er vel dig vik tig, dett e å nå 
et stort an tall men nes ker med best mu lig 
tje nes ter. Men ak ku rat or det pro duk sjon, hva 
be tyr det egent lig? Det blir ofte knytt et til de 
mål ba re tin ge ne, hvor man ge som kom mer 
inn og ut av et kon tor. Du kan få et vel dig 
pro duk tivt sy stem, som ikke pro du se rer 
hel se i den for stand at det gjør folk fris ke re. 
Det er mye van ske li ge re å måle kva li tet enn 
pro duk ti vi tet, kom men te rer han.

De sto re te ma ene
Igjen er vi til ba ke i sam ta len om de sto re 
te ma ene. Hva er god be hand ling? Hva er 
god me di sin? Dam haug på pe ker at psy kia-
tri ens man gel på gode bio lo gis ke mar kø rer 
stil ler eks tra høye krav til kli ni ke rens em pa ti 
og sen si ti vi tet.

– For å for stå hva du fak tisk skal dia gnos ti-
se re og be hand le, må du gjen nom inn le vel-
ses fa sen, for søket på å for stå den and re. 
Noen vil kan skje mene at det kan and re 
fag grup per enn le ger og psy kia te re ta seg  
av … Han full fø rer ikke set nin gen, men det 
lig ger un der at dett e ikke er Dam haugs 
opp fat ning.

– Ad ferd kan be skri ves og for stås uten ifra, 
men lik at ferd kan ha vidt for skjel li ge år sa-
ker. Em pa ti er uunn vær lig i en hver form  
for psy ko te ra pi. Skal du lyk kes, må det ett er 
min opp fat ning være i alle fall et ele ment  
av psy ko te ra pi i en hver form for psy kia trisk 
be hand ling, sier psy kia te ren – og ut dy per 
hvor dan dett e igjen tan ge rer det å skrive 
fik sjons litt e ra tur:

– Ro man skri ving drei er seg mye om  
å finne ba lan se mel lom dis tan se og nær het, 
du må finne dis se inn le vel ses punk te ne i deg 
selv, men sam ti dig ikke være så nær at du 
ikke ser. Du skal bru ke ditt eget, men med 
en av stand som åp ner for for stå el se, av slut-
ter for fatt e ren.

CHAR LOT TE LUNDE
charlottelunde@me.com

men nes ker li del se og smer te uten at vi nød-
ven dig vis me ner det per son lig, sier Dam-
haug, og vi ser til hvor dan flykt nin ger som 
ikke får opp hold i Norge kan sen des til ba ke 
til tor tur og over grep. Som eks em pel nev ner 
han også hvor dan mil jø pro ble mer vi er med 
på å ska pe, vil kun ne på fø re sto re li del ser for 
kom men de ge ne ra sjo ner, uten at vi i dag tar 
inn over oss dis se kon se kven se ne.

Ond skap som dys funk sjon
I psy kia tri en er li ke vel ikke ond skap et fag lig 
be grep.

– Her er jo vår opp ga ve å hjelpe og ikke 
mo ra li se re. Vi skal ikke be døm me, vi skal 
for stå. Sam ti dig står vi i fare for å sy ke lig-
gjøre, sier Dam haug. Det er umu lig å ikke 
nev ne til fel let Breivik.

– Selv om retts sa ken hans er et godt eks-
em pel her, er det dag lig sa ker i retts ap pa ra-
tet i Norge der onde hand lin ger er be gått 
mot and re og der spørs må let er om man 
skal for kla re og for sva re hand lin ge ne med 

at de er be gått av et sykt men nes ke. Kan 
man da si at all ond skap er en form for feil  
i hjer nen som bur de vært be hand let? spør 
Dam haug. Han skul le gjer ne for dy pet seg 
mer i nev ro psy kiat risk forsk ning rundt dis se 
te ma ene, men med bare ett liv til rå dig het 
kon sen tre rer han seg i dis se da ger om  
å le ve re inn sin ti en de ro man. Det er i litt e ra-
tu ren han får an led ning til å ut fors ke dett e 
best. Ved nær me re sam ta le kom mer det 
li ke vel frem at han sav ner psy kia tri fa get.

– Jeg er sta dig fris tet til å ven de til ba ke. 
Sam ti dig er det litt en ten-el ler, sier den 
tid li ge re over le gen. Han tar en li ten pau se 
før han fort sett er:

– Det er en god fø lel se å jobbe med pa si en-
ter, det å kjen ne på takk nem lig he ten ved  
å kun ne gjø re noe for et an net men nes ke. 
Det er vir ke lig et me nings fullt ar beid, men 
så er det alt dett e som har med ad mi nist ra-
sjon og or ga ni sa sjon å gjø re. Det er også 
nød ven dig, men tar mye kref ter, sier Dam-
haug. De siste åre ne job bet han som le der. 

«Ro man skri ving drei er seg 
mye om å finne ba lan se  
mel lom dis tan se og nær het»
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Kla ger fra pa si en ter må hånd te res bedre

Pa si en ter skal selv sagt kun ne 
kla ge. Men saks be hand lin gen 
kan ikke være så dår lig at den 
sett er le gers liv og hel se i fare.

Min mann og jeg har vært le ger i et langt 
yr kes liv og har vært glad for det. Nå var 
ti den kom met for å nyte «li vets des sert» som 
spre ke pen sjo nis ter med man ge in ter es ser 
og et godt for hold til barn og bar ne barn.

En dag dum per et brev ned i post kas sen, 
ad res sert til min mann. Det har vin dus kon-
vo lutt og er fra Fyl kes man nen. Bre vet in for-
me rer om at en pa si ent hev der å ha vært 
ut satt for et sek su elt over grep un der en 
kon sul ta sjon en del år til ba ke i tid. Man  
ber om jour nal no tat og en kom men tar til 
på stan den. Hva kla gen kon kret går ut på, 
opp ly ses ikke. Bre vet av slutt es med at saks-
be hand lings ti den vil være åtte må ne der.

Jour nal no ta tet blir skaff et til veie. Det blir 
sendt Fyl kes man nen sam men med et til svar 
som ut dy per pa si en tens pro ble mer og som 
ka te go risk be nek ter at noe ureg le men tert 
har fun net sted.

Så er det fort satt sju må ne der og tre uker 
igjen av den an tatt e saks be hand lings ti den. 
Hva skal man som an kla get lege gjø re i den 
pe ri oden? Leg ge det hele på is og fort sett e 
li vet som før? Det skjer i vårt til fel le ikke. 
Min mann grub ler: Hva i all ver den er det 
kla gen går ut på? Og: Var svar bre vet godt 
nok? Iva re tok han pa si en ten nok i det han 
skrev? Og hva med den ak tu el le kon sul ta sjo-
nen – had de den ikke vært fag lig god nok? 
In gen pa si ent skul le be hø ve å mis for stå på 
den ne må ten, osv. osv.

Da ge ne blir lan ge, nett e ne enda leng re, for 
søv nen ute blir. Min mann iso le rer seg. Han 
grub ler over sa kens kon se kven ser og ser for 
seg feng sels straff, øko no misk ruin og tap av 
all ære. Han selv vet at på stan den om over-
grep er to talt grunn løs – men hvor dan skal 
det kun ne be vi ses? Her står det på stand mot 
på stand, og han vet ikke en gang hva det er 

snakk om. Han er mak tes løs. Og det er fort-
satt sju må ne der til noe kan for ven tes å skje.

Jeg skjøn ner snart at min mann er kli nisk 
de pri mert. Psy kia ter blir kon tak tet og me di-
ka men ter blir skre vet ut. De sik rer søvn, 
men leg ger et tungt lokk av se da sjon over 
da ge ne. Vi ser for oss at det skal være sånn 
de nes te seks og en halv må ne de ne. Men slik 
går det ikke. En kveld jeg kom mer hjem 
fin ner jeg min mann dypt ko ma tøs. På kjøk-
ken bor det lig ger av skjeds bre vet.

De før s te da ge ne er det usik kert hvil ken 
vei det kom mer til å gå. Til vår sto re gle de 
våk ner han opp, men tan ke ne er like mør ke. 
Et må neds langt sy ke hus opp hold føl ger. Og 
fort satt er det fire må ne der igjen av saks -
behand lings ti den når han skri ves ut. Når 
om si der den ne pe ri oden lak ker mot slutt en, 
ser vi godt ett er i post kas sa hver dag. Og en 
dag fin ner vi det ett er leng te de bre vet i vin-
dus kon vo lutt! Kan skje kan vi nå av slutt e 
dett e ma re ritt et og gå vi de re i li vet?

Dess ver re. Bre vet in ne hol der in gen vur de-
ring, men in for me rer om at sa ken over -
sendes Hel se til sy net. En må neds tid se ne re 
kom mer en ny vin dus kon vo lutt, den ne  
gang fra nevn te til syn, som opp ly ser at 
saks be hand lings ti den vil være ca. seks 
 må ne der. Rykk til ba ke til start.

De seks må ne de ne skal vise seg å bli til 
nær me re et år. Da, en de lig, kom mer den 
fag li ge vur de rin gen fra Hel se til sy net med 
føl gen de kon klu sjon: Man fin ner ikke grunn 
til å fatt e noe ad mi nist ra tivt ved tak i sa ken. 
Vur de rin gen vir ker so lid og grun dig, og kan 
nep pe ha vært fag lig van ske lig. Men det tok 
alt så drøyt halv an net år å få den gjort.

En hver kla ge mot en lege, uan sett hvor 
tri vi ell, er en po tent trig ger av psy kisk syk-
dom (1). En un der sø kel se av nes ten 8 000 
eng els ke le ger fant at 18 % av dem som ny lig 
had de blitt ut satt for en kla ge, rap por ter te 
mo de rat til al vor lig de pre sjon og 15 % mo de-
rat til al vor lig angst (2). Li del ses tryk ket var 
ster ke re hvis kla gen var av al vor lig art, og 
man ge had de selv mords tan ker. I en in ter-
vju stu die for tal te all menn le ger ut satt for 
kla ger om en før s te fase pre get av sjokk, 
pa nikk og tap av kon troll. Ett er hvert over-
tok søvn vans ker, de pres si ve og sui ci da le 
tan ker samt tvil om egen pro fe sjo nell rol le 
og fag lig kom pe tan se (3).

Selv sagt skal en hver pa si ent ha rett til å 
kla ge på en hver lege der som ved kom men de 
me ner at noe ikke er som det skal være. Le ger 
både gjør og tar feil. Og de fles te som har 
job bet len ge i kli nisk virk som het for står at en 
pa si ent kan mis for stå, feil tol ke el ler selvhen-
føre, og at dett e kan re sul te re i en ube rett i get 

kla ge. Det er greit. Men vi fikk er fa re at pro-
ses sen vi har her i lan det for å hånd te re en 
slik kla ge på langt nær er god nok – den er 
fak tisk skan da løst dår lig og di rek te livs far lig.

En saks be hand lings tid på drøyt halv an net 
år er util bør lig og bur de være unød ven dig. 
Som på rø ren de og ob ser va tør på før s te benk 
sitt er jeg igjen med fle re spørs mål. For det 
før s te: Hvor dan i all ver den kan Fyl kes man-
nen bru ke åtte må ne der på å over sen de 
sa ken til en høy ere in stans, Hel se til sy net? 
Det var ikke gjort noe for søk på en til syns fag-
lig vur de ring hos Fyl kes man nen, så en slik 
over sen del se bur de vel kun ne gjø res i lø pet 
av en uke? For det and re: Å bli an kla get for et 
sek su elt over grep er en eks trem be last ning 
for en lege og å være i en slik uav klart si tua-
sjon i svært lang tid uten an nen mu lig het 
enn å vente in ne bæ rer en be ty de lig ri si ko for 
liv og hel se (1–3). Det må være en re gel å flytt e 
slike sa ker «fram over i køen» på be kost ning 
av mer tri vi el le sa ker. Når den fag li ge vur de-
rin gen i min manns sak først fant sted, var 
den ut mer ket og den tok nep pe man ge 
da ger. Men å la en slik sak lig ge «i en skuff»  
i et år før man tar den fram er ikke bra nok.

I sitt brev til min mann be kla ger Hel se til-
sy net den lan ge saks be hand lings ti den. Med 
god grunn – den had de på hen gen de hå ret 
kos tet ham li vet. Og den på før te en hel 
fa mi lie halv an net år i unn taks til stand, hvor 
alt an net ble satt på vent. Jeg un ner in gen  
å gjen nom gå det sam me. Det må kun ne 
gjø res bedre enn dett e.

ANO NYM 
For fatt e ren øns ker å være ano nym, men ved kom-
men des iden ti tet er kjent for re dak sjon en. 
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«Vur de rin gen vir ker so lid  
og grun dig, og kan nep pe ha 
vært fag lig van ske lig. Men det 
tok alt så drøyt halv an net år  
å få den gjort»

«Vi fikk er fa re at pro ses sen  
vi har her i lan det for å hånd- 
tere en slik kla ge på langt nær 
er god nok – den er fak tisk 
skan da løst dår lig og di rek te 
livs far lig»



1083TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  11,  2019;  139

LEGELIVET

Lege ge ne ra sjo ner
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Et møte med min fa mi lies for tid gir grunn lag for re flek-
sjo ner om le ge rol len i sta dig end ring.

Eld re le gers for en ing (Elf) er en vi tal og mang fol dig or ga ni sa sjon, en 
av de få un der le ge for en ings pa ra ply en som er åpen for le ger av alle 
spe sia li te ter. Det ar ran ge res kurs vår og høst med va ri ert pro gram, 
som også ek te fel ler og part ne re kan ha gle de av. Jeg var så hel dig  
å bli in vi tert til å hol de et inn legg på for en in gens vår kurs i Ski en. 
Si den jeg er født og opp vokst der, var det eks tra lett å si ja. Inn leg get 
mitt var en opp da te ring og vi de re fø ring av ar tik ke len Tre lege ge ne ra-
sjo ner gjen nom ett år hund re fra 1999 (1).

Både min far far Randinius (1879�–�1942) og min far Arne Jakob 
(1913�–�85) var nem lig all menn le ger i Ski en og re pre sen ter te hver sine 
dis tink te me di sins ke epo ker. For Randinius, som tok sin em bets -
eksamen i 1907, var tu ber ku lo sen frem de les den sto re ut ford rin gen. 
I 1910 var dø de lig he ten på 25 per 10 000 per år, top pet av et kort og 
dra ma tisk in ter mes so med span ske sy ken i 1918. Da kun ne det være 
opp til 25 døds an non ser dag lig i Ski ens lo kal avis Var den, de fles te for 
unge men nes ker med li vet for an seg. Eff ek tiv be hand ling av in fek-
sjons syk dom mer var det dår lig med, så le ge nes opp ga ve ble, i ekte 
Oslersk ånd, å lind re og trøste. Den gang var alt så le ge gjer nin gen  
en hel døgns jobb. Pa si en te ne kom all tid først, mens le ge nes fa mi li er 
var «bak ke mann skap» og ak sep ter te det. Le gen gjor de så godt han 
kun ne, og det var sjel den kla ge på at det ikke var godt nok.

Randinius døde på sin post vå ren 1942, på vei til sy ke be søk til fots, 
bare 63 år gam mel. Arne Jakob, som tok em bets eksa men i 1941 og 
 ny lig had de be gynt i sin før s te jobb som ama nu en sis hos dis trikts -
legen i Vå gan, mått e si opp og rei se sør over for å over ta prak si sen  
i Ski en.

Han skul le få opp le ve det som er kalt me di si nens gull al der, som 
var te til ca. 1970: en eks plo sjon av nye me di ka men ter og ny tek no -
logi. Før 1950 satt e han sin før s te pe ni cil lin sprøy te (jeg fikk også en 
mot strep to kok ker i hal sen). De år li ge Fel les ka ta lo ge ne ble tyk ke re 
og tyk ke re. Noen gan ger gikk det dess ver re litt fort i svin ge ne, for 
ikke å si helt galt, som for eks em pel i den tra gis ke Tha li do mid-sa ken 
på slutt en av 1950-åre ne, der et nytt me di ka ment som ble mar keds-
ført over hele ver den mot bl.a. svan ger skaps kval me, vis te seg å gi 

mas si ve mis dan nel ser hos tu sen vis av ny fød te – hvis de i det hele tatt 
over lev de. Kri gens etikk om at må let hel li ger mid de let var frem de les 
gjel den de, i alle fall frem til 1966, da det kom en av slø ren de ar tik kel 
som vis te at en rek ke sen tra le kli nis ke stu di er had de blitt gjen nom-
ført uten pa si ent sam tyk ke (2). Ikke så rart, kan skje, at en sta dig 
øken de pa si ent be ve gel se voks te fram og stil te krav om mer sty ring 
og kon troll av le ge ne og tek no lo gi ut vik lin gen (3).

Jeg var fer dig med le ge stu di et i 1970, og det ble min lege ge ne ra-
sjon som mått e star te ned klat rin gen fra pi de stal len og den møy-
som me li ge opp byg gin gen av le ge nes ett er rett e lig het. Man ge av oss 
opp lev de dett e som et tap av pro fe sjo nell au to no mi, selv om det 
egent lig kan ses som en over gang fra in di vi du ell til kol lek tiv au to -
nomi, kom bi nert med å ak sep te re at også le ger kan gjø re feil, selv 
un der om fatt en de kon troll re gi mer.

Til ba ke til Elf-mø tet i Ski en. Der var over hund re kol le g er med 
part ne re, alle til hø ren de «ned fra pi de stal len»-ge ne ra sjo nen, sam let 
på ett brett i den tid li ge re ban kett sa len i Høyers ho tell. Der had de 
jeg i min ung dom stått med kon tra bas sen og spilt til dans, på den 
sam me sce nen hvor jeg nå sto og for tal te om mine lo ka le legefor-
fedre og de res me di sins ke ut ford rin ger. En vir ke lig «højdare» sett  
i freu di ansk per spek tiv, og en mas siv kol lek tiv sam ling av kli nisk 
er fa ring, ofte kryd ret med per son li ge sy ke his to ri er.

Det var jo al le re de gått 20 år si den jeg først skrev om end rin ger  
i le gers rol le, så det var ab so lutt på tide med en opp da te ring. Det 
vik tig ste po en get er den eks po nen ti el le veks ten i an tall le ger. Det  
å være lege er nå så van lig at det ikke len ger gjør sær lig inn trykk.  
Og li ke vel: I min far fars tid kun ne det være 2 000 inn byg ge re per 
lege. Til tross for at vi nå er nede på 200, opp le ver vi en øken de le ge-
man gel. For klar det den som kan!

Sel ve le ge rol len har også end ret seg dras tisk og gått «fra livs stil  
til jobb» (4). Li ke vel vil nok min datt er, som ble lege for få år si den, 
fort satt slite med for ti dens spø kel ser: både Oslers ide al om all tid  
å være til ste de for pa si en te ne og med ta pet av den in di vi du el le 
pro fe sjo nel le au to no mi en.

La oss håpe at kom men de lege ge ne ra sjo ner byg ger nye og mer 
tids rik ti ge platt for mer.

OLAF GJER LØW AAS LAND
olaf.aasland@legeforeningen.no
Foto: Ei nar Nilsen

«Det ble min lege ge ne ra sjon som måt te  
star te ned klat rin gen fra pi de stal len og den 
møy som me li ge opp byg gin gen av le ge nes 
et ter ret te lig het»

«Selve legerollen har også endret seg drastisk 
og gått ‘fra livsstil til jobb’»
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1 000 navn om da gen

Ra sjo na li se ring av kon tor -
arbeid og ar beids gan gen  
ved et sy ke hus la bo ra to ri um

Av Tor geir Rok ko nes

(…) Vi har kon stru ert sett av re kvi si sjons/
ar beids blan kett er (lappe sett), laget av NCR-
pa pir, som er selv ko pie ren de. Sett et som  
er i C6 for mat, be står for rest av en R-lapp 

(re kvi si sjons lapp) og un der den ne 4 ana ly se-
lap per, mer ket 1, 2, 3 og 4. Det som skri ves på 
R-lap pen, går igjen nom til ana ly se lap pe ne, 
men på dis se er fel tet for ana ly ser skra vert 
slik at på lapp 1 er bare det som er skre vet på 
øver ste lin je les bart, på lapp 2 bare det som 
er skre vet på and re lin je etc. er det hos Hans 

Hansen re kvi rert Hb., én lapp hvor det står 
SR og én lapp hvor det står krea ti nin.

Lappe sett e ne bru kes nå på føl gen de måte:
1. På av de lin gen re kvi re res ana ly se ne på 

van lig måte, skri ves på lappe sett e ne,  
og en bun ke av slike brin ges til la bo ra -
tori et.

2. På la bo ra to ri et skri ver om kvel den vakt-
ha ven de la bo ra to rie tek ni ker num mer  
fra 1 og opp over samt nes te dags dato på 
alle re kvi si sjo ner. Der ett er ri ver hun av 
alle R-lap per og hef ter dis se sam men 
med en bin ders for hver av de ling, even-
tu elt hver post. Dis se R-lap pe ne bru kes 
for nes te dags prø ve tag ning. Ana ly se lap-
pe ne sor te res på ana ly se: Hb., SR, krea ti-
nin etc. Si den re kvi si sjo ne ne har fått 
øken de num mer, vil nå ana ly se lap pe ne  
få øken de num mer fra øverst til ne derst  
i hver bun ke. Sor te ring av 200 lap per tar 
ca. 5 mi nutt er. Ana ly se lap pe ne hef tes 
sam men med en bin ders og leg ges på  

de for skjel li ge ar beids plas ser som nes te 
dags «ar beids bok.»

3. Nes te mor gen tar la bo ra to rie tek ni ker ne 
sine R-lapp bun ker (prøvetagningspro-
grammet) og går til av de lin ge ne for 
blod prø ve tag ning. På glas se ne skri ves  
nå pa si en tens ini tia ler og det num mer 
som står på R-lap pen.

4. Når prøvetageren kom mer til ba ke til 
la bo ra to ri et, sett es SR-glass, Hb.-glass etc. 
i sta ti ver på det rik ti ge num me rer te sted. 
Bru ker man stan dard sta ti ver på 5 x 10 
hull, er det ikke nød ven dig å skrive num-
mer på sta ti ve ne. Prø ver som sen tri fu ge-
res, sett es ett er sen tri fu ge ring til sva ren de 
på det rik ti ge num me rer te sted i sitt 
prøveordningsstativ. Et slikt la ges ved  
å sett e sam men to sta ti ver på 5 x 10 hull. 
Man for enk ler på den ne må ten sor te rin-
gen av prø ver og unn går at hver la bo ra -
torie tek ni ker må lete frem prø ve ne og 
ord ne dis se ett er sin egen rek ke føl ge. 

Når an tall un der sø kel ser ved et la bo ra to ri um øker, øker også an tall pa pi rer som skal skri ves. Mer pa pir ar beid be tyr blant 
 annet stør re ri si ko for at noe skri ves ned feil el ler for veks les med and re pa pi rer gjen nom sy ste met. Iføl ge en ar tik kel fra Tids-
skrif tet nr. 13/1969 kun ne la bo ra to rie per so na let ved et mid dels stort sy ke hus reg ne med å skrive rundt 1 000 pa si ent navn  
om da gen. Un der føl ger et ut drag som vi ser hva slags sy stem de had de inn ført på Sen tral la bo ra to ri et ved Fyl kes sju ke hu set  
i Ålesund (Tidsskr Nor Lægeforen 1969; 89: 1092�–�3).

«Sor te ring av 200 lap per  
tar ca. 5 mi nut ter»
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Prø ve ne står nå au to ma tisk i sam me 
rek ke føl ge som lap pe ne i hver ana ly se-
lapp-bun ke.

  Den la bo ra to rie tek ni ker som står  
for sen tri fu ge ring og ord ning av prø- 
 ver, pi pett e rer av se rum for en kel te  
prø ver, f. eks. krea ti nin, sett er da opp  
det rik ti ge an tall glass som mer kes  
med la bo ra to rie num mer fra analyse-
lappbunken.

5. La bo ra to rie tek ni ke ren som skal 
 be stem me f. eks. krea ti nin, tar sta ti vet 
med avpipetterte prø ver og analyselapp-
bunken for den ne ana ly se. Hun gjør sin 
ana ly se se rie og skri ver av le sings tall for 
kon troll se rum og stan dard på øver ste 
lapp i bun ken. Dett e blir da les bart 
 gjen nom en bun ke på 16 lap per. Der - 
ett er skri ver hun av le sings tall, even tu elt 
ut reg nings måte, og re sul ta tet på lap pe ne 
for de en kel te prø ver.

6. Når re sul ta te ne er på ført, går la bo ra to rie-
tek ni ke ren med sin analyselappbunke  
til kon to ret, hvor hver lapp blir plasert  
på det rik ti ge num mer i en map pe hylle 
som har num mer fra 1 til 100. I lø pet av 
for mid da gen kom mer da de lap per som 
hø rer til sam me la bo ra to rie num mer 
også sam men i map pen. Eks em pel vis 
Hans Hansen, laboratorienr. 1: Hb., SR, 
krea ti nin. De tre lap per kom mer på nr. 1  
i map pen.

7. For å ned sett e mu lig he ten for feil over fø-
rin ger av tall på grunn av lite øve de og 
va ri e ren de over fø re re, fø rer la bo ra to ri ets 
kon tor da me re sul ta te ne over på la bo ra-
to rie ark. Dett e gir også den mest hen-
sikts mes si ge pre sen ta sjon av re sul ta te ne. 
La bo ra to rie ar ke ne ord nes stuevis for 
hver post i ring per mer. De brin ges til 
la bo ra to ri et før kl. 13 og skal kun ne hen-
tes til ba ke kl. 16.

8. Når alle re sul ta te ne er inn ført på la bo ra-
to rie ar ke ne, blir ana ly se lap pe ne igjen 
sor tert på ana ly se og ar ki vet.

9. Den før s te dag i hver må ned «veies sta tis-
tik ken». Det vil si hver analyselappbunke 
i ar ki vet veies og vek ten mul ti pli sert med 
en fast fak tor gir an tall ana ly ser av hver 
type. Med en Mettler P 1200 vekt og en 
reg ne ma skin er må ne dens sta tis tikk 
gjort unna på un der 1 time.

«For å ned set te mu lig he ten  
for feil over fø rin ger av tall  
på grunn av lite øve de og va rie -
ren de over fø re re, fø rer la bo-
ra to ri ets kon tor da me re sul ta -
tene over på la bo ra to rie ark»

76
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SPR ÅKSPALTEN

Ordletingsvansker?

Når pa si en ter stre ver med å finne ord, 
kal les det ofte ordletingsvansker.  
Jeg me ner det er feil ord bruk.

Man ge pa si en ter med nev ro lo gis ke syk -
dommer sli ter med språk van s ker av ulik art. 
Pro ble mer med å finne ord kan være utt rykk 
for en lett dys fa si av eks pres siv (mo to risk) 
type. Hø rer vi at pa si en ten fin ner på ord for 
de han skul le brukt, kal les det parafasi. Hvis 
pa si en ten sta dig gjen tar et ord i ste det for  
å snakke vi de re, blir det kalt perseverasjon. 
Når vi hø rer slikt, blir mis tan ken om aff ek-
sjon av språk sent re, som re gel i venst re 
he mi sfæ re, styr ket. Van s ker med å finne  
ord kan også være et tegn på be gyn nen de 
de mens.

Jeg har ofte hørt kol le g er bru ke utt ryk ket 
ordletingsvansker for slike pro ble mer. Men 
hva be tyr egent lig det? Sli ter pa si en te ne 
med å lete ett er ord? Nei, det vi øns ker å si, 
er at pa si en te ne fak tisk le ter ett er ord, alt så 
at de har ord le ting som symp tom. Utt ryk ket 
ordletingsvansker er ulo gisk og gir rett og 
slett ikke me ning.

En slags pa ral lell er utt ryk ket vann la tings-
van s ker, men sam men lik nin gen hal ter,  
for di da har man van s ker med vann la tin-
gen, mens man ved ordletingsvansker ikke 
har van s ker med ord le tin gen.

Søk i Na sjo nal bib lio te kets di gi tal ar kiv 
(bokhylla.no) gir 60 treff på «ordletings-
vansker», før s te gang i 1988 (per 10.1.2019).  
I Tids skrif tets nett ut ga ve er or det re gist rert 
fire gan ger, se nest i 2018 (1). Så her er det 
be hov for en opp ryd ning.

På svensk har jeg sett utt ryk ket ordmobili-
seringssvårigheter, og et nett søk på «ord-
mobiliseringsvansker» gir en del treff også 
på norsk. Det kun ne kan skje være et al ter na-
tiv, men vir ker litt kon stru ert.

En an nen mu lig het er å si at pa si en ten  
har ordfinningsvansker, alt så van s ker med  
å finne ord, men det blir ett er min me ning 
litt tungt. Al ter na tivt kan vi si at pa si en ten 
har ord le ting, alt så at han må lete ett er 
or de ne. Det er kort og godt. Men jeg tror at 
det grei es te li ke vel vil være å be skri ve sym-

pto me ne, for eks em pel «pa si en ten le ter ett er 
ord» el ler «pa si en ten har pro ble mer med  
å finne en kel te ord». Det enk les te er ofte det 
beste.

NI CO LAI TELL
nicotell86@gmail.com
er lege i spe sia li se ring i nev ro lo gi ved Sy ke hu set  
i Vestfold, Tøns berg.

LIT TE RA TUR
1 Man stad-Hul aas F, Her je M. Ce re bral trom be  

uten se kve le. Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138.  
doi: 10.4045/tidsskr.18.0050.

Il lust ra sjon: Otto Dett mer / NTB Scan pix
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ANMELDELSER

So lid inn fø ring  
i øre-nese-hals-fa get

Matt i Anniko er pro fes sor og over le ge ved 
øre-nese-hals-kli nik ken ved Aka de mis ke 
sjukhuset i Upp sa la. Han er re dak tør for 
den ne bo ken, som pri mært er tenkt som en 
inn fø ring i øre-nese-hals-fa get for me di sin-
stu den ter og LIS-le ger, men som også kan 
fun ge re som en for dyp nings bok for sy ke-

ØRE-NÆSE-
HALSSYGDOMME
Matt i Anniko
398 s, tab, ill. Kø ben havn: 
FADL’s Forlag, 2019.  
Pris DKK 600  
ISBN 978-87-93590-37-3

plei e re, lo go pe der og and re i hel se ve se net 
med in ter es se for øre-nese-hals-fa get.

La det være sagt med en gang: Dett e er  
en so lid inn fø ring i det som reg nes som et 
«små fag», men som ett er hvert er blitt me get 
om fatt en de på grunn av den tek no lo gis ke 
ut vik lin gen med flek sib le skopier, 3D-frem-
stil lin ger av van ske lig til gjen ge lig ana to mi 
og nye be hand lings mu lig he ter.

Bo ken er over satt til dansk av seks dans ke 
øre-nese-hals-spe sia lis ter som alle job ber 
som «speciallæger». Jeg opp fatt er det slik  
at de dri ver spe sia list prak sis uten for sy ke-
hus, alt så det vi kal ler for av ta le spe sia lis ter  
i Norge. Kan skje er det år sa ken til at bo ken 
dek ker det mest grunn leg gen de in nen for 
fa get uten å bli over fla disk. Jeg må li ke vel 
inn røm me at en kel te dans ke ord mått e jeg 
slå opp for å skjøn ne be tyd nin gen av, uten at 
det skjem mer mitt gode inn trykk av bo ken.

Anniko ev ner å bygge opp bo ken på en 
pe da go gisk måte, med inn fø ring av kli nisk 
an ven de lig ana to mi in nen for hvert om rå de 
av fa get, for der ett er å knytt e dett e opp mot 

kli nisk re le van te pro blem stil lin ger. Spe si elt 
godt lik te jeg ka pit le ne som om hand ler 
hal sens bløt de ler, kreft i hode- og hals om rå-
det samt en sum ma risk gjen nom gang av 
an sikts trau mer og be hand lin gen av dis se. 
Bo ken er hele vei en rikt il lust rert med gode 
bil der, over sikt li ge ta bel ler og an ven de li ge 
flyt dia gram mer.

På slutt en av hvert ho ved ka pitt el er det 
hen vis nin ger til an be falt og ett er mitt syn 
re le vant litt e ra tur, selv om en del av dis se 
ar tik le ne er fra før 2000.

For fatt e ren tar sik te på at den ne bo ken 
skal bli vårt fags stan dard verk i Nor den, og 
den kan ab so lutt an be fa les til mål grup pen. 
Vi de re kom ne in nen vårt fag vil dog mått e 
finne støtt e i mer dypt pløy en de litt e ra tur.

PAUL WIL LI AM HANSEN
Spe sia list i øre-nese-hals-syk dom mer,  
Is havs kli nik ken
Tromsø

Kan øko no mer  
og kli ni ke re for stå 
hver and re?

Som kli ni ker med in ter es se for hel se po li tikk 
gikk jeg til bo ken med nys gjer rig het. Kun ne 
den hjelpe meg å for stå hvor for det fra et 
fag øko no misk per spek tiv for to ner seg lønn-
somt å gjø re ting som fra en kli ni kers syns-
punkt ser ut som slø sing? Slik som for 
 eks em pel å an sett e kode kon su len ter i av de-
lin ge nes inn byr des kon kur ran se om å bli 
regn skaps mes sig god skre vet an de ler av den 

PEN GER OG HEL SE
Kari Ny land, In ger 
 Jo han ne Pett er sen
Fra en kel til kom pleks sty-
ring i hel se sek to ren. 210 s, 
tab, ill. Bergen: Fag bok for-
la get, 2018. Pris NOK 479  
ISBN 978-82-450-2474-6

inn sats styr te fi nan si e rin gen; å sett e re la tivt 
bedre be tal te le ger til å gjø re opp ga ver som 
kun ne vært iva re tatt bedre av støtt e per so-
nell med la ve re lønn; el ler å an sett e le de re 
på sta dig fle re ni vå er.

Var bo ken til hjelp? Ja og nei. Jeg må inn-
røm me at tross iher di ge for søk, var det de ler 
av den som jeg ikke for stod. Ut sagn som 
«bud sjett et … [er] … ad mi nist ra sjo nens 
vir ke mid del for å knytt e virk som he te nes 
ak ti vi tet til ei er nes stra te gi på stra te gisk 
nivå» er for meg tå ke ta le, men det kan selv-
sagt skyl des mang len de inn sikt i øko no misk 
ter mi no lo gi. Mitt noe dys to pis ke svar på 
over skrif tens spørs mål er der for nei. Men 
det gjel der hel dig vis ikke hele bo ken.

Jeg sy nes for fatt er ne er best når de tør  
å be ve ge seg litt uten for det rent tek nisk-
øko no mis ke. Blant an net for kla rer de på  
en for bil led lig måte hvor for sy ste met med 
dia gno se re la ter te grup per (DRG) er ueg net 
til å eva lu e re drift på av de lings- og sek sjons-
nivå. Li ke le des for kla rer de godt ut ford rin-
ge ne ved at man har gått over fra kon tant-
regn skap til re sul tat regn skap i sy ke hus. 
Re sul tat regn skap er pri mært ut vik let for 
pro fitt sø ken de fore tak, mens off ent li ge 

eta ter tra di sjo nelt har ført regn skap ett er  
et kon tant prin sipp.

To sen tra le bud skap går som en rød tråd 
gjen nom bo ken: For det før s te at god sty ring 
må om fatt e et be ty de lig ele ment av til lit.  
For det and re at den ad mi nist ra ti ve sty rin-
gen av nors ke sy ke hus gjen nom et par tiår 
har gått fra å være over ord net til å bli sta dig 
mer de tal jert, med mi nu ti ø se rap por te rings-
krav på de tal jer. For fatt er ne for kla rer ty de lig 
hvor for sy ke hu sets virk som het er van ske lig 
å måle som «ver di skap ning» i øko no misk 
for stand. Men de hen ger nok litt fast i pa ra-
dig met om at «noe må vi jo måle, og da får 
det ikke hjelpe om det ikke er re le vant».  
De vå ger seg ikke ut i en drøf ting av hvor - 
dan øko no mi fa get kan un der støtt e en be ve-
gel se vekk fra sty ring på grunn lag av de tal-
jer te, men lite treff sik re in di ka to rer og til -
bake mot stør re grad av til lit. Det kom mer 
kan skje i nes te bok?

TOR GEIR BRUUN WYL LER
Pro fes sor i ge ria tri, Oslo uni ver si tets sy ke hus
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En aner kjent bok  
til frak ke lom men

Den ne bo ken er et godt hjel pe mid del til 
både le ger og me di sin stu den ter i kli nik ken. 
Den er ment å bru kes som et kli nisk opp-
slags verk og gir en kort og kon sis be skri -
velse av en rek ke uli ke til stan der, symp to-

OX FORD HANDBOOK 
OF CLINICAL 
MEDICINE –  
MINI EDI TION
Ian B. Wil kin son, 
Tim  Rai ne, Kate Wiles et al. 
10. utg. 897 s, tab, ill. Ox ford: 
Ox ford Uni ver si ty Press, 
2018. Pris GBP 30  
ISBN 978-0-19-883312-3

mer og be hand lings stra te gi er. Bo ken er så 
li ten som 14 × 8 × 3 cm og pas ser ut mer ket  
i frak ke lom men. Skrift stør rel sen er vel  
å mer ke noe li ten, men ab so lutt les bar.

Bo ken er inn delt i 19 for skjel li ge ka pit ler. 
Uten om de «van li ge» me di sins ke fag fel te ne 
har for fatt er ne til ord net egne ka pit ler til 
bl.a. anam ne se opp tak og kli nisk un der sø -
kelse, ra dio lo gi, bio kje mi, re fe ran se om rå der 
og prak tis ke pro se dy rer. Det er en av bo kens 
sto re styr ker at den tar for seg hele vei en 
frem til dia gno sen.

Vel dig man ge uli ke kli nis ke pro blem stil-
lin ger blir be hand let. Det er im po ne ren de 
hvor mye for fatt er ne har klart å få inn i en så 
li ten bok. Den er struk tu rert på en over sikt-
lig måte – det er en kelt å finne frem til det 
man lu rer på. Bo ken har i til legg en prak tisk 
vink ling som gjør det lett å over fø re inn hol-
det til kli nis ke pro blem stil lin ger.

Det fin nes en rek ke bø ker i frakkelomme-
størrelsen. Dett e er imid ler tid en av de mest 
aner kjen te, og den bru kes over hele ver den. 
En svak het er at den ikke er skred der sydd 
for det nors ke hel se ve se net. Det al ler mes te 

vil an ta ge lig vis være over før bart, men 
 en kel te av vik vil man nok kun ne finne,  
bl.a. ved  røren de an ti bio ti ka be hand ling. 
Lo ka le me to de bø ker fra nors ke sy ke hus  
som in ne hol der nors ke ret nings lin jer  
og ru ti ner vil der for være kon kur ren ter  
til den ne bo ken.

To talt sett me ner jeg at Ox ford Handbook 
of Clinical Medicine er et godt valg for kli -
nike ren som li ker å ha noe «hånd fast» på 
pa pir. I 2019 kan man ikke leg ge skjul på at 
smartt e le fo nen er en sterk ut ford rer. En litt 
stør re ver sjon av den ne bo ken er imid ler tid 
til gjen ge lig som app og kan der for være et 
godt al ter na tiv. Smak og be hag!

EL LEN MA THEA KIRSCH WAR LO
Me di sin stu dent, Uni ver si te tet i Oslo

An be fa les på det 
varm este

En godt etab lert bok fra en nes tor i norsk 
epileptologi er kom met i ny ut ga ve. Litt 
mind re om fangs rik, men av sam me fag lig 
kva li tet, med nye re fe ran ser og ny klas si fi ka-
sjon av epi lep si ene fra 2017.

Bo ken er på 175 si der med en 16 si ders 
ord lis te og 12 si der opp da ter te re fe ran ser. 
Det er 14 godt for klar te fi gu rer og en rek ke 

EPI LEP SI
Karl Otto Nak ken
3 utg. 175 s, tab, ill. Oslo: 
Cap pe len Damm Aka de-
misk, 2019. Pris NOK 349 
ISBN 978-82-02-60376-2

over sikt li ge ta bel ler. Ka pit le ne har tit ler 
som: Hva er epi lep si, An fall som kan mis tol-
kes som epi lep tis ke, Samsykelighet og kom -
plika sjo ner ved epi lep si el ler Å leve med 
epi lep si.

Bo ken in ne hol der ri ke lig med re fe ran ser 
til ny ere norsk forsk ning som be kref ter at 
norsk epilepsidemografi er som i vår øv ri ge 
vest li ge ver den. Mye er nytt, og det er selv-
sagt vik tig med gode in for ma sjo ner om 
nors ke for hold. Dess uten vi ser det hvor  
stort en ga sje men tet i epi lep si forsk nin gen  
er i Norge for ti den.

Språket er godt for ståe lig for ikke-fag folk, 
selv om noe fag ter mi no lo gi ikke er mu lig  
å unn gå. For noen vil det være mye de tal jer, 
men det gir bo ken en fag li ge styr ke som 
gjør at fag folk kan bru ke den for å få en 
in tro duk sjon til fag fel tet. Den vil f.eks. være 
til god støtt e for alle som skal un der vi se  
om epi lep si i for skjel li ge sett in ger.

Er det noe å kri ti se re? Nei, egent lig ikke. 
En kel te skjønn hets flek ker vil en hver bok 
kun ne ha. At MR ikke kan gjø res hos per so-
ner som har fått inn ope rert me tal i krop pen 
(s. 26) er nok i dag en sann het med mo di fi-

ka sjo ner. At ju ve nil myo klon epi lep si har  
en god pro gno se, vil nok også være det for 
en kel te pa si en ter. Men dett e blir lett unød-
ven dig fli se spik ke ri.

Ka pit ler om klas si fi se ring av epi lep tis ke 
an fall, elek tro en ce fa lo gra fi og psy ko ge ne 
ikke-epi lep tis ke an fall er bare tre av man ge 
svært gode ka pit ler. Her er det også opp da-
tert in for ma sjon om epi lep si me di si ner.

Bo ken er ett er un der teg ne des hjer te.  
Den er skre vet av en vi ten ska pe lig sko lert 
kol le ga, med et ban ken de hjer te for pa si en-
te nes hver dags si tua sjon. Bo ken an be fa les  
på det varm este for alle yr kes grup per som 
er in vol vert i om sorg for men nes ker med 
epi lep si: le ger, sy ke plei e re, so sio no mer, 
pe da go ger osv., og for man ge pa si en ter og 
på rø ren de som øns ker en litt bre de re orien-
te ring om epi lep si ge ne relt. God les ning.

BERNT A. EN GEL SEN
Over le ge, pro fes sor, Epi lep si en he ten
Nev ro lo gisk av de ling, Hau ke land uni ver si tets -
sykehus
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TRUDE SESELIE JAHR VEDAL
The side effect burden of antipsychotic drugs – A natura-
listic study with focus on metabolic disturbance. Utgår 
fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 31.5.2019.
Bedømmelseskomité: Olli Kampman, University 
of Tampere, Finland, Mussie Msghina, Örebro 
University, Sverige, og Suraj Thapa, Det medisinske 
fakultet, Universitetet i Oslo.
Veiledere: Erik G. Jönsson, Nils Eiel Steen og Espen 
Molden.

NILAM SHAKEEL
Depressive symptoms in pregnant and postpartum 
women. The role of ethnicity, level of integration, and 
physical activity – the STORK–Groruddalen population-
based cohort study. Utgår fra Institutt for helse og 
samfunn. Disputas 3.6.2019.
Bedømmelseskomité: Birgitta Wickberg, 
Göteborgs Universitet, Sverige, Gunnar Tschudi 
Bondevik, Universitetet i Bergen, og Lars Lien, 
Universitetet i Oslo.
Veileder: Anne Karen Jenum.

GURI AARSETH
The language of work disability. A study of medical 
certificates written by Norwegian general practitioners. 
Utgår fra Institutt for helse og samfunn. Disputas 
6.6.2019.
Bedømmelseskomité: Kirsti Malterud, Norce, 
 Petter Aaslestad, Norges teknisk-naturvitenskape-
lige universitet, og Jan Frich, Universitetet i Oslo.
Veiledere: Bård Natvig, Eivind Engebretsen og 
Anne Kveim Lie.

HILDE ELISABETH LANG ORREM
Innate immunity in acute coronary syndromes. Focus 
on complement. Utgår fra Institutt for klinisk medi-
sin. Disputas 7.6.2019.
Bedømmelseskomité: Marina Noris, Mario Negri 
Institute for Pharmacological Research, Milano, 
 Italia, Christoph Schmidt, Institute of Pharmaco-
logy of Natural Products & Clinical, Pharmacology, 
Ulm University, Tyskland, og Guttorm Haraldsen, 
Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.
Veiledere: Tom Eirik Mollnes Andreas, Barratt-Due 
og Per H. Nilsson.

KRISTIAN ENGESETH
Long-Term Predictors of Cardiovascular Disease (CVD) 
and CVD Related Mortality in Healthy Middle-Aged 
 Norwegian Men. Utgår fra Institutt for klinisk medi-
sin. Disputas 12.6.2019.
Bedømmelseskomité: Maja-Lisa Løchen, Institutt 
for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø – 
Norges arktiske universitet, Tor Ole Klemsdal, 
Endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende 
medisin, Preventiv kardiologi, Oslo universitets-
sykehus, og Torgeir Bruun Wyller, Det medisinske 
fakultet, Universitetet i Oslo.
Veiledere: Per Torger Skretteberg, Sverre Erik Kjeld-
sen og Johan Bodegård.

GEIR HILLER HOLOM
Private for-profit hospitals in a tax-based universal 
health system. Utgår fra Institutt for helse og sam-
funn. Disputas 12.6.2019.
Bedømmelseskomité: Kjell Haug, Universitetet 
i Bergen, Lise Balteskard, Helse Nord, og Ragnhild 
Hellesø, Universitetet i Oslo.
Veiledere: Terje P. Hagen og Oddvar M. Kaarbøe.

CATHERINE CHRISTIE
Using cell-based delivery as vectors for drugs, tumor 
antigens and nanoparticles for light based photo-
therapies for gliomas. Efficacy of macrophages 
mediated by photothermal therapies (PTT) and or 
photochemical internalization (PCI). Christie dispu-
terer for graden dr. philos.Utgår fra Institutt for 
klinisk medisin. Disputas 13.6.2019.
Bedømmelseskomité: Herwig Kostron, Privat 
 Klinik Hochrum, Østerrike, Rolf Bjerkvig, Depart-
ment of Biomedicine, Universitetet i Bergen, og 
Iver Arne Langmoen, Det medisinske fakultet, 
Universitetet i Oslo.

SVEND ULSTEIN
Prognosis and treatement of focal cartilage lesions  
of the knee joint. Medium to long-term results. Utgår 
fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 14.6.2019.
Bedømmelseskomité: Eirik Solheim, Klinisk 
institutt 1, Det medisinske fakultet, Universitetet 
i Bergen, Björn Barenius, Department of Clinical 
Science and Education, Södersjukhuset, Sverige,  
og Vegard Dahl, Universitetet i Oslo.
Veileder: Jan Harald Røtterud.

JACOB ANDREAS WINTHER
Prognostic and diagnotsic biomarkers linked to water 
and sodium regulation in acute dyspnea. Utgår fra 
Institutt for klinisk medisin. Disputas 17.6.2019.
Bedømmelseskomité: Alexandre Mebazaa, Hôpi-
tal Lariboisière, Université Paris Diderot, Frankrike, 
Alessandro Peri, University of Florence, Italia, og 
Anne Cathrine Staff, Universitetet i Oslo.
Veiledere: Torbjørn Omland, Helge Røsjø og Joseph 
G. Verbalis.

MARIANNE MYHRE
Analgesic, ventilatory, and cognitive effects of prega-
balin and opioids. Studies in healthy volunteers and 
kidney donors. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. 
Disputas 18.6.2019.
Bedømmelseskomité: Ole Mathiesen, Zealand 
University Hospital, Danmark, Rolf Karlsten, Upp-
sala University Hospital, Sverige, og Signe Søvik, 
Universitetet i Oslo.
Veiledere: Audun Stubhaug og Harald Breivik.

KRISTINE BECH HOLTE
Coronary artery disease and musculoskeletal com-
plications in long-term survivors of type 1 diabetes: 
Associations with long-term glycation, oxidation and 
lipid markers. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. 
Disputas 19.6.2019.
Bedømmelseskomité: Peter Rossing, Steno Dia-
betes Center, København, Danmark, Rune Wiseth, 
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Nor-
ges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Ingrid 
Nermoen, Det medisinske fakultet, Universitetet 
i Oslo.
Veiledere: Tore Julsrud Berg, Kristian F. Hanssen  
og Svein Solheim.

DYRE BERG KLEIVE
Major vein resection during pancreatic surgery – an 
evaluation of surgical safety, reconstructive strategies 
and pathological findings. Utgår fra Institutt for 
klinisk medisin. Disputas 21.6.2019.
Bedømmelseskomité: Jean Robert Delpero, 
Department of Surgical Oncology, Institut Paoli-
Calmettes, Marseille, Frankrike, Stephen Wigmore, 
Clinical Surgery, University of Edinburgh, Royal 
Infirmary of Edinburgh, Storbritannia, og Kristen 
Krogh-Sørensen, Det medisinske fakultet, Univer-
sitetet i Oslo.
Veiledere: Knut Jørgen Labori, Caroline S. Verbeke 
og Ivar P. Gladhaug.
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ANDREAS REITE
Epidemiology, Risk Assessment and Outcomes in Rup-
tured Abdominal Aortic Aneurysms. Utgår fra Klinisk 
insittutt 1. Disputas 6.6.2019.
Bedømmelseskomité: Rebecka Hultgren, Karo-
linska Institutet, Sverige, Håkan Roos, Sahlgrenska 
Universitetssjukhus, Sverige, og Gustav Pedersen, 
Universitetet i Bergen.
Veiledere: Morten Vetrhus og Kjetil Søreide.

RUNE ROSE TRONSTAD
Clinical and molecular effects of guanylate cyclase 
C-activation. Utgår fra Klinisk institutt 2. Disputas 
6.6.2019.
Bedømmelseskomité: Vibeke Andersen, Syddansk 
Universitet, Odense, Danmark, Arne Kristian Sand-
vik, Norges teknisk-naturvitenskapelige universi-
tet, og Kari Erichsen, Universitetet i Bergen.
Veiledere: Tom Hemming Karlsen, Stephanie Le 
Hellard og Per Morten Knappskog.

DANIEL S. HAMMENFORS
Ultrasonography of major salivary glands in primary 
and juvenile Sjögren’s syndrome. Utgår fra Klinisk 
institutt 2. Disputas 7.6.2019.
Bedømmelseskomité: Peter Gergely, Novartis 
Institutes for BioMedical Research, Sveits, Scott 
 Liebermann, Carver College, University of Iowa, 
USA, og Bjørg-Tilde Svanes Fevang, Universitetet  
i Bergen.
Veiledere: Malin V. Jonsson og Johan G. Brun.

ØYSTEIN SOLBERG EIKREM
New methods clear the dust off old biopsies. RNA 
sequencing of FFPE kidney biopsies. Utgår fra Klinisk 
institutt 1. Disputas 7.6.2019.
Bedømmelseskomité: Kerstin U. Amann, 
Friedrich-Alexander Universität, Tyskland, Ivar 
 Anders Eide, Akershus universitetssykehus,  
og Kristin Moberg Aakre, Universitetet i Bergen.
Veiledere: Hans-Peter Marti og Trude Skogstrand.

AGNETHE LUND
Maternal diabetes mellitus and fetal venous liver flow 
– a longitudinal study. Utgår fra Klinisk institutt 2. 
Disputas 13.6.2019.
Bedømmelseskomité: Gerard Visser, University 
Medical Center, Utrecht, Nederland, Ane Moe 
Holme, Oslo universitetssykehus, og Eirik Søfte-
land, Universitetet i Bergen.
Veiledere: Jörg Kessler, Cathrine Ebbing og Torvid 
Kiserud.

BRITA SKODVIN
Addressing the threat of AMR in Norway: optimizing 
antibiotic prescribing and microbiology testing in 
hospitals. Utgår fra Klinisk institutt 2. Disputas 
14.6.2019.
Bedømmelseskomité: Jeroen Schouten, Radboud 
University Medical Center, Nederland, Jan Frich, 
Universitetet i Oslo, og Marianne Øksnes, Universi-
tetet i Bergen.
Veiledere: Ingrid Smith, Stig Harthug og Karina 
Aase.

AUDUN OSLAND VIK-MO
Neuropsychiatric symptoms in dementia: long-term 
course and neuropathology. Utgår fra Klinisk insti- 
tutt 2. Disputas 14.6.2019.
Bedømmelseskomité: Gill Livingston, University 
College London, Storbritannia, Karin Persson, 
 Aldring og helse, Nasjonal kompetansetjeneste, 
Oslo, og Bjarte Stubhaug, Universitetet i Bergen.
Veiledere: Dag Aarsland og Vidar M. Steen.

ELIN-JOHANNE KATLE
The role of Gastroesophageal Reflux in Chronic 
Rhinosinusitis. Utgår fra Klinisk institutt 1. Disputas 
20.6.2019.
Bedømmelseskomité: Johan Hellgren, Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset, Sverige, Peter Bytzer, Køben-
havns Universitet, Danmark, og Heidi J. Grundt, 
Universitetet i Bergen.
Veiledere: Sverre K. Steinsvåg, Jan Gunnar Hatle-
bakk, Roald Omdal og Jan Terje Kvaløy

UNIVERSITETET I TROMSØ
Norges arktiske universitet 
https://uit.no/tavla

VIDAR TOR NYBORG STEFANSSON
Obesity, renal hyperfiltration and glomerular filtration 
rate decline in the general population. Utgår fra Insti-
tutt for klinisk medisin. Disputas 11.6.2019.
Bedømmelseskomité: Per-Henrik Groop, Univer-
sity of Helsinki, Finland, Marie Evans, Karolinska 
Institutet, Sverige, og Lill Tove Rasmussen Busund, 
Institutt for medisinsk biologi, Det helsevitenska-
pelige fakultet, Universitetet i Tromsø – Norges 
arktiske universitet.
Veiledere: Bjørn Odvar Henriksen, Toralf Melsom 
og Trond Geir Jenssen.

HEGE KILENG
Chronic hepatitis C: Epidemology, viral resistance,  
and public health implications. Utgår fra Institutt  
for klinisk medisin. Disputas 14.6.2019.
Bedømmelseskomité: Ola Weiland, Karolinska 
Institutet, Sverige, Nina Weis, Københavns Univer-
sitet, Danmark, og Rolf Jorde, Institutt for klinisk 
medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universi-
tetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.
Veiledere: Rasmus Goll, Jon Ragnar Florholmen, 
Tore Jarl Gutteberg og Eyvind J. Paulssen.
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GUNNAR WAAGE SKJEFLO
Development of Electrocardiographic Characteristics 
During Resuscitation from Pulseless Electrical Activity. 
Utgår fra Institutt for sirkulasjon og bildediagnos-
tikk. Disputas 29.5.2019.
Bedømmelseskomité: Bo Løfgren, Aarhus Univer-
sitet, Danmark, Leiv Arne Rosseland, Universitetet  
i Oslo, og Anne Hildur Henriksen, Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet.
Veiledere: Eirik Skogvoll, Trond Nordseth og Jan Pål 
Loennechen.

ØYSTEIN PETTERSEN
Pedicled Veins in Coronary Surgery: Early Results from 
a Randomized Clinical Trial. Utgår fra Institutt for 
sirkulasjon og bildediagnostikk. Disputas 31.5.2019.
Bedømmelseskomité: Anders Ahlsson, Karo-
linska Universitetssjukhuset, Sverige, Pirjo-Riitta 
Salminen, Haukeland universitetssjukehus, og 
Pål Klepstad, Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet.
Veiledere: Dag Ole Nordhaug, Håvard Bersås Nord-
gaard og Rune Wiseth.

TONE STOKKEREIT MATTSSON
Auditory processing disorder in children – A study of 
underlying neurophysiological mechanisms, and the 
standardization of a behavioural test battery. Utgår fra 
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap. 
Disputas 6.6.2019.

Bedømmelseskomité: Mary Rudner, Linköping 
University, Sverige, Christian Brandt, University  
of Southern Denmark, Odense, Danmark, og Vinay 
Swarnalatha Nagaraj, Norges teknisk-naturviten-
skapelige universitet.
Veileder: Ståle Nordgård.

MAGNUS BOSSUM ARNLI
ErbB receptors in human meningiomas. Utgår fra 
 Institutt for klinisk og molekylær medisin. Dispu-
tas 13.6.2019.
Bedømmelseskomité: Christian Mawrin, 
Otto-von-Guericke Universität, Tyskland, Rikke 
Hedegaard Dahlrot, Odense University Hospital, 
Danmark, og Frank Skorpen, Norges teknisk-natur-
vitenskapelige universitet.
Veiledere: Sverre Torp og Sasha Gulati.

LIV GURO ENGEN HANEM
Metformin in pregnancy and long-term health of 
 children of women with polycystic ovary syndrome. 
 Utgår fra Institutt for klinisk og molekylær medi-
sin. Disputas 20.6.2019.
Bedømmelseskomité: Selma Feldman Witchel, 
UPMC Children’s Hospital of Pittsburgh, USA, 
Claude Marcus, Karolinska Institutet, Sverige, og 
Catia Martins, Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet.
Veiledere: Eszter Vanky og Rønnaug Astri Ødegård.

UNIVERSITETET  
I STAVANGER
http://www.uis.no/forskning-og-ph-d-studier/
ph-d-utdanning/disputaser/

PASCHAL FRANCIS MDOE
Improving fetal heart rate monitoring in low resource 
settings. Utgår fra SAFER. Disputas 30.4.2019.
Veiledere: Hege Ersdal, Hussein Lessio Kidanto  
og Jeffrey M. Perlman.

MELISSA WEIBELL
Substance use and first-episode psychosis: Treated 
incidence of substance-induced psychosis and the 
impact of substance use on long-term course and out-
come in psychosis. Utgår fra Avdeling for folkehelse. 
Disputas 5.6.2019.
Veiledere: Jan Olav Johannessen, Wenche ten 
Velden Hegelstad, Tor Ketil Larsen og Jørgen Gustav 
Bramness.
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SVEIN SO FUS ANDA

Vår kol le ga Svein So fus Anda døde 3. mai 
2019 ett er noen tids syk dom, nær 79 år gam-
mel. Han var født i Ri sør, voks te del vis opp  
i Oslo, men flytt et til Ork dal 13 år gam mel  
da hans far ble over le ge ved rønt gen av de -
lingen ved Ork dal sy ke hus. Ett er eks amen 
ar ti um ved Ork dal off ent li ge lands gym nas 
gikk fer den til Uni ver si te tet i Oslo hvor han 
ble cand.med. i 1966. Ett er tur nus tje nes te  
i Finnmark og i Narvik ble Re gi on sy ke hu set 
i Trondheim Sveins ar beids plass. Her tje nes-
te gjor de han både ved kir ur gisk og or to pe-
disk av de ling, men ett er hvert ble det rønt-
gen av de lin gen som ble hans ho ved are na.  
I 1979 ble han spe sia list i ra dio lo gi og ble 
til satt i fast over le ge stil ling. Med sin sans  
for tall og geo me tri var det ikke til å und res 
over at han ett er hvert for dy pet seg i fag fel-
tet or to pe disk ra dio lo gi. Dett e før te han 
vi de re mot en dok tor grad i 1991 da han avla 
et ar beid om bil de un der sø kel ser av hof te-
led det. I 1996 ble han be skik ket som pro fes-
sor ved Det me di sins ke fa kul tet ved Uni ver-
si te tet i Trondheim.

han over ras ke med å kle seg ut og finne på 
all slags klov ne ri er. Han had de in ter es ser 
uten om yr kes li vet også. Sær lig var det al pin-
sport som gjaldt. Han var ve te ran i Trond-
hjem al pin liga hvor han del tok i bak ken 
inn til for få år si den. Han lik te farts di sip li-
ner og Su per G var fa vo ritt en.

Svein triv des best i ak ti vi tet, og han fort-
satt e å jobbe i man ge år ett er pen sjo ne ring, 
både ved sy ke hu set og ved pri vat in sti tutt.  
Vi vil min nes Svein som en fag per son som 
ned la et stort ar beid for rønt gen av de lin gen 
og pa si en te ne ved St. Olav hos pi tal – og som 
et en ga sjert og mang fol dig men nes ke.

På veg ne av kol le g er ved Kli nikk for  
bil de  diagnos tikk

STAAL HATL INGHUS, ED MUND SØ VIK

In tel lek tu ell nys gjer rig het pa ret med 
fan ta si og krea ti vi tet gjor de ham godt  
eg net som fors ker og un der vi ser. Han lik te  
å un der vi se og tok seg spe si elt av de yng ste, 
både stu den ter og fers ke as si stent le ger, 
ut ford ret dem gjer ne med kin ki ge spørs mål 
og små opp ga ver. Han bi dro slik til at fle re 
un der ord ne te le ger fikk skre vet sin før s te 
fag ar tik kel. Selv pub li ser te han også ar bei-
der i na sjo na le og in ter na sjo na le tids skrif-
ter, ve sent lig om hof te- og rygg pro ble ma-
tikk. I 90-åre ne var han fag lig med ar bei der  
i Tids skrif tet i fle re år. I man ge år var han 
også prak tisk talt ale ne om det dag li ge 
ar bei det med or to pe disk ra dio lo gi. Sam ti dig 
skjøtt et han job ben som av de lings over le ge 
for hele rønt gen av de lin gen gjen nom fle re 
år. I den sam men heng vil han bli hus ket 
som en sterk mot stan der av den så kal te 
sen ter mo del len for det nye sy ke hu set  
i Trondheim på slutt en av 90-åre ne. De opp-
rin ne li ge pla ne ne ville ført til en uhel dig 
opp splitt ing av rønt gen av de lin gen, hel dig-
vis ble mo del len be ty de lig mo di fi sert.

Både som sjef og som aka de mi ker var 
Svein gan ske utra di sjo nell. Han mang let 
helt selv høy ti de lig het og var svært di rek te 
og rett fram. Ved fest li ge an led nin ger kun ne 

SVEIN SO FUS ANDA

Svein So fus Anda døde 3. mai, to uker før 
han skul le ha fylt 79 år. Svein had de slitt 
med hel sa en pe ri ode, og ut over vå ren for-
ver ret til stan den seg. Han døde nok så brått, 
og for oss uven tet.

Svein ble født i Ri sør. Som le ge sønn flytt et 
han fle re gan ger i bar ne å ra, og 13 år gam mel 
kom han til Ork dal. Han avla en ut mer ket 
eks amen ar ti um ved Ork dal off ent li ge lands-
gym nas i 1960, og sam me år star tet han på 
me di sin stu di et i Oslo. Der møtt e vi en blid 

for pa si en te ne og for hans hyg ge li ge væ re-
må te og gode hu mør.

Vi som var stu die ka me ra ter med Svein  
i åra 1960�–�66, min nes han med stor gle de, 
med dyp re spekt og takk nem lig het for det 
uni ke men nes ket som Svein var. Man ge av 
oss anså ham som en god venn, som det 
all tid var en gle de å møte også se ne re i li vet. 
Han spil te en sen tral rol le ved vårt 50-års-
jubilem i 2016, og in gen tenk te nok på at  
det skul le bli vårt siste møte da vi møtt e 
ham igjen i sep tem ber 2018.

Våre tan ker går til hans kjæ re May Brith, 
som har mis tet en god ek te ma ke, og bar na 
Lars, Lise, Lill Kris tine og Ma ria, som har 
mis tet en glad og mor som pap pa, og til 
bar ne bar na som har mis tet en in spi re ren de, 
mun ter og lyk ke lig bes te far – «en kjer ne kar» 
som søn ne søn nen Isak utt ryk te det un der 
min ne stun da ett er be gra vel sen.

På veg ne av me di si ner kul let 1966

HEL GE HUS BYN, BJØRN MYR VANG

og mun ter stu die ka me rat, en op ti mist med 
bredt smil og hu mo ris tisk sans.

Flytt in ge ne han opp lev de som barn, 
 gjor de at han som lege ville flytt e minst 
mu lig slik at hans barn skul le slip pe på kjen-
nin gen det er for barn å bytt e mil jø. Han 
som ble trøn der først som ten åring, var  
glad i Trøn de lag, og der for øns ket han å bli  
i lands de len i sin lege kar rie re. Ved Re gi on -
syke hu set i Trondheim, se ne re St. Olavs 
hos pi tal, fikk han en bred ut dan nel se ved 
fle re av de lin ger. Han valg te ra dio lo gi som 
spe sia li tet, og hans sto re for stå el se og in ter-
es se for ma te ma tikk og fy sikk samt god 
inn sikt i tek no  logi var ev ner som kom til sin 
rett i ra dio  logi en. Han ble av de lings over le ge 
ved rønt gen av de lin gen, og ett er gjen nom-
ført dok tor grads ar beid – pro fes sor i ra dio -
logi ved St. Olavs hos pi tal / NTNU.

Som av de lings over le ge og pro fes sor fikk 
Svein et om fatt en de an svar med av de lings -
ledel se, un der vis ning og fag ut vik ling, 
 opp ga ver som han løs te på beste vis. Med -
arbei der ne har rost Svein både for hans 
gode le der egen ska per, for hans om sorg  
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HEL GE BO MAN

Hel ge Bo man, grunn leg ge ren av me di sinsk 
ge ne tikk på Vestlandet, døde søn dag 26. mai, 
knapt 82 år gam mel. Han var pro fes sor av 
den gam le ty pen: en em bets mann som 
mått e søke Kon gen om av skjed i nåde ved 
fyl te 70 år. Si den job bet han li ke vel nær mest 
ful le da ger i 10 % sy ke hus stil ling og holdt 
or den på oss alle, like til i år.

Han ble ut nevnt til pro fes sor i me di sinsk 
ge ne tikk ved Uni ver si te tet i Bergen i 1981. 
Ett er iher dig egen inn sats ble Av de ling for 
me di sinsk ge ne tikk etab lert ved Hau ke land 
uni ver si tets sy ke hus i 1987, med 7 an satt e.  
Nå er vi over hund re. Dett e ble Bomans 

Bo man bi dro til at år sa ken til 19 sjeld ne 
ar ve li ge syk dom mer ble fun net. Hans gen-
jakt fore gikk gjer ne på gam le må ten: Han 
satt bøyd over bun ker med slekts kart og 
ge ne tis ke mar kør data, med hån den full av 
far ge stif ter. Han var også tid lig ute med å ta 
i bruk ny tek no lo gi som f.eks. dyp se kven se-
ring. Av fag li ge tri um fer må nev nes funn  
av år sa ken til kul de in du sert svett ing med 
spi se veg ring, ba sert på en sam men lik nen de 
un der sø kel se av to nors ke brød re og to 
søst re fra Is ra el. De sist nevn te ble fun net 
tak ket være et brev til Lan cet i 1976 og på føl-
gen de ett er lys ning av pa si en te ne gjen nom 
is ra els ke me dia. Litt av en pre sta sjon!

For syv år si den vant Hel ge over et hjer ne-
slag som ville satt de fles te ut av funk sjon. 
Det var til slutt kreft syk dom som tok li vet 
hans. Vi byg ger nå vi de re på hans grunn voll 
og sav ner ham dypt som fag mann og med-
men nes ke.

På veg ne av alle an satt e ved Av de ling for 
me di sinsk ge ne tikk, Hau ke land uni ver si tets-
syke hus
GUN NAR HOU GE

hjem me ba ne, med 14�–�15 tim ers ar beids -
dager og litt e ra tur søk i hel ge ne. Han var  
en fag lig klippe med unik evne til ge ne tisk 
ri si ko be reg ning, men også an nen verste-
falls tenking. Han spøk te selv med sin 
 be kym rings evne, målt i en he ten bo man, 
som bur de må les på millinivå – el lers ble  
det for sterkt. Den ne millibomanske be kym-
rings ver den lær te oss and re en vik tig lek se: 
å ten ke før en hand ler. Man skal alt så ikke 
ut fø re en gen test uten å være be visst nytt e-
ver di en av sva ret. Yr kes stolt het og sær de les 
høy yr kes mo ral gjor de det ikke bare en kelt  
å være Bo man, selv blant kol le ga er. Han var 
per fek sjo nist, og de kli nis ke vur de rin ge ne 
hans vit net om at pa si en ter og fa mi li er 
skul le få råd på høy es te fag li ge nivå.

Bo man var en av ar ki tek te ne bak bio tek-
no lo gi lo ven, som bi dro til at Norge var blant 
de før s te lan de ne i ver den som fikk en lov 
som be skytt er be folk nin gen mot mis bruk  
av ge ne tikk. Han var også in vol vert i Eu ro pa -
rådets ar beid på dett e fel tet. Han var på dri-
ver og ar ki tekt for opp rett el sen av Nordens 
før s te mas ter grads stu di um i ge ne tisk vei-
led ning ved Uni ver si te tet i Bergen, en yr kes-
grup pe han så nød ven dig he ten av før de 
fles te and re.

LEIF KÅRE HAGA

Vår gode ven og kol le ga Leif K. Haga døydde 
14. mars 2019, 61 år ga mal.

I åra 2008�–�14 ar beid de han som as si stent-
le ge ved rev ma to lo gisk av de ling ved Åle-
sund sju ke hus og var ein svært dugande 
kol le ga og medarbeidar for oss.

Han vaks opp på Voss. På slutt en av 70-åra 
tok han ut dan ning som ra dio graf i Oslo, og 
job ba i fem år som ra dio graf på Voss før han 
i 1985 starta på me di sin stu di et ved Uni ver si-
te tet i Oslo.

tok han side ut dan ning i ind re me di sin og 
peila seg inn mot å bli spe sia list i rev ma to -
logi. Men slik skul le det ikkje gå.

Leif had de man ge in ter es ser og ta lent. Frå 
barns bein var han svært opp tatt av fug le liv 
og na tu ren ge ne relt, både dyr og plan ter. 
Ma te ma tikk og fy sikk var fa vo ritt fag i sku-
len. Seinare blei det fo to gra fe ring og slekts-
grans king. Beg ge for el dra hans fekk si slekts-
soge i flott e bø ker og bilete til 90-års da gen. 
Han laga óg fleire bø ker om heim byg da og 
li vet der (ikkje pub li sert).

Men det som be tyd de al ler mest for Leif 
var Gerd og døt re ne.

På grunn av aukande sjuk doms pla ger 
kom han seg ikkje i ar beid igjen ett er 2014.

No er han bor te. Våre tankar er hjå fa mi -
lien, og vi i rev ma to lo gisk av de ling saknar 
ein god ven og medarbeidar.

Fred over min net.

På veg ne av kol le ga er og medarbeidarar  
ved rev ma to lo gisk av de ling, Ålesund sju ke hus

BJAR TE AKS NES

I 1982 gif te han seg med Gerd E. Breivik  
frå Ør sta, og dei fekk to døtrer: Mil drid i 1994 
og Kat ri ne i 1997.

Ett er tur nus ved Volda sju ke hus og dis-
trikts tur nus i Sande var han et år i all menn-
prak sis i Oslo, før ve gen gjekk att en de til 
Sunn mø re og Ålesund der han dreiv all-
menn prak sis kom bi nert med til syns stil ling 
i sju ke heim. Der blei han i ti år og tok  
i den ne pe ri oden spe sia list ut dan ning  
i al men me di sin.

Ett er ein sjuk doms pe ri ode kom han så  
til oss på rev ma to lo gisk av de ling i Ålesund  
i 2008. Leif treivst svært godt med rev ma to -
logi fa get og i ar beids fel les ska pet vårt, og 
skaffa seg på kort tid god teo re tisk kunn skap 
og nød ven di ge prak tis ke ferdigheiter i fa get.

Han var ein be skje den, lun og hu mo ris tisk 
medarbeidar, svært godt likt av alle fag grup-
pe ne i av de lin ga. Leif sett e høge krav til seg 
sjølv og var i sin kli nis ke prak sis grun dig og 
re flek tert og had de stor om sut for pasien-
tane. Dei var svært gla de i han, og han fekk 
dei beste skotsmål, både då og i ett er tid.

Ett er nød ven dig tenestetid på av de lin ga 
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Legejobber.no er Tidsskriftets  
stillingsportal for leger.

Legejobber

Foto: Thinkstock

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. 
 
 
 
 

24
stillingsannonser i denne 
utgaven

Informasjon om priser 
og formater finner du på 
legejobber.no
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Allmennmedisin  LEGEJOBBER

ALLMENNMEDISIN
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Ledig fastlegehjemmel ved Kalfaret legesenter 
- Bergenhus bydel
For fullstendig utlysning se www.legejobber.no og  
www.bergen.kommune.no/jobb

Søknadsfrist: 01.09.2019
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Ledig fastlegehjemmel ved Åsane legekontor 
- Åsane bydel
For fullstendig utlysning se www.legejobber.no og  
www.bergen.kommune.no/jobb

Søknadsfrist: 08.09.2019
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Ledig fastlegehjemmel ved Legene på Høyden
For fullstendig utlysning se www.legejobber.no og  
www.bergen.kommune.no/jobb

Søknadsfrist: 01.09.2019

FASTLEGEHEIMLAR
Askvoll kommune har ledig 2 fastlegeheimlar ved 

Askvoll legesenter. For full utlysingstekst og søknad 
sjå www.askvoll.kommune.no – ledige stillingar.

Søknadsfrist 10. september 2019

 

Oslo kommune
Bydel Vestre Aker

Ledig fastlegehjemmel
For fullstending utlysning og link til søknadsskjema, se  
Legejobber.no eller kommunens nettsider. 

Søknadsfrist: 21. august 2019
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Ledig fastlegehjemmel ved Rolland legesenter 
- Åsane bydel
For fullstendig utlysning se www.legejobber.no og  
www.bergen.kommune.no/jobb

Søknadsfrist: 01.09.2019
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LEGEJOBBER  Allmennmedisin

Gloppen kommune, med Sandane som kommunesenter, har om lag 5.800 
innbyggjarar og er ein del av Nordfjord sitt 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 

Kommunen har i tillegg til grunnskule og kulturskule også folkehøgskule 
og vidaregåande skule. Næringslivet i kommunen er variert og prega 

sommar som vinter. Her er eit stort og aktivt miljø innan musikk, idrett 
og kultur, og Gloppen vart i 2011 kåra til årets kulturkommune. 

Fastlegeheimel
Nyoppretta fastlegeheimel med full pasientgrunnlag ved 
Gloppen legesenter er ledig frå 01.11.2019.

• Vi søkjer ein spesialist i allmenmedisin eller lege som 

• Norsk autorisasjon som lege
• 
• Motivasjon for å bli spesialist i allmenmedisin
• Gode kommunikasjonsferdigheiter på norsk, både 

skriftleg og munnleg
Personleg eignaheit, interesse og kunnskap vil bli vektlagt. 
Erfaring frå kommunehelsetenesta og fastlegeordninga er 
ein stor fordel.

• Nytt legesenter i lyse lokaler, bygd i 2012 og plassert i 
kommunesenteret på Sandane med utsikt over 
Gloppefjorden.

• 

erfaring med rettleiing av legar i spesialisering.
• Hjelpepersonell med to sjukepleiarar, to helsese-

kretærar og to bioingeniørar - totalt 5 årsverk
• Eit velutstyrt laboratorium
• Fleire skiftestover
• Godt arbeidsmiljø, med felles lunch dagleg med heile 

personalet, og vekentlege legemøte
• Godt samarbeid med den kommunale helsetenesta
• 

vakter pr mnd.) Heimevakt med på snitt 4-6 henven-
delsar pr vakt.

Sjølvstendig næringsdrivande i kommunalt dreve legesent-
er. Null løysing det vil seie husleige til kommunen utgjer 
basistilskudd. Kommunen kan ifølge sentrale avtalar 
disponere inntil 20% kommunal stilling.
Det blir stilt krav om tilfredsstillande politiattest.

Ledig fastlegehjemmel
Gjemnes kommune har 2640 innbyggere og ligger sentralt  
plassert med kjøretid på 30 minutt fra kommunens sentrum til 
hver av byene Molde og Kristiansund. 

Legesenteret holder til i Batnfjordsøra sentrum og driftes av 
kommunen. Legesenteret er samlokalisert i helse- og omsorgs-
senteret sammen med helsestasjon, fysioterapi, rus og psykisk 
helse, hjemmetjeneste og sykehjem. Det er planlagt bygging av 
nytt helse- og omsorgssenter, der legesenteret vil få nye lokaler.

Legesenteret har to fastleger og en turnuslege. Begge  
fastlegene har kommunale oppgaver, den ene stillingen innehar 
også oppgaver som kommuneoverlege. Ytterlige personell 
består av 2,2 årsverk fordelt på tre stillinger med sykepleier- og 
bioingeniørkompetanse.  

Stillingene er ledig omgående. 

For fullstendig utlysning og søknadskjema, se kommunens 
hjemmeside: www.gjemnes.kommune.no

Kontaktpersoner: kommunelege Leif Syltesæter på telefon 920 
51 798 og avdelingsleder for helse og omsorg Ragnhild Kleive 
957 48 857

Søknadsfrist: 10. september 2019

Ledig 100% fast ALIS legestilling i Tysvær kommune

For fullstendig utlysning og mer informasjon, se
www.legejobber.no eller www.tysver.kommune.no

Søknadsfrist: 3. september 2019
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Allmennmedisin, Barne- og ungdomspsykiatri, Barnesykdommer, Hud- og veneriske sykdommer  LEGEJOBBER

Vi søker 
hverdagshelter i 

Stavanger og Bergen!

Ta kontakt med medisinsk ansvarlig lege 
Nicolai Klem på Klem@hjemmelegene.no

Fleksibel 
hverdag

God tid til 
pasienten

Frigjørende 
teknologi

BARNE- OG UNGDOMPSYKIATRI

Vil du bidra til viktig forskning på autisme  
og øke kompetansen på autisme i Norge?

Folkehelseinstituttet søker etter psykolog eller barnepsykiater til 
Autismestudien, en delstudie av autisme i Den norske mor, far 
og barn-undersøkelsen (MoBa). Jobben er en ettårig ansettelse i 
halv stilling. 

Oppgaven er å gjennomgå medisinske journaler for barn og  
ungdommer som har fått autismediagnoser for å kvalitetssikre 
data som brukes i epidemiologisk forskning og genetiske  
analyser. Kunnskap om kvaliteten på utredning og diagnostikk er 
også viktig for de kliniske fagmiljøene. Vi ønsker at resultatene 
skal publiseres i en vitenskapelig artikkel. Den som ansettes vil få 
være førsteforfatter eller medforfatter.

Søkere må ha klinisk erfaring med autismediagnostikk hos barn 
 

instrumenter for autisme (ADI-R og ADOS). 

hvordan arbeidet skal organiseres. Mer opplysninger om  
stillingen kan fås på Folkehelseinstituttets nettsider (www.fhi.no) 
eller ved å ringe prosjektleder Pål Surén på telefon 92898631. 

Søknadsfrist er 10. september. 

BARNESYKDOMMER

Medisinsk klinikk, Barnemedisinsk seksjon

Overlege - Barnesykdommer
Vi har ledig fast stilling som overlege ved Medisinsk klinikk,
Barnemedisinsk seksjon.

Enheten behandler alt fra premature og nyfødte, til barn opp til 18 år
innenfor det pediatriske sykdomspanorama og kirurgiske-, ortopediske-
og ØNH-sykdommer.

Sykehuset i Vestfold bygger helt ny Barneavdeling. Våren 2021 skal står
det et helt nytt bygg ferdig med ny Nyfødtintensiv, Barnepost,
Barnemottak, Dagenhet og Barnepoliklinikk. 

Kandidater blir vurdert fortløpende.

Søknadsfrist: 10. september 2019

For å lese mer og søke på stillingen:
www.sykehuset-vestfold.no
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HUD - OG VENERISKE SYKDOMMER
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Hudavdelingen har regionansvar for diagnostikk og behan-
dling 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.

Stillingen krever en viss grad av selvstendighet, god samar-
beidsevne, og det vil bli lagt vekt på personlig egnethet. Vi 
krever utpreget serviceinnstilling, positive holdninger og god 

-
itet og å kunne arbeid i tverrfaglig team.

i utvikling. Sykehuset har gode pensjons-, forsikrings- og låne-
ordninger gjennom KLP. 
Nærmere opplysninger om stillingene fås på vår hjemmeside 
www.hsr@as og av vår avdelings-overlege dr.med. Holger 
Benthien, holger.benthien@hsr.as, telefon 52 80 50 00.

Sykehuset forutsetter at den som tilsettes behersker norsk 
eller nordisk språk, muntlig og skriftlig.

Søknadsfrist: 03.09.2019

LIS DERMATOLOGI - id.nr: 4328
Ledig 100% fast stilling fra 15. oktober 2019

78
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LEGEJOBBER  Psykiatri

Helse Midt-Norge RHF er ett av �ire regionale helseforetak i Norge.
Disse eies av staten ved Helse- og omsorgsdepartementet og skal sørge for at
befolkningen får tilgang på spesialiserte helsetjenester med god kvalitet. 
Helse Midt-Norge RHF har overordnet ansvar for spesialisthelsetjenesten i
Trøndelag og Møre og Romsdal. Virksomheten er organisert gjennom 4
helseforetak som eies av Helse Midt-Norge RHF. I tillegg er Helse Midt-Norge
IT (HEMIT), Driftsenteret for logistikk og økonomi og Helseplattformen en
del av Helse Midt-Norge RHF. 
Den samlede virksomheten omfatter ca 22 000 medarbeidere og et årlig
budsjett på vel 21,8 milliarder kroner. Helse Midt-Norge RHF er lokalisert
på Stjørdal. 
Se ytterligere informasjon på www.helse-midt.no

Trondheim

100 % avtalehjemmel i
psykiatri
Ledig 100 % hjemmel innenfor fagområdet psykiatri. Hjemmelen er
lokalisert i gruppepraksis  med sekretærfunksjon i Trondheim.
Helse Midt‐Norge RHF ønsker en generell praksis innenfor
spesialisthelsetjenestens ansvarsområde.

Søknadsfrist: 10. september 2019

Søknad blir sendt elektronisk via www.helse-midt.no
- der du òg �inner fullstendig utlysningstekst.
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Diakonhjemmet Sykehus er lokalsykehus for 135 000 innbyggere i bydelene
Frogner, Ullern og Vestre Aker. Sykehuset har utvidet ansvarsområde for
alderspsykiatri og eldre med brudd, og
regionsykehusfunksjoner innen revmatologi og
revmakirurgi. Diakonhjemmet Sykehus er et ideelt
diakonalt aksjeselskap eid av Diakonhjemmet Stiftelse.
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Ledig stilling som forsker/overlege ved
Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Enhet for
kunnskapsutvikling

Kontaktperson: 
Enhetsleder Kari Agnes Myhre, tlf. 22 49 84 30.

Les mer om stillingen på
www.diakonhjemmetsykehus.no
hvor vi har fullstendig utlysning og 
elektronisk søknadsskjema. 

Søknadsfrist: 8. september 2019

Overlege og
forsker

Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400
medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500
000 innbyggere i 26 kommuner.

OVERLEGE, 
SPESIALIST I PSYKIATRI
Drammen DPS, Poliklinikken Konnerud
Referansenr. 4088210029 Søknadsfrist: 06.09.2019

Drammen DPS består av tre polikliniske seksjoner og en
døgnseksjon. To av poliklinikkene ligger i Drammen sentrum.
Poliklinikken Konnerud og Døgnseksjonen er lokalisert på
Konnerud, ca. 10 minutters kjøretur fra Drammen sentrum.  

Poliklinikken Konnerud består for tiden av et Akutt‐team, et
Behandlingsteam og et Arbeid & helse‐team (tidl. Raskere tilbake).
Vi utvider behandlingsteamet med �lere leger og psykologer,
deriblant en hel overlegestilling for spesialist i psykiatri.   

Nærmere informasjon om stillingen fås ved henvendelse til
avdelingsoverlege Birgit Kruska Bjerke, tlf.  415 99 675 eller
seksjonsleder/psykologspesialist Hanne Klevmark, tlf. 907 00 906
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Elektronisk søknadsskjema og fullstendig utlysningstekst
�inner du på våre nettsider www.vestreviken.no

PSYKIATRI
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Radiologi, Øre-nese-halssykdommer, Øyesykdommer, Forskjellige stillinger  LEGEJOBBER

R ADIOLOGI

LES MER PÅ

UNILABS NORGE SØKER

radiologer

Helse Midt-Norge RHF er ett av �ire regionale helseforetak i Norge.
Disse eies av staten ved Helse- og omsorgsdepartementet og skal sørge for at
befolkningen får tilgang på spesialiserte helsetjenester med god kvalitet. 
Helse Midt-Norge RHF har overordnet ansvar for spesialisthelsetjenesten i
Trøndelag og Møre og Romsdal. Virksomheten er organisert gjennom 4
helseforetak som eies av Helse Midt-Norge RHF. I tillegg er Helse Midt-Norge
IT (HEMIT), Driftsenteret for logistikk og økonomi og Helseplattformen en
del av Helse Midt-Norge RHF. 

Den samlede virksomheten omfatter ca 22 000 medarbeidere og et årlig
budsjett på vel 21,8 milliarder kroner. Helse Midt-Norge RHF er lokalisert
på Stjørdal. 
Se ytterligere informasjon på www.helse-midt.no

Ålesund

100 % avtalehjemmel i ØNH
Helse Midt‐Norge RHF har ledig en nyopprettet 100 % hjemmel
innenfor fagområdet Øre‐nese‐halssykdommer lokalisert i Ålesund.

Helse Midt‐Norge RHF vil ha en praksis med audiometri, rettet
innenfor spesialisthelsetjenestens ansvarsområde.

Søknadsfrist: 10. september 2019

Søknad blir sendt elektronisk via www.helse-midt.no
- der du òg �inner fullstendig utlysningstekst.
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ØRE–NESE–HALSSYKDOMMER

Helse Sør-Øst RHF
søker:

• 40 % avtalehjemmel/seniorpolitikk i øyesykdommer-

  generell oftalmologi lokalisert til Tønsberg

• 50 % avtalehjemmel i ortopedi- seniorpolitikk 

  lokalisert til Hobøl

• 40 % avtalehjemmel i ortopedi- seniorpolitikk 

  lokalisert til Gamle Fredrikstad

• 20 % avtalehjemmel i generell kirurgi - seniorpolitikk 

  lokalisert til Fredrikstad (Sellebakk)

• 40 % avtalehjemmel i øyesykdommer 

  (generell oftalmologi)- seniorpolitikk lokalisert til 

  Sarpsborg

• 100 % avtalehjemmel i ØNH lokalisert til Oslo

Nærmere opplysninger: spesialrådgiver Marit Folkestad, 
Helse Sør-Øst RHF, telefon 02411. 
Fullstendig stillingsannonse og elektronisk 
søknadsskjema: helse-sorost.no/ledigstilling

Søknadsfrist: 10. september 2019

ØYESYKDOMMER

FORSKJELLIGE STILLINGER

Medisinsk fagsjef IKT
Sykehuset Østfold har stor satsning på innovasjon 
og teknologi og er et av sykehusene i Norden som er 
kommet lengst i bruk av nye teknologiske løsninger for 
å fremme pasientbehandling og pasientsikkerhet. 

Stillingen kan la seg kombinere med noe relevant  
klinisk virksomhet, eventuelt forskningsvirksomhet.

Stillingen som medisinsk fagsjef er en utadrettet  
stilling og representerer Sykehuset Østfold regionalt 
og nasjonalt på ulike arenaer innen klinisk IKT.

For full utlysningstekst se www.sykehuset-ostfold.no 

Søknadsfrist: 25. august 2019
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LEGEJOBBER  Vikariat i privat praksis, Ledige stipendier – legater – fond

VIKARIAT I  PRIVAT PR AKSIS LEDIGE STIPENDIER – LEGATER – FOND

Midler til allmennmedisinsk forskning

Utlysning av forskningsmidler fra Allmennmedisinsk forskningsfond
Søknadsfrist 15. september 2019

Allmennmedisinsk forskningsfond tildeler stipend for inntil 12  
måneder i hel- eller deltidsstilling til forskningsprosjekter innen det 
allmennmedisinske fagfeltet, hvor ph.d. grad er målet.

Ett prosjekt kan tildeles midler for i alt 3 årsverk. Ved fornyet søknad 
er det en forutsetning at det gis en beskrivelse av fremdrift og 

 
allmennmedisinske forskningsenheter deltar. 

Allmennmedisinsk forskningsfond følger Forskningsrådets satser. 
Satsen for stipend i 2020 er 1 125 000 kr for fullt årsverk. Beløpet  
inkluderer overheadkostnader og lønnsmidler. Ved vurdering av 
søknader vil det bli lagt vekt på prosjektets relevans, kvalitet og 

informasjon om obligatoriske krav  til søknad samt elektronisk 

-
. Søkere sender søknad via skjemaet innen 15.09.2019.

Søknader mottatt etter denne dato vil ikke bli vurdert. 

tor.carlsen@legeforeningen.no. Tlf. 413 33 802
 

charlotte.ibsen.henriksen@legeforeningen.no . Tlf. 416 95 454

Stiftelsen Mentalhygienisk Rådgivningskontor utlyser stipend for 2020. 
Stiftelsen Mentalhygienisk Rådgivningskontors formål er å fremme virksomhet innen det barne- og ungdomspsykiatriske  
helsevern ved tildeling av stipend til enkeltpersoner og institusjoner. Formålene det kan søkes midler for må ha en bred 
forankring innen den psykodynamiske tradisjon som hele tiden har vært Mentalhygienisk Rådgivningskontors arbeidsform og 
forståelse. 

Det kan søkes om midler til undersøkelser med relevans for området, til datainnsamling og/eller bearbeidelse av data. Det kan 
også søkes midler til frikjøp av tid for utarbeidelse av artikler, rapporter eller foredrag; samt til studiebesøk eller deltagelse på 
kongresser. 

Søknadsskjema og informasjon hentes ut via denne linken: http://medmenneskeioslo.com/legater/.
Det må sendes en søknad for hvert prosjekt og for hver person. Søknaden må inneholde en oversikt over hva pengene skal 

Den som tildeles midler må gi en skriftlig rapport bilagt regnskap tilbake til Stiftelsen for å dokumentere at stipendiet har blitt 
brukt til det formål det ble søkt om. Ikke disponerte midler tilbakebetales. 
Ytterligere informasjon ved henvendelse til barne- og ungdomspsykiater Rune Johansen, 91 66 52 27/ ru-jo3@online.no eller 
til klinisk psykolog Anders Zachrisson, 94 79 15 50 / johnaz@online.no.
 

Stiftelsen Mentalhygienisk Rådgivningskontor vurderer søknadene og tildeler midler. Det overordnede hensyn ved vurderingen 
er prosjektets kliniske relevans.  

Søknad med dokumentasjon stiles til: Styreleder, overlege Otto Steenfeldt Foss og sendes forretningsfører:
Senayt Kidane, mail: senayt.kidane@redcross.no
Oslo Røde Kors
P.B. 3 Grønland 
0133 Oslo

Søknadsfrist 10. september 2019. 
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Ledige stipendier – legater – fond, Diverse annonser  LEGEJOBBER

FORSBERGS OG AULIES LEGAT
Nevrologistipend

Høsten 2019 kan legatet dele ut et stipend på inntil kr. 100.000,- til en 
yngre nevrolog, fortrinnsvis i begynnelsen av 30-årene. Informasjon 

www.forsbergaulieslegat.no. 

Søknad sendes til legatets bestyrer: 
Advokat Torleif P. Dahl  
Pb. 394 Sentrum, 0103 Oslo  e-post: tpd@rime.no

Søknadsfrist:  
20. september 2019

DIVERSE ANNONSER

LEGE/LEGEFELLESSKAP/SENTER  
PÅ TENERIFE (FERIEBOLIG TIL SALGS)

Ingen norske leger på øya - stort savn for fastboende og turister.

Callao Salvaje, Syd-Tenerife. Adressen er vel kjent som norsk 
tannlegekontor i ca.13 år. Rolig strøk, ca. 10 min fra Los 

golfbane og spasenter, 10 min gangavstand til strand.

Stort hus, total boligmasse ca. 750 kv.m.  

 
oppvarmet svømmebasseng og Jaquzzi, overbygget sitteplasser 

 
legekontorer. Det er egen pasientinngang i underetasjen til 
resepsjonen. Tilgang for rullestolbrukere.

 

om nødvendige oversettelser av eksamenspapirer etc.  
Eiendommen bør sees. Evt. salg via spansk (engelsktalende) 

 

til: tannlege/pensjonist rolftorelangeland@gmail.com

Medisinsk hudlaserklinikk vurderes solgt
Se www.hudspesialisten.no
Ansvarlige leger Eli Janne Fiskerstrand og Kristen Fostad. 
Ta kontakt med k-fosta@online.no for mer informasjon.

KURS OG MØTER Annonsebestilling: annonser@tidsskriftet.no

Ettårig hypnoseutdanning NFKEH 2019/2020
Kursets tema er hypnose innenfor moderne medisin og psykologi. 
Det vil gis innføring i basiskunnskap, hypnotisk språk,  
nevrobiologiske grunnlag, smertebehandling og mye mer. 

Utdanningen er godkjent med 64 timer for spesialistens etter-
utdanning for følgende spesialiteter: Anestesiologi, Pediatri, 
Nevrologi, Psykiatri.

4 x 2 dager, kl. 08:30 - 16:30 sentralt i Oslo.

Undervisere: Hans Dahlseng, Hans-Christian Ramskov, Dr.  
Markku Karma, Arne Jacobsen, Martin Malmstrøm, Dr. Gunnar 
Rosen og Dr. med. Stephan Rossner. 

1. samling: 27. - 28. september 2019
2. samling: 29. - 30. november 2019
3. samling: 14. - 15. februar 2020
4. samling: 24. - 25. april 2020

Pris 23 000 NOK
begrenset antall deltakere (25).

Påmelding:
Send en epost til Stephan Rossner (stephan.rossner@gmail.com) 
med navn, postadresse, yrke, arbeidsplass, mobilnummer og 
e-post (informér eventuelt om regning skal betales av andre enn 
deg, og legg ved tilsvarende betalingsinformasjon), og du vil om 
kort tid motta en faktura fra oss.
Utfyllende informasjon om kursets innhold: 
http://hypnoseforeningen.snappages.com/undervisning-nfkeh.htm

Utdanning i behandling av  
komplisert sorg (CGT)

Søknadsfrist for utdanningen er 15. november 2019

Les mer på www.uio.no/cgt



1102 TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  11,  2019;  139

KURS OG MØTER Annonsebestilling: annonser@tidsskriftet.no

Seminar med Johan Eriksson:  

Stad: Bergen, Thon Hotel Orion.   
Tid: 27. september 2019 kl. 0830 – 1530.

Institutt for Psykoterapi inviterer til seminar med Johan 
Eriksson 27. september 2019.
 

 
praktiserande psykoanalytikar og legitimerad psykoterapeut, 
ansvarleg utgivar av Divan – tidskrift för psykoanalys och 
kultur, medlem i redaksjonen for The Scandinavian  
Psychoanalytic Review.

Psykoanalysen er i dag på mange hold sterkt stilt spørsmål 
ved både som psykologisk vitenskap og som terapeutisk 
behandlingsmetode. For på eit grunnleggande plan å 
kunna møte denne kritikken framstår det som nødvendig att 
psykoanalysen først og fremst tar oppgåva med å artikulere 

 
behandlingsform. Ambisjonen med forelesingane denne dag 
er å diskutere spørsmål som: 

psykodynamisk meining? 

psykologien som ein meiner i den eksperimentelle  
universitetspsykologien? 

dynamiske psykoterapien behandlar? 

menneskesyn kviler ein terapiform som søke å dyrke fram 
eit friare og meir ansvarsfullt subjekt, snarare enn gjennom 

 
funksjonelt objekt?  

Seminaret vil innehalde tre ulike tema, og blir framført i tre 
separate forelesningar med påfølgande diskusjon.

2. Psykoanalysen: ein vitenskap om subjektiviteten.

Seminaret er søkt godkjent som 6 timars vedlikehaldsaktivi
tet til Norsk legeforeining og Norsk psykologforeining.

Påmelding til sekr@instpsyk.no, tlf.: 22 58 17 70, ved 

Pris: kr 2500, – lunsj inkludert 
Frist for påmelding:  13. september 2019

Velkommen!

Ole Johan Finnøy, undervisingsledar ved Institutt for 
Psykoterapi, tlf.: 905 14 931

VETERANERS
PSYKISKE HELSE

KURS FOR LEGER
OG PSYKOLOGER

MÅLGRUPPE: Fastleger, andre leger, psykiatere, psykologer og 

eventuelt interesserte sykepleiere og annet helsepersonell ved 

ledig plass.

LÆRINGSMÅL:  Økt kunnskap om veteraners psykiske helse 

og helseutfordringer, samt å øke kompetansen om hvordan  

militære veteraner og også annet innsatspersonell i  

internasjonale operasjoner, slik som politi og humanitært 

personell, best kan ivaretas i helsevesenet. Kurset er lagt opp 

slik at deltakerne vil få en bred forståelse av psykotraumer, 

belastningsskader og tilpasningsforstyrrelser generelt.  

Fokuset vil være traumebehandling og traumeforskning.

Mer informasjon og påmelding – www.siops.no/kurs eller 

gjennom Legeforeningens kurskatalog

TID:  21. – 22. november 2019

STED:  Thon Hotel Opera, Oslo

PÅMELDINGSFRIST:  1. november 2019

KURSAVGIFT:  3.500kr

Veteraners psykiske helse:  

Fokus på traumebehandling  

og traumeforskning

St. Olavs Hospital
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ANESTESIOLOGI/SMERTEBEHANDLING

INDREMEDISIN

PSYKIATRI

FORSKJELLIGE SPESIALITE TER

Barstad, Johannes E./Barmed AS
A. Tidemandsgt. 20, 2000 Lillestrøm.  Arbeids-EKG/24-timers BT/

spirometri/hjerterytmeregistrering mm. Generell indremedisin.

Timebestilling/Kort ventetid/Tlf. 63 81 21 74/e-mail: post barmed.nhn.no
Tilknytning NHN. Driftsavtale.

Smerteklinikken 
Dag A. Kaare. Spesialist i anestesiologi.

Dr.med. Morten Vinje. Spesialist i anestesiologi.

Kirkeveien 64 A, 0364 Oslo. Telefon 23 20 28 00. Telefaks 23 20 27 99.

K.A.L

RÅDGIVNING OG BEHANDLING AV RUSPROBLEMER

Et problematisk forhold til alkohol og medikamenter blir kartlagt 

og utredet som helseproblem. Behandlingsstedet er en livssynsnøytral, 

ideell stiftelse og har avtale med Helse Sør-Øst. Pasientene betaler 

egenandel som i spesialisthelsetjenesten ved poliklinisk behandling, 

ingen betaling ved innleggelser. Klinikken holder til i Apalløkkveien 8, 

0956 Oslo. Telefon: 22 90 26 60. Hjemmeside: incognito.no

E-post: kontakt incognito.no

 
 
 
 

SMERTE-MEDISINSK INSTITUTT 
Multidisiplinær avtalehjemlet smerteklinikk 
Anestesileger med kompetanseområde smertemedisin 
Dr.Med. Tore Hind Fagerlund 
Dr. Wenche Sabel 
Psykiater: Prof. Lars Tanum 
Psykolog: Dr.Psychol Gunnar Rosen 
Fysioterapeut: Sara Maria Allen 
Adr. Sørkedalsveien 10 D, 0369 Oslo 
Tlf. 23 33 42 50  –  Mail adr. resepsjon@smi.nhn.no

MAGNAT MEDISINSKE SENTER 
Tverrfaglig avtalehjemlet smerteklinikk
www.magnatcenter.no - Adr. Drammensveien 130, inngang B8 
Tlf. 22 60 62 00 - E-post. medisinske@magnat.nhn.no

Ansvarlig spesialist Lars Rustad

Senter for Psykofarmakologi
www.psykofarmakologi.no

– PSYKOFARMAKOLOGISK POLIKLINIKK 
– LEGEMIDDELANALYSER OG RUSMIDDELANALYSER 
– FARMAKOGENETISKE ANALYSER 
Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo • Telefon: 22 02 99 40 
Ansvarlig spesialist: Dag Kristen Solberg 
e-post: psykofarmakologi@diakonsyk.no

Vil du annonsere for  

din spesialistpraksis?

Gå til www.legespesialister.no for gratis  
registrering på nett.  

Ønsker du annonse her? Kontakt oss  
på post@legespesialister.no, så hjelper  

vi deg med utforming.





1105TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  11,  2019;  139

AKTUELT I  FORENINGEN

FR A PRESIDENTEN

MARIT HERMANSEN
PRESIDENT

En bedre le ge for en ing  
med deg som stu dent

Gjen nom fel les ska pet i Legeforenin- 
gen, kan du som stu dent med lem 
både ta del i de fag li ge og etis ke 
dis ku sjo ne ne og jobbe for gode og 
tryg ge ar beids vil kår.

August er både av slut ning av som me ren og 
be gyn nel sen på nytt stu die år. Noen av dere 
har sam me usik re fø lel se som på før s te 
sko le dag, and re har er fa rin gens dei li ge 
trygg het. Men alle mø ter vi nye ut ford rin-
ger, og som med lem av Le ge for en in gen står 
du ikke ale ne. Le ge for en in gen or ga ni se rer 
nes ten alle yr kes ak ti ve le ger i Norge. Norsk 
me di sin stu dent for en ing (Nmf) er en vik tig 
del av Le ge for en in gen, både som dør åp ner 
til for en ings li vet, bi drags yter til for hand lin-
ge ne og fag lig ak tør. Nmf har kunn ska pen 
om det å være stu dent. Sen tral sty ret har de 
siste to åre ne hatt en egen stu dent sat sing. 
Sam men med Nmf øns ker vi å styr ke de res 
or ga ni sa sjon og ar beid.

Gjen nom fel les ska pet i Le ge for en in gen, 
kan du som stu dent med lem både ta del i de 
fag li ge og etis ke dis ku sjo ne ne og jobbe for 
gode og tryg ge ar beids vil kår. Le ge for en in-
gen er en kom plett pro fe sjons for en ing. Det 
vil si at vi har et stort og bredt sam funns en-
ga sje ment. For må let er be skre vet i lo ve ne:  
Vi skal ar bei de for høy fag lig og yr kes etisk 
stan dard, frem me fag li ge, so si a le og øko no-
mis ke in ter es ser, verne om med lem me nes 
hel se, frem me vi ten skap og ut dan ning, 
jobbe for fol ke hel sen og være en hel se po li-
tisk ak tør. Her er det noe for en hver smak.

Yr kes for en in ge ne har et godt ut bygd 
til lits valgt ap pa rat, og de til lits valg te i Nmf 
del tar i for hand lings ut val ge ne for å iva re ta 
stu den te nes be hov. Ju ri disk av de ling i Le ge-
for en in gen har er far ne ju ris ter som kan gi 
råd gi ving raskt. Le ge for en in gen har også 
av ta le med skatt e be ta ler for en in gen for 

skatt e råd, og vi har en egen kol le ga støtt e-
ord ning i alle fyl ker for råd gi ving når lege-
livet blir kre ven de. I til legg har Le ge for en in-
gen gode og til pas se de med lems til bud –  
også til stu den te ne. Helselederskolen er en 
del av sat sin gen som Le ge for en in gen har  
på le del se gjen nom helselederprogrammet, 
hvor også stu den ter kan søke om å del ta.  
Vi vil at le ger skal lede; det er bra for pa si en-
te ne og for hel se tje nes ten.

Le ge stu di et er star ten på lege li vet. Hva er 
det vik tig ste for oss le ger? Forsk ning na sjo-
nalt og in ter na sjo nalt har vist at le ger tri ves 
best når vi får drive god pa si ent be hand ling 
og sam ti dig får ut vik le vårt eget fag. Le ger 
som tri ves, er de beste le ge ne. Triv sel er 
fak tisk en god in di ka tor på pa si ent sik ker-
het! Der for frem mer Le ge for en in gen både 
fag li ge, so si a le og øko no mis ke in ter es ser. 
Det gjør vi på man ge må ter: Fra vårt eget 
legeforskningsinstitutt, LEFO, som fors ker  
på le gers hel se og ar beids vil kår, via vår 
kamp for kol lek tivt vern, til en ga sje men tet  
i våre fag me di sins ke for en in ger.

Stu die til væ rel sen er der for star ten på  
et yr kes liv som lege. Kje mi, tid lig pa si ent-
kon takt, kom mu ni ka sjon og etikk – alle de 
vik ti ge in gre di en se ne står på læ rer pla nen. 
Men til lits valgt ar beid kan gi et ut vi det per-
spek tiv til både gle de og nytt e; som for - 
hand lings tek nikk, ulik het i hel se el ler glo - 
bal hel se. Ta der for imot ut ford rin gen nes te 
gang du ser en med stu dent på ver ve tokt  
i t-skjor te med Nmf- logo. Hele Le ge for en in-
gen blir bedre med ditt en ga sje ment –  
vel kom men til oss og godt stu die år!
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Me di sin stu dent Ran nei Ho sar var ung doms de le gat 
på Ver dens hel se for sam ling

For før s te gang del tok Norge med 
en ung doms de le gat med hel se  
som fag felt på den år li ge hel se for-
sam lin gen i Ge nève.

Ver dens hel se for sam ling er den høy es te 
beslutningstakerorganisasjonen i Ver dens 
hel se or ga ni sa sjon (WHO) – et or gan un der 
FN. Hvert år sen der Lands rå det for Norges 
barne- og ung doms or ga ni sa sjo ner (LNU) 
ung doms de le ga ter til en rek ke FN-mø ter. 
Der re pre sen te rer de sin po li tikk, og er  
barn og un ges re pre sen tan ter inn i FN og 
på gå en de in ter na sjo na le pro ses ser.

Uni ver sell hel se dek ning vik tig
I år del tok LNU for før s te gang med en de le-
gat med hel se som fag felt i Norges offi  si el le 
de le ga sjon til Ver dens hel se for sam ling. De le- 
 ga ten var Ran nei Ho sar, me di sin stu dent ved 
NTNU og tid li ge re le der for Norsk me di sin-
stu dent for en ing (Nmf).

På mø tet, som fant sted i Ge nève i mai,  
ble fle re av Hosars hjer te sa ker tatt opp.

– Uni ver sell hel se dek ning er nok årets 
stør ste sak. Til gjen ge li ge hel se tje nes ter for 
alle er ikke kun et mål i seg selv, men et 
verk tøy for å opp nå de res te ren de un der-
punk te ne til FN sitt bæ re krafts mål for hel se. 
Der for er dett e en sak som skil ler seg ut for 
meg som spe si elt vik tig, på pe ker Ho sar.

Hun un der stre ker at uni ver sell hel se dek-
ning kre ver po li tisk for plik tel se ut over 
hel se fel tet.

– I til legg til at fi nans er en grunn leg gen de 
for ut set ning, er ut dan ning og an ti kor rup-
sjon vik ti ge eks emp ler. For å opp nå den ne 
bre de re for ank rin gen ar ran ge res et høy ni vå-
møte om uni ver sell hel se dek ning un der FN 
sin ge ne ral for sam ling i høst. Et ledd i for be-
re del se ne til høy ni vå mø tet, er be hand lin gen 
i hel se for sam lin gen, sier Ho sar og leg ger til:

– I til legg er det verdt å mer ke seg at en 
re so lu sjon om åpen het om le ge mid del pri-
ser ble for hand let frem og ved tatt. Be ho vet 
for åpen het ble også truk ket frem i Norge 
sitt ho ved inn legg til for sam lin gen.

Ho sar pe ker også på ikke-smitt som me 
syk dom mer, an ti mik ro bi ell re si stens og 
kli ma som vik ti ge sa ker som ble dis ku tert 
på mø tet.

– Spen nen de og ut ford ren de
For Nmf og Le ge for en in gen har det len ge 
vært vik tig å ar bei de for at land ut dan ner 
hel se per so nell til sva ren de sitt eget be hov.

– Slik kan man unn gå at ar beids kraf ten 
fly ter kun én vei, som skjer når land med 
bedre ar beids vil kår til trek ker seg hel se per-
so nell fra and re land. Da flytt er man bare 
pro ble met med den kjen te hjer ne flukt-eff ek-
ten. WHO har ar bei det med dett e tid li ge re, 
og i år skal lan de ne igjen rap por te re om 
sta tus, på pe ker Ho sar.

Hel se for sam lin gen sam ler hel se top per  
fra hele ver den. Ho sar på pe ker at dett e er 
spe si elt nytt ig.

– Hel se myn dig he te ne og po li ti ker ne  
i Norge er flin ke til å være pro fe sjo nelt til-
gjen ge li ge, men det er noe an net å være en 
del av de res de le ga sjon. De le ga sjo nen som 
rei ser er de frem ste på sitt felt i Norge, og 
kom mer blant an net fra Hel se di rek to ra tet, 
Hel se- og om sorgs de par te men tet og Folke-
helseinstituttet. Som sam funns me di sin-spi re 
har det stor ver di å bli kjent med dem, og 
det brin ger mye in spi ra sjon til ba ke til ar bei-
det mitt hjem me.

Vik tig med ung doms de le ga ter
Ran nei Ho sar for tel ler at som Norges før s te 
ung doms de le gat på hel se fel tet, er det både 
spen nen de og ut ford ren de å kun ne være 
med og de fi ne re sin egen rol le.

– Jeg fikk vel dig god an led ning til å knytt e 
kon tak ter inn ad i WHO, i den nors ke de le ga-
sjo nen og  med and re. Spe si elt det å kun ne 
del ta i de par te ments råd Bjørn-Inge Larsen 

sine mø ter med fle re av di rek tø re ne i WHO, 
var nytt ig for meg. Ikke minst var det en 
an led ning til å møte ung doms de le ga te ne 
fra and re land, slik at vi kan sam ar bei de for 
å øke ung doms med virk nin gen glo balt, sier 
Ho sar.

Den in ter na sjo na le fø de ra sjo nen for  
me di sin stu dent for en in ger ar bei der med  
å ko or di ne re sam ar beid mel lom ung doms-
de le ga te ne. Til rett e leg ging for at fle re land 
skal opp rett e ungdomsdelegatordninger er 
en ho ved pri ori tet i dett e ar bei det. Ran nei 
Ho sar me ner det er vik tig å syn lig gjø re at 
Norge stil ler med ung doms de le ga ter og på 
den må ten er et fore gangs land for ung-
doms med virk ning.

– Det er vik tig at ung dom har en stem me. 
Ikke bare i sa ker som di rek te hand ler om 
barn og unge, men også i sa ker som ung-
dom er opp tatt av. Om ikke alt for len ge vil 
vi arve da gens po li tis ke ut ford rin ger, og da 
er det vik tig at vi er for be redt. Å leg ge til 
rett e for ung doms de le ga ter i de le ga sjo ne ne, 
er kan skje enda vik ti ge re for land med 
mind re ut vik le de struk tu rer for ung doms-
med virk ning enn det Norge al le re de har, 
av slutt er Ran nei Ho sar.

LIS BET T. KONGS VIK
lisbet.kongsvik@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

PIONÉR: Ran nei Ho sar er den før s te nors ke ung doms de le ga ten med hel se som fag felt. Foto: Kat ja Eli as sen
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– Sett gren ser for deg selv når du stu de rer

Det te er le de ren for medisin- 
studentene sine beste tips til nye 
studenter.

– Medisin er et fag der det ikke fin nes gren-
ser for hvor mye man kan lese og lære. Det 
gjel der hvert enes te tema gjen nom stu di et. 
Mitt beste tips er der for å sett e gren ser for 
seg selv og å si at nok er nok. Spe si elt i eks-
amens pe ri oden.

Or de ne til hø rer Øy stein Ohr, le de ren  
i Norsk me di sin stu dent for en ing (Nmf).

I dis se da ger tar hund re vis av nye stu den-
ter fatt på me di sin stu di et. Ett er selv å ha 
gjen nom ført fem år på me di sin, har Ohr 
lært litt om hva som fun ge rer for ham selv  
i en hek tisk stu die hver dag.

– Det fin nes eks tremt man ge må ter å få 
fa get for mid let på. Du kan bru ke tra di sjo -
nel le me to der med pen sum bø ker og kol lo-
kvi er, du kan se på You Tube el ler høre pod-
kast for å nev ne noe. Jeg vet om folk som 
bare bru ker bø ker, og noen som knapt har 
åp net bø ke ne, sier Ohr.

– Fri tid er vik tig
I til legg til god stu die tek nikk, me ner Nmf- 
le de ren det også er vik tig å ha en hyg ge lig 
fri tid.

– Vær so si al. En ga sjer deg i en for en ing,  
bli med i id retts laget, el ler gjør noe an net 
du får gle de av. Nmf kan være et na tur lig 
valg for man ge, men det er ikke det enes te 
rik ti ge val get.

For Ohr ble stu dent for en in gen et vik tig 
av brekk fra en tra vel stu die hver dag. Året 
som le der i Nmf har ført til at han tar en 
pau se fra stu di e ne.

– Jeg ble med i Nmf al le re de i før s te klas se, 
og be gyn te med et mind re verv i Nmf Trond-
heim. Der ett er ble jeg de le gat til lands sty ret 
i Nmf. Det var så gøy at her har jeg blitt 
si den.

Han mer ket fort at stu dent for en in gen var 
et godt sted å være en ga sjert.

– Det gjel der en ten man brenner for de 
ty pis ke fag for en ings sa ke ne som kva li tet  
i grunn ut dan nin gen, el ler glo bal hel se og 
fol ke hel se. Man læ rer mye om sam fun net  
og om hel se po li tikk og sty ring. Det er vel dig 
in ter es sant.

Valg te Trondheim
Ohr star tet på stu di e ne rett fra vi de re gå en de 
sko le. For ham var det ikke noe tvil om at 
han skul le stu de re me di sin.

– Jeg har all tid hatt in ter es se for re al fag. Så 
len ge jeg kan huske har jeg syn tes krop pen 
var spen nen de. På bar ne sko len lik te jeg for 
eks em pel å låne bø ker om krop pen med 
ekte bil der – det var mye bedre enn teg nin-
ger av hvor dan krop pen så ut.

Val get av stu die sted falt på Trondheim og 
NTNU. Øy stein Ohr for tel ler at det var fle re 
grun ner til den av gjø rel sen.

– Jeg had de man ge ven ner som skul le til 
Trondheim for å stu de re. I til legg frem står 
NTNU som et vel dig frem over lent uni ver si-
tet, spe si elt på det me di sinsk fag li ge, med 
høy til freds het blant stu den te ne.

I Trondheim kas tes stu den te ne ut i det 
med én gang, for tel ler Ohr. Før s te be søk på 
et fast le ge kon tor skjer i lø pet av de før s te 
uke ne, og det fast le ge kon to ret skal man 
være til knytt et det nes te halv an net året og 
ha prak sis ved.

– Da får man på seg en le ge frakk, mø ter 
pa si en ter og fø ler seg helt grønn. Det er 
man jo og. Men læ rings kur ven blir jo vel dig 
bratt, smi ler Nmf-le de ren.

El lers er me di sin stu die ne i Trondheim på 
man ge må ter lagt opp som ved de and re 
uni ver si te te ne: Stu den te ne be gyn ner med  
å lære det mest grunn leg gen de in nen for 
bio lo gi og får in tro duk sjon til det fris ke 
men nes ket.

– Ved NTNU har de også inn ført noe som 
kal les pro blem ba sert læ ring. Da sett es man  
i grup per på rundt åtte per so ner og får et 
pa si entt il fel le som man skal drøf te ut fra sitt 
eget kunn skaps ni vå og prø ve å finne re le-

van sen til de fa ge ne man har tatt, for tel ler 
Ohr.

Job ber for bedre triv sel
For dem som ikke stu de rer me di sin, kan 
mu li gens me di sin stu den ter frem stå som 
eks tremt flin ke, med et ka rak ter snitt langt 
over beste ka rak ter bare for å kom me inn  
på stu di et. Øy stein Ohr av kref ter del vis 
my ten om me di sin stu den ter som en gjeng 
«flinki ser».

– De fles te har et so si alt liv i til legg. Noen 
er flin ke og står opp klok ken seks for å trene 
før fore les ning, og stu di et kre ver jo en god 
del, men du har li ke vel alle slags ty per på 
me di sin stu di et.

Ny lig vis te en norsk stu die som har un der-
søkt til freds he ten blant me di sin stu den te ne 
i 2015 sam men lig net med for 20 år si den, at 
stu den te ne tri ves dår li ge re enn før.

– Kan skje er dett e et re sul tat av en ge ne rell 
sam funns trend hvor unge rap por te rer mind-
re til freds het ge ne relt. Stu di en sier også noe 
om hvor vik tig støtt e fra ven ner, fa mi lie og 
kjæ res te er for triv se len. Der for er det vik tig 
at stu di et leg ges opp på en måte hvor det er 
rom for fri tid og so si alt liv, un der stre ker Ohr.

Han leg ger til:
– Nmf job ber både på en kelt fa kul te te ne og 

på na sjo nalt nivå for å bi dra til et stu di um 
med både god triv sel og høy fag lig kva li tet.

VIL DE BAUG STØ
vilde.baugsto@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

FRITID ER VIKTIG: – Vær sosial. Engasjer deg i en forening, bli med i idrettslaget, eller gjør noe annet du får glede 
av, sier Øystein Ohr, leder i Norsk medisinstudentforening.
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Kon gens For tjenst me dal je til Hel le Nes vold  
ved over greps mot ta ket i Oslo

Nes vold har gjen nom fle re tiår  
ar bei det for per so ner som har vært 
ut satt for sek su el le over grep.

Hel le Nes vold, over le ge ved over greps mot-
taket på Le ge vak ten i Oslo, mott ok tirs dag  
18. juni Kon gens For tjenst me dal je for sitt 
ar beid for per so ner ut satt for sek su el le 
over grep.

Nes vold er i til legg til job ben på le ge vak-
ten også an satt i Norsk kom pe tan se sen ter 
for le ge vakt me di sin og er med lem av Den 
retts me di sins ke kom mi sjo nen.

Pio ner ar beid
Over greps mott a ket i Oslo var det før s te  
i Eu ro pa av sitt slag, og ble åp net i ja nu ar 1986.

– Det å ar bei de med vold i nære re la sjo ner, 
vold tek ter og sek su el le over grep har jo på 
man ge må ter vært et pio ner ar beid. Jeg vil 
tro at da du be gyn te å jobbe med dett e,  
så var te ma et i enda stør re grad enn i dag 
pre get av for ti el se, skyld og skam, som  
gjor de det van ske lig å opp sø ke hjelp i det 
hele tatt, sa ord fø rer i Oslo, Ma ri an ne Bor-
gen, da hun del te ut me dal jen til Nes vold.

Ord fø re ren pek te på vik tig he ten av å ha  
et slikt til bud: I fjor var det 628 sa ker ved 
over greps mott a ket i Oslo.

– Som fun da ment for over greps mott a ket 
lå en er kjen nel se av at over greps ut satt e 
tren ger om fatt en de akutt hjelp. Den ne form 
av me di sinsk un der sø kel se og be hand ling, 
kri se råd giv ning og retts me di sinsk do ku-
men ta sjon med spor sik ring. For før s te gang 
fikk over greps ut satt e et hel het lig hel se til-
bud, på ett sted, på sine pre mis ser – uav hen-
gig av om for hol det var po li ti an meldt el ler 
ikke, sa Bor gen.

En på dri ver
Over greps mott a ket i Oslo har vært vik tig  
i ar bei det med å bygge opp fle re mott ak 
and re ste der i lan det.

– Oslo-mott a ket ved Hel le Nes vold bi dro  
i ut vik lin gen av jour na ler og sporsikrings-
utstyr som er blitt landsgjeldende. Hun har 
vært en på dri ver for at hel se tje nes ten skal  
se sitt retts me di sins ke an svar, sa Bor gen og 
fort satt e:

– Sam hand ling mel lom over greps mott a-
ket og and re de ler av hel se tje nes ten, er i dag 
en in te grert og es sen si ell del av ar bei det. 
Mye tak ket være Nesvolds man ge åri ge  
ar beid og nett verks byg ging.

– Fag li ge u-lands om rå der
Hel le Nes vold selv tak ket man ge da hun 
mott ok me dal jen. Også pa si en te ne, som 
hun for tal te had de både had de be rørt og 
in spi rert henne og kol le ga ene ved over-
greps mott a ket.

– Jeg er vel dig rørt over å ha blitt no mi nert 
til dett e. Det er så man ge som gjør en stor 
inn sats på dett e fel tet, og mitt ar beid har på 
in gen måte vært et en kelt manns fore tak. 
Man ge er med å trek ke las set, sa Nes vold.

Hun pek te på sto re ut vik lin gen som har 
vært in nen for fag om rå det.

– Le ge vakt, vold og kli nisk retts me di sin 
var fag li ge u-lands om rå der da jeg var ny ut-
dan net me di sin stu dent. Fag ut vik ling har 
all tid ap pel lert. Li ke le des er det en ap pell  
i å se at man kan gjø re nytt e på et om rå de 
med stort skadepotensiale. Og så er det noe 
med at i en kom pleks ver den, så er det godt 
å kun ne sor te re noe som rett og noe som 
galt, sa Nes vold.

Mo ralsk pe ke stokk
I sin tak ke ta le kom også Hel le Nes vold med 
det hun kal te en «mo ralsk pe ke stokk».

– Jeg er flas ket opp med en stolt het over 
norsk, off ent lig hel se ve sen, men nå til la ter 
jeg meg å være litt be kym ret. For å sett e det 
på spis sen – hel se ve se net kan ikke sty res på 
bu tikk. Gode hel se ar bei de re øns ker å gjø re 
en god jobb. De øns ker å snakke med pa si en- 
te ne og ha en viss kon ti nui tet i ar bei det, noe 
som er ve sent lig for å opp nå gode re sul ta ter. 
Da gens hel se ve sen kre ver sty ring med en stø 
sam funns me di sinsk hånd, sa Nes vold og la 
til:

– Jeg tror fak tisk at hvis da gens sty rings-
form had de vært or ga ni sa sjons for men på 80- 
tal let, så mått e vi kan skje ha ven tet like len ge 
som fin ne ne på et over greps mott ak – og de 
kom først i gang i fjor, over 30 år ett er oss.

Kon gens For tjenst me dal je ble stif tet av 
Kong Haakon VII 1. feb ruar 1908. Den de les 
ut som be løn ning for inn sats av sær lig sam-
funnsgavnlig na tur på om rå der som kunst, 
kul tur, vi ten skap, næ rings liv, so si alt og 
hu ma ni tært ar beid. I vur de rin gen av kan di-
da ter, blir det lagt av gjø ren de vekt på sam-
funns nytt ig inn sats over leng re tid, in klu-
dert fri vil lig ar beid og en ga sje ment.

VIL DE BAUG STØ
vilde.baugsto@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

RØRT: Hel le Nes vold un der ut de lin gen av Kon gens For tjenst me dal je  i Oslo Råd hus. Foto: Vil de Baug stø.

«Legevakt, vold og klinisk 
rettsmedisin var faglige 
u-landsområder da jeg var 
nyutdannet medisinstudent»  

HELLE NESVOLD, OVERLEGE VED  
OVERGREPSMOTTAKET I OSLO
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– Nu kle ær me di sin er et tverr fag lig  
og mang fol dig fag om rå de

Nu kle ær me di sin hand ler om bruk 
av åpne ra dio ak ti ve kil der både  
for dia gnos tikk og te ra pi, for kla rer  
Tor jan Mag ne Has le rud.

Han er le der for Norsk for en ing for nu kle ær-
me di sin og mo le ky lær av bild ning og sek-
sjons over le ge på sek sjon for PET og nu kle ær-
me di sin, Hel se Stavanger HF.

– Fa get var tid li ge re en gren til kli nisk 
fy sio lo gi og kli nisk kje mi, men fikk sta tus 
som egen ho ved spe sia li tet i 1996. Si den 
90-tal let har det vært en ri ven de ut vik ling  
i fa get, sier han.

Has le rud for tel ler at ut ford rin ge ne frem-
over er å pas se på at det blir nok stil lin ger, 
både over le ger og le ger i spe sia li se ring (LIS), 
slik at det er mu lig å im ple men te re nye 
te ra pi er og nye un der sø kel ser.

– Det er også nød ven dig for å kun ne mest-
re en sta dig trav le re hver dag med øk ning av 
pro duk sjon og ar beids opp ga ver. Det pub li-
se res ofte ar tik ler om nye lo ven de spor stoff 
og te ra pi er.

Han leg ger til at det også kan bli en ut-
ford ring at det ikke er nok skan ner ka pa si tet, 
spe si elt PET/CT, til å kun ne inn fø re nød ven-
di ge nye spor stoff.

Ri ven de ut vik ling i fa get
Nukleærmedisinere har an svar for at det 
hol des et høyt fag lig nivå på bil de fram - 
stil lin gen og tolk nin gen. Dett e for ut sett er 
om fatt en de kunn skap om alle bil de - 
dan nen de pro ses ser som inn går i fa get.

Nukleærmedisinere har i sam ar beid med 
hen vi sen de lege an svar for at den mest 
kost nads eff ek ti ve mo da li tet og pro se dy re 
blir valgt, og at pa si en ten ikke ut sett es for 
unød ven dig ri si ko el ler be last ning.

– Den ras ke tek no lo gis ke ut vik lin gen 
in nen funk sjo nell- og mor fo lo gisk bil de dia-
gnos tikk, kre ver at alle nukleærmedisinere 
hol der seg lø pen de orien tert om ny vin nin-
ger i fa get og at den aka de mis ke virk som-
heten i de bil de dia gnos tis ke fa ge ne styr kes. 
Tverr fag li ge sam ar beids for mer er nød ven-
dig, både in nen for kli nikk og forsk ning, 
un der stre ker Has le rud.

Nukleærmedisineren må ha om fatt en de 
kunn skap om ra dio ak ti ve spor stoff og de res 
frem stil ling, strå le vern, samt god kunn skap 
om ra dio lo gis ke kon trast mid ler og øv ri ge 
me di ka men ter som bru kes i for bin del se 
med nu kle ær me di sins ke pro se dy rer.

På grunn av tek nis ke ut vik lin ger som 

Po si tron emi sjons to mo gra fi (PET), Sing le 
Photon Emis sion Com puted To mo grap hy 
(SPECT) in te grert med com pu ter to mo gra fi 
(CT), har mo der ne nu kle ær me di sin blitt mer 
orien tert mot fa get ra dio lo gi. Av bild ning 
med radionuklider blir ofte kom bi nert med 
mor fo lo gisk frem stil ling via CT, ul tra lyd (UL) 
og magnetresonanstomografi (MR).

– Dett e sett er sto re krav til ut dan ning og 
ett er ut dan ning av le ger i spe sia li se ring og 
spe sia lis ter, på pe ker Has le rud.

Per so na li sert me di sin
– Fa get er tverr fag lig og mang fol dig, noe 
som gjør det spen nen de. Nukleærmedisine-
ren job ber med un der sø kel ser blant an net 
in nen nev ro lo gi, uro lo gi/nef ro lo gi, kar dio -
lo gi, en do kri no lo gi og on ko lo gi for å nev ne 
noen. Un der sø kel se ne er va ri er te, for eks - 
em pel dy na mis ke un der sø kel ser, der man 
føl ger for de lin gen av et spor stoff i krop pen 
el ler mål or gan, el ler un der sø kel ser hvor 
man kart leg ger for skjel li ge egen ska per til 
tu mor cel ler.

– Ved eks em pel vis PET/CT kan man se på 
alle tu mor le sjo ne ne i hele krop pen sam ti dig 
om de for eks em pel har vis se re sep to rer, 
vis se me ta bols ke pre fe ran ser, dan ner vis se 
hor mo ner, el ler om cel le ne er hy pok sis ke. 
Også rent in nen for dia gnos tikk kan nu k- 
le ær me di sin spille en es sen si ell rol le in nen 
per so na li sert me di sin, hvor man ser at 
be tyd nin gen av in di vi du ell tu mor bio lo gi 
kom mer til å spille en stor rol le in nen on ko-
lo gisk be hand ling i frem ti den, for kla rer 
Has le rud.

Vil styr ke fa get
– Det er et pro blem at det tar vel dig lang tid 
før et spor stoff el ler en be hand lings me to de 
blir til gjen ge lig i Norge. Man ge god kjen-
nings pro ses ser tar for lang tid, på pe ker 
Has le rud.

– Jeg sa ja til å ta på meg ver vet som le der 
av Norsk for en ing for nu kle ær me di sin og 
mo le ky lær av bild ning for di jeg øns ker  
å være med på å styr ke fa gets stil ling og 
være en del av det na sjo na le nu kle ær me di-
sins ke mil jø et. Slik kan jeg i en viss pe ri ode 
være med på å dra det las set vi de re som  
and re har gjort før meg, av slutt er han.

LIS BET T. KONGS VIK
lisbet.kongsvik@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

MÅ HA STIL LIN GER NOK: – Ut ford rin ge ne er å få nok stil lin ger slik at det er mu lig å im ple men te re nye te ra pi er og nye 
un der sø kel ser, sier Tor jan Mag ne Has le rud. Her ved si den av sy ke hu sets PET-CT-ma skin. Foto: Tina S. Gjer uld sen.

«Det er et problem at det tar 
veldig lang tid før et sporstoff 
eller en behandlingsmetode 
blir tilgjengelig i Norge»  

TORJAN MAGNE HASLERUD
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Le ge nes hus pus ses opp

Byg ge kon trak ten er sig nert,  
og i au gust ryk ker hånd ver ke re  
inn i Le ge nes hus.

Hans Kris ti an Bak ke i Sy ke hjelps- og pen-
sjons ord nin gen for le ger (SOP) og kon sern-
le der Sti an Rå mund dal i Sel tor Gruppen AS, 
har nå sig nert byg ge kon trak ten. Pro sjek tet 
til 172 mil li o ner kro ner in klu si ve moms er 
en gan ske stor jobb for Sel tor, på pe ker  
Rå mund dal. Han un der stre ker at det var  
på høy tid å gjø re noe med Le ge nes hus.

– Si den Le ge nes hus ble byg get har det 
skjedd svært mye på den tek nis ke fron ten 
også når det gjel der inn red ning og de sign. 
Det var der for på høy tid å gjø re noe med 
byg get, sier han.

Le ge nes hus sto fer dig i 1996. Si den har 
byg get vært pus set opp noen gan ger. For 
fem år si den fikk byg get blant an net nytt tak 
ett er en vann lek ka sje, men si den den gang 
har det ikke blitt gjort noen stør re ut bed rin-
ger.

Inn ven dig re ha bi li te ring
– Nå blir det en full inn ven dig re ha bi li te ring 
med blant an net ri ving av  veg ger, bytt e ut 
to hei ser og fjer ne en tred je. Dek ket mel lom 
før s te og and re eta sje, der det i dag er et 
ut ven dig at ri um, skal også ri ves. For å få lys 
helt ned skal det byg ges et inn ven dig glass-

tak over dett e, sier se ni or pro sjekt le der 
Kjers ti N. Gud mund sen i Aase Pro sjekt som 
er inn leid som pro sjekt- og byg ge le del se.

I til legg skal det byg ges kurs- og kon fe-
ranse sen ter i før s te og and re eta sje. Res ten 
av byg get skal bli mo der ne kon tor plas ser 
for nær me re 200 an satt e.

Byg ge ar bei det skal fore gå i 13 må ne der  
før inn flytt ing i det nye Le ge nes hus skjer  
i au gust 2020. Da skal byg get på 8.400 kvad-
rat me ter være fer dig re ha bi li tert.

Akers ga ta 2 eies 50/50 av Sy ke hjelps- og 
pen sjons ord nin gen for le ger (SOP) gjen nom 
sel ska pet Chris ti ania Torv, og Le ge for en in-
gen. Bras se rie Hans ken er den enes te be drif-
ten i Akers ga ta 2 som skal ha nor mal drift 
un der byg ge pe ri oden.

LIS BET T. KONGS VIK
lisbet.kongsvik@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

Ny mel dings tje nes te for enk ler kom mu ni ka sjo nen 
mel lom fast le ger og for sik rings sel skap

Hel se opp lys nin ge ne som tid li ge re 
ble gitt på pa pir, vil nå bli over le vert 
di gi talt.

Norsk for en ing for all menn me di sin (Nfa) 
har sam men med for sik rings bran sjen tatt 
ini tia tiv til en mel dings tje nes te som gjør 
kom mu ni ka sjo nen mel lom fast le ge ne og 
for sik rings sel ska pe ne mer eff ek tiv.

Ett er fle re års job bing er løs nin gen en de-
lig på plass. Sy ste met, som tid li ge re var 
pa pir-ba sert, er nå hel di gi talt.

– Det kan for eks em pel dreie seg om for-
sik rings att es ter fra le gen i for bin del se med 
ska der. Tid li ge re kom dis se i sto re kon vo lut-
ter. Den nye, di gi ta le løs nin gen er både mer 

eff ek tiv og sik re re, sier Pett er Bre lin, pro-
sjekt le der for mel dings tje nes ten og le der  
i Nfa.

Han un der stre ker at fast le ge ne ikke tren-
ger å gjø re noe selv for å få til gang til tje nes-
ten, men at den vil duk ke opp i inn bok sen 
som de al le re de bru ker fle re gan ger dag lig.

Vinn-vinn-si tua sjon
Gjen si di ge er før s te for sik rings sel skap som 
er ute med sin pi lot i det nye sy ste met. If er 
også i pi lot, og res ten av bran sjen er for ven-
tet å kom me ett er til høs ten.

Erik Wol lan i Gjen si di ge Per son ska de, 
un der stre ker at løs nin gen er en vinn-vinn- 
si tua sjon.

– Både for le ge ne, pa si en te ne og for sik-
rings sel ska pe ne er dett e po si tivt. Saks be-

hand lings ti den vil gå be ty de lig ned, sier han 
og pre si se rer:

– Dett e be tyr ikke at for sik rings bran sjen 
vil få bre de re inn syn i sen si ti ve hel se opp lys-
nin ger. Det er inn ført strenge sik ker hets-
rutiner for hvor dan data blir delt.

Pett er Bre lin er glad for at sy ste met nå er 
oppe og går.

– Dett e er før s te gang noen uten for hel se-
tje nes ten har fått til gang til Norsk hel se nett. 
Det er mor somt at vi som en del av Le ge for-
en in gen har fått til dett e og at sam ar bei det 
med for sik rings bran sjen har fun gert godt, 
sier han.

VIL DE BAUG STØ
vilde.baugsto@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

KON TRAK TEN SIG NE RES: Geir Riise, ge ne ral sek re tær i Le ge for en in gen, Hans Kris ti an Bak ke (SOP), Sti an Rå mund-
dal, Sel tor og se ni or pro sjekt le der Kjers ti N. Gud mund sen i Aase Pro sjekt. Foto: Lis bet T. Kongs vik
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Viktig folkehelsedokument  
vedtatt i CPME

– Vedtaket vårt fokuserer på lokale 
tiltak og fysisk aktivitet, noe som  
så langt ikke har blitt berørt i folke- 
helsearbeidet i tilstrekkelig grad.

Det sier andre visepresident i Den euro
peiske legeforening (CPME), Ole Johan Bakke. 
Han understreker at det nye policydoku
mentet er viktig sett fra flere perspektiv.

– Først og fremst fordi det setter folkehelse 
høyt på dagsorden i CPMEarbeidet inn  
mot EUkommisjonen. Videre oppfordrer 
det legeforeningene i de enkelte medlems
landene til å sette temaet på dagsorden og 
arbeide med egne lands myndigheter om 
samme tema, sier Bakke.

Lokale tiltak og fysisk aktivitet
– Folkehelsetiltak, både i EU og i Norge, har  
i stor grad dreid seg om strukturelle tiltak 
som avgifter, prisregulering og regulering  
i tobakksskadeloven. Dette er viktige regule
ringer, men folkehelse skapes i stor grad der 
folk lever sine liv; i kommunene og i sine 
boligområder, påpeker Bakke.

Med ansvar for folkehelse
Arbeidet i CPME er omorganisert ved at fire 
visepresidenter har fått ansvar for hvert sitt 
temaområde. De skal i større grad enn tid
ligere forberede saker og dokumenter inn 
mot de halvårlige møtene med alle delega
sjonene. Ole Johan Bakke er en av disse.

– Jeg har blitt tildelt folkehelse, et tema 

som naturlig nok står meg nært som sam
funnsmedisiner, sier han.

Som andre visepresident er Ole Johan 
Bakke medlem av Executive Committee. 
Bakke er også sentralstyremedlem i Lege 
foreningen og kommuneoverlege i Holme
strand.

Mer om CPME
CPME er forkortelse for Comité Permanent 
Des Médecins Européens.

CPME jobber med mange tema av betyd
ning for befolkningen, leger og helsetjenes
ten i alle medlemslandene. De utarbeider 
politikkdokumenter som er førende for 
påvirkningsarbeid mot EUkommisjonen og 
andre europeiske myndighetsorganer, samt 
i noen grad nasjonale myndigheter. Videre 
driver CPME påvirkningsarbeid på tema som 
til enhver tid kommer på dagsorden.

LISBET T. KONGSVIK
lisbet.kongsvik@legeforeningen.no
Samfunnspolitisk avdeling

SENTRALSTYRET 2017–2019
President Marit Hermansen
Visepresident Christer Mjåset 
Ole Johan Bakke
Anja Fog Heen
Jon Helle
AnneKarin Rime
Kirsten Rokstad
Eivind Valestrand
Tom Ole Øren

SEKRETARIATSLEDELSEN
Generalsekretær Geir Riise
Samfunnspolitisk avdeling, 
avdelingsdirektør Jorunn Fryjordet 
Jus og arbeidsliv, avdelingsdirektør 
Lars Duvaland
Medisinsk fagavdeling, avdelings 
direktør Kari Jussie Lønning
Økonomi og administrasjons 
avdelingen, avdelingsdirektør  
Erling Bakken

POSTADRESSE
Den norske legeforening
Postboks 1152 Sentrum
0107 Oslo

BESØKSADRESSE
Kirkegata 25, Oslo
Telefon: 23 10 90 00 
Faks: 23 10 90 10
Oversikt over sentralstyrets 
epostadresser, se 
legeforeningen.no/sentralstyret 
Ansattes epostadresser finnes på 
legeforeningen.no/kontakt

FORNØYD MED VEDTAK: Andre visepresident i Den 
europeiske legeforening (CPME), Ole Johan Bakke. 
Foto: Thomas Barstad Eckhof/Legeforeningen

«Folkehelse skapes i stor 
grad der folk lever sine liv; 
i kommunene og i sine 
boligområder»  

OLE JOHAN BAKKE,  
ANDRE VISEPRESIDENT I CPME



1112

FAGLIGE MEDARBEIDERE

TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  11,  2019;  139

Faglige medarbeidere

Tidsskriftets faglige medarbeidere representerer ulike medisinske 
spesialiteter og fagområder. De benyttes ved behov for medisinske 
råd, kommentarer og vurderinger, blant annet ved fagfellevurdering 
av vitenskapelige manuskripter. Mer informasjon om deres bakgrunn 
finnes på www.tidsskriftet.no
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Meisingset, Tore Wergeland
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Nessa, John N.
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