
Bivirkninger fra antikoagulantia 
kan oppstå etter flere måneder 

Undervisning har 
lav status i akademia

Cerebral venetrombose gir 
ulike symptomer og utfall

Årets 
tidsskrift 

2018

Antikoagulasjon

12/2018 – ÅRGANG 138 WWW.TIDSSKRIF TE T.NO



1093

ARE BREAN 
SJEFREDAKTØR

LES I  DET TE NUMMERET

Virkelighetsdata om antikoagulantia
Effekt og sikkerhet ved nye legemidler blir 
dokumentert i kliniske studier, men senere 
observasjonsstudier kan avdekke nye bivirk-
ninger og endret sikkerhetsprofil. Direkte-
virkende perorale antikoagulasjonsmidler 
har i stor grad erstattet warfarin ved atrie-
flimmer og venøs tromboembolisme. En 
gjennomgang av RELIS-data om slike midler 
fra perioden 2013�–�15 viste ingen alvorlige 
bivirkninger som ikke er kjent fra kliniske 
studier. Alvorlige blødninger var hyppigste 
og farligste form for bivirkning, og risikoen 
for bivirkninger var særlig høy hos eldre 
pasienter med andre sykdommer i tillegg. 
Mange bivirkninger kom først etter flere 
måneders bruk.
SIDE 1099, 1127

Cerebral venetrombose
Cerebral venetrombose er blant de vanligste 
årsakene til hjerneslag hos personer under 
45 år. Hodepine er hyppigste debutsymp-
tom. Øvrige symptomer og utfall, slik som 
kvalme, papilleødem, redusert visus, bevisst-
hetspåvirkning, kramper og bevegelsesfor-
styrrelser, er avhengig av trombens lokalisa-
sjon. Diagnosen er basert på kliniske funn 
og CT- og MR-undersøkelser. Antikoagula-
sjonsbehandling og symptomhåndtering  
er viktig for å forebygge komplikasjoner  
og død.
SIDE 1140

Semesterstart
Personlige egenskaper og erfaring fra all-
mennpraksis og fra utkantstrøk er viktig for 
leger i alle spesialiteter. Bør andre kriterier 
enn skolekarakterer være bestemmende  
for opptak til legestudiet? Kan søkernes 
personlige egenskaper testes? Vi bringer 
artikler om opptakskriterier til medisinstu-
diet, egnethetstesting, «turnus» i allmenn-
praksis, utdanning av leger i Finnmark og 
nasjonal medisineksamen. Hva kan gjøres 
for å styrke undervisningens status i akade-
mia?
SIDE 1155–1163

Velkommen,  
nye kolleger!
I år er det 125 år siden Marie Spångberg ble den første kvinnen 
som avla norsk medisinsk embedseksamen. Norge var det siste 
landet i Norden som slapp kvinner til på medisinstudiet. Under 
debatten noen få år tidligere uttalte det medisinske fakultets pro-
fessorer at kvinners nervesystem og helbred neppe ville tillate de 
omfattende studiene og det strenge åndsarbeidet som medisinen 
krevde.

Mye har skjedd på 125 år. Av medisinstudentene som i disse  dager 
starter studiene er nærmere tre av fire kvinner. Det bekymrer de 
medisinske fakultetene i Oslo og Bergen, som de siste årene har 
søkt departementet om å få innføre kjønnskvotering for menn – 
og fått avslag.

I Tidsskriftet er vi mindre opptatt av legers kjønn enn både pro-
fessorene på Spångbergs tid og fakultetsstyrene i våre dager. Vi er 
mest opptatt av at fremtidens leger skal opprettholde den høye 
faglige standarden som har preget generasjoner av leger før dem. 
Også for årets nye studenter ønsker vi å bidra til det, slik Tidsskrif-
tet gjorde allerede den gang Marie Spångberg startet sine studier.
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Ifølge Reseptregisteret brukte nesten 
150 000 nordmenn antikoagulerende lege-
midler i 2017 (drøyt 50 000 brukte warfarin 
og nesten 100 000 direktevirkende perorale 
antikoagulantia). For bare tre år siden var 
situasjonen omvendt – flere brukte war- 
farin (nesten 70 000) enn de «nye» midlene 
(60 000). Det er altså ingen grunn til ikke  
å lære seg de vanskelige navnene på de 
direktevirkende perorale antikoagulasjons-
midlene (dabigatran, rivaroksaban og 
apiksaban). Samtidig kunne vi kanskje en 
gang for alle fase ut betegnelsen «blodfor-
tynnende legemidler»: Midlene fortynner 
ikke blodet, de hemmer koagulasjonen,  
slik Haakon B. Benestad minnet oss på  
i en artikkel i Tidsskriftet for et par år siden 
(1). Men selv for Tidsskriftet kan det være 
vanskelig å følge med i timen. Senest i april  
i år ble «blodfortynning» brukt i en av våre 
artikler (2).

LITTERATUR
1 Benestad HB. Blodfortynnende midler. Tidsskr Nor 

Legeforen 2016; 136: 547. 
2 Lunde K, Al-Ani A, Bjørnerheim R et al. Kateter-

basert lukking av venstre atriums aurikkel. Tidsskr 
Nor Legeforen 2018. doi: 10.4045/tidsskr.17.0601.
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En fin som mer

LIT TE RA TUR
1 Mau ren A, Riaz WK. SV: Re gje rin gen er hand lings lam met i kli ma ar bei det – FrP: 

Vi er hel di ge som har hatt en fin som mer. Af ten pos ten 28.7.2018. https://www.
aftenposten.no/norge/po li tikk/i/1kp6yB/SV-Re gje rin gen-er-hand lings lam met- 
i-kli ma ar bei det--Frp-Vi-er-hel di ge-som-har-hatt-en-fin-som mer (9.8.2018).

2 NTB. Tør ken gir dår lig ste korn av lin ger på over 50 år. Ad res se avi sen 31.7.2018. 
https://www.adressa.no/ny he ter/in nen riks/2018/07/31/T%C3%B8rken-gir-d%C3% 
A5rligste-korn av lin ger-p%C3%A5-over-50-%C3%A5r-17224855.ece (9.8.2018).

3 Bjerk an L. Dis se gra fe ne vi ser hvor eks trem Oslo-som me ren har vært.  
Af ten pos ten 1.8.2018. https://www.aftenposten.no/os lo by/i/L0O3Q1/ 
Dis se-gra fe ne-vi ser-hvor-eks trem-Oslo-som me ren-har-vart (9.8.2018).

4 World Meteorological Or gan i za tion. July sees extre me weath er with high 
impacts. https://public.wmo.int/en/me dia/news/july-sees-extre me-weath er-
high-impacts (8.8.2018).

5 NTB. Pro fes sor: – Al vor li ge kli ma end rin ger ut spil ler seg for an øy ne ne våre. 
Da gens Næringsliv 2.8.2018. https://www.dn.no/ny he ter/2018/08/02/0604/Kli ma/
pro fes sor-al vor li ge-kli ma end rin ger-ut spil ler-seg-for an-oynene-vare (9.8.2018).

6 Tchekmedyian A, Qeally J, Serna J. Men do ci no fire be comes biggest in mod ern 
Ca li for nia hi sto ry as wea ry firefighters brace for more. Los Angeles Times 

7.7.2018. http://www.latimes.com/lo cal/lanow/la-me-fi res-men do ci no-20180807-
story.html (8.8.2018).

7 Heatwaves and health. Lan cet 2018; 392: 359. 
8 Intergovermental Pa nel on Cli mate Chan ge (IPCC). Cli mate chan ge 2014. 

Syn the sis re port. http://www.ipcc.ch/pdf/as sess ment-re port/ar5/syr/SYR_AR5_
FINAL_full_wcover.pdf (8.8.2018).

9 World Health Organisation. Cli mate chan ge and health. http://www.who.int/en/
news-room/fact-sheets/de tail/cli mate-chan ge-and-health (8.8.2018).

10 Mora C, Dousset B, Cald well IR et al. Glo bal risk of dead ly heat. Nat Clim Chang 
2017; 7: 501�–�6. 

11 Ebi KL, Ziska LH. Increases in at mo spher ic carbon di oxide: An tic i pated ne ga ti ve 
eff ects on food qual i ty. PLoS Med 2018; 15: e1002600. 

12 Ko ker klo den på kon spi ra sjons teo ri er. Dagbladet 10.7.2018.  
https://www.dagbladet.no/kul tur/ko ker-klo den-pa-kon spi ra sjons teo ri er/ 
70001596 (8.8.2018).

13 Ja cobs B. Re pub lic an con gress man explains sea-lev el rise: it’s rocks fal ling into  
the sea. The Guardian 17.5.2018. https://www.theguardian.com/en vi ron ment/ 
2018/may/17/re pub lic an-con gress man-mo-brooks-sea-lev el-rise-rocks (8.8.2018).

Kli ma end rin ge ne er en av våre stør ste hel se ut ford rin ger. 
Det sis te vi tren ger for å møte dem er egne fan ta si vir ke-
lig he ter og tø ve te kon spi ra sjons teo ri er.

«Jeg sy nes vi er hel di ge som har fått en så fin som mer i år», utt al te 
stor tings re pre sen tant for re gje rings par ti et FrP Kari Kjøn aas Kjos  
til Af ten pos ten 28. juli (1). Hun tror ikke på men nes ke skap te kli ma-
end rin ger og be grun ner det blant an net med at det var mye regn  
i fjor som mer (1).

Som me ren i år har vir ke lig vært fin – for de fles te av oss. Men  
noe skur rer. Gan ske mye, egent lig. For som me ren har ikke vært like 
fin for alle. Den tør res te som me ren på 117 år har gitt en dra ma tisk 
 re duk sjon av lan dets korn av lin ger, helt ned mot 40 % av nor ma len, 
mens mel ke bøn der må sen de dy re ne til slakt for di de er usik re på 
om de kla rer å skaff e nok fôr (2). Der som en slik som mer i Norge 
inn treff er som føl ge av til fel di ge va ria sjo ner, vil det skje sjeld ne re 
enn én gang per 10 000 år (3). Løf ter vi blik ket enda litt høy ere opp 
fra nav len og ser helt til Sve ri ge, ser vi det vers te ut brud det av skog-
bran ner som noen gang er re gist rert der, med over 50 skog bran ner  
i mid ten av juli (4).

Også res ten av klo den har hatt eks trem vær: Mer enn 90 men nes-
ker er døde ett er skog bran ner i Hel las, og i Ca li for nia på går den 
stør ste bran nen i mo der ne his to rie der (5, 6). Hitt il i 2018 i USA er det 
re gist rert seks vær ka ta stro fer som hver har øde lagt ver di er for over 
1 mil li ard dol lar, og med minst 36 døds fall (4). I Ja pan har re kord-
regn i juni ført til eks trem flom og over 200 døds fall, før eks trem -
varme i juli ga ytt er li ge re døds fall og 22 000 sy ke hus inn leg gel ser  
på grunn av he te slag (4, 5, 7). Ikke alle har vært like hel di ge med 
som me ren som stor tings re pre sen tant Kjos.

Det er sær de les godt vi ten ska pe lig do ku men tert at kli ma et over 
hele klo den er i rask end ring som føl ge av glo bal opp var ming. Det er 
også sær de les godt vi ten ska pe lig do ku men tert at opp var min gen er 
men nes ke skapt og skyl des ut slipp av driv hus gas ser (4, 5, 7–9). Hel se-
kon se kven se ne er al le re de ty de li ge, og vil bli ver re: Selv med en 
dras tisk re duk sjon av ut slipp av driv hus gas ser, vil 48 % av klo dens 
inn byg ge re i år 2100 opp le ve minst 20 år li ge da ger med dø de li ge 
he te bøl ger (de fi nert som en kom bi na sjon av var me og fuk tig het 
som over sti ger krop pens evne til å kvitt e seg med over skudds var me) 

(10). Der som da gens ut slipps rate opp rett hol des, vil det sam me gjel de 
hele 74 % av klo dens inn byg ge re. 250 000 men nes ke liv vil gå tapt 
år lig mel lom år 2030 og 2050 som kon se kvens av kli ma end rin ge ne 
(9). Svek ket mat sik ker het og mat kva li tet som føl ge av økt CO2-inn-
hold i at mo sfæ ren vil gi sto re glo ba le hel se kon se kven ser. Men nær 
halv par ten av dett e kan teo re tisk sett unn gås ved et be ty de lig kutt  
i glo ba le ut slipp (11).

Kli ma end rin ge ne er her al le re de (9). Selv om man ge av de dyst re 
kon se kven se ne fort satt kan unn gås, må vi uan sett be la ge oss på mer 
eks trem var me og -ned bør i åre ne som kom mer, også i Norge. For  
å mi ni me re hel se kon se kven se ne trengs det na sjo na le be red skaps-
pla ner for sta dig mer eks tremt og ufor ut sig bart vær. Kam pen mot 
opp var min gen er glo bal, men fore byg ging av hel se kon se kven se ne 
er i stor grad na sjo nal og lo kal. Vi ten ska pen gir fak ta ene og pro gno-
se ne. Til ta ke ne er et po li tisk an svar.

Da er det for stem men de at Kjos ikke er den enes te na sjo na le po li-
ti ke ren som lar ob ser va sjo ner fra stue vin du et være be stem men de 
for hvor vidt hun har til lit til vi ten ska pe lig do ku men ta sjon. Hen nes 
stor tings kol le ga Jon Helg heim bort for kla rer vi ten ska pe li ge fakta 
med kon spi ra sjons teo ri er om at ver dens kli ma fors ke re «føl ger 
 pen ge ne» i jak ten på sva re ne som opp drags gi ver ne (re gje rin gen?) 
gjer ne vil ha (12). De min ner beg ge sterkt om den ame ri kans ke 
kon gress man nen Mo Brooks, som har en teo ri om at de sis te åre nes 
øk ning av hav ni vå et ikke skyl des kli ma end rin ger, men at det fal ler 
bi ter av Dovers hvi te klip per ned i ha vet (13).

Kli ma end rin ge ne er blant vår tids stør ste glo ba le hel se ut ford rin-
ger. De tru er for bed rin ge ne som er opp nådd i glo bal hel se de sis te 
ti å re ne (9). Mer enn noen gang tren ger vi po li ti ke re som sto ler på 
vi ten ska pe lig do ku men ta sjon og ikke hol der seg med egne fan ta si-
vir ke lig he ter og tø ve te kon spi ra sjons teo ri er.

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

«Mer enn noen gang trenger vi politikere  
som stoler på vitenskapelig dokumentasjon»
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En hyl lest til tur nus i all menn prak sis

LIT TE RA TUR
1 Haa ve P. Tur nus tje nes te og spe sia list ut dan ning – en ner vøs ro man se. Tidsskr 

Nor Legeforen 2011; 131: 1563–7. 
2 Hel se di rek to ra tet. Spe sia list ut dan ning for le ger (opp start ett er mars 2017). 

https://helsedirektoratet.no/au to ri sa sjon-ut dan ning-og-god kjen ning/

spe sia list god kjen ning/lege/spe sia list ut dan ning-for-leger#overgangsregler-for-
le ger-som-har-star tet-tur nus-el ler-spe sia li se ring (22.5.2018).

3 Bill dal DC, Øk land T. Vi tren ger fle re tur nus stil lin ger for ny ut dan ne de le ger. 
Tidsskr Nor Legeforen 2017. �doi: 10.4045/tidsskr.17.0421. 

Fra 2019 blir tur nus tje nes te, nå LIS1, en ob li ga to risk  
del av spe sia li se rin gen for le ger. At alle frem ti di ge 
 spesia lis ter her ett er må ha job bet et halvt år i all menn-
prak sis er en god ord ning.

– Hun er snart or dent lig lege, sier mo ren til gutt en som jeg skal 
un der sø ke for øre be ten nel se. Der kom den igjen, en sånn be merk-
ning som jeg har hørt gjen tatt e gan ger gjen nom tur nus tje nes ten: 
«Du er snart fer dig lege, du alt så?» el ler kan skje enda ver re: «Kan di-
da ten skal un der sø ke først, så kom mer le gen se ne re.» En vel kjent 
ir ri ta sjon vok ser i meg, og jeg får lyst til å på pe ke at vi nå fak tisk får 
au to ri sa sjon når vi er fer di ge på uni ver si te tet. Jeg er al le re de fer dig 
lege!

Tur nus tje nes ten ble inn ført i 1950-åre ne som et re sul tat av at 
 me di sin stu di et ble kor tet ned fra 7�–�7,5 til 6�–�6,5 år (1). Le ge for en in gen 
men te da at alle spe sia lis ter bur de ha job bet et helt år i all menn-
prak sis «for i størst mu lig grad å fo re byg ge en si dig het i spe sia lis te-
nes vir ke» (1). Dett e fikk ikke gjen nom slag i Stor tin get, og i 1953 ble 
det be stemt at tur nus tje nes ten skul le be stå av et halv år i me di sinsk 
av de ling, et halv år i kir ur gisk av de ling og et halv år i all menn prak sis. 
Til gjen gjeld ble tur nus tje nes ten et vil kår for vi de re spe sia list ut dan-
ning og for en de lig au to ri sa sjon som lege (1). Fra høs ten 2017 he ter 
tur nus tje nes ten LIS1-tje nes te og er blitt før s te del av spe sia li se rin gen 
til le ger (2). Selv om ikke alle pa si en ter (el ler le ger) vet dett e, har 
le ger ut dan net i Norge si den 2013 fått au to ri sa sjon al le re de ett er 
full ført stu di um, i ste det for ett er tur nus tje nes ten. Vi kan alt så kalle 
oss «ekte le ger» når vi trår ut av uni ver si te tet. Dett e gjel der også for 
fle re av le ge ne som er ut dan net i EØS-land.

Høs ten 2013 var det slutt på lodd trek nings ord nin gen for til de ling 
av tur nus plas ser, og man mått e i ste det søke på stil lin ge ne. I 2016 
fikk kun 46 % av rundt 1 000 sø ke re tur nus plass (LIS1-stil ling) (3). At 
det er for få LIS1-stil lin ger er klart. Da sier det seg selv at det kan være 
fris ten de å hoppe over tur nus/LIS1 hvis man har mu lig he ten til det. 
Le ger ut dan net i fle re EØS-land får også au to ri sa sjon ett er full ført 
stu di um, og frem til nå har man ikke hatt lov til å kre ve at de gjen-
nom fø rer tur nus tje nes te før de star ter spe sia li se ring. Man ge av dis se 
vel ger li ke vel å søke på sli ke stil lin ger, men duk ker mu lig he ten for 
drømme spe sia li se rin gen opp i for lø pet, er det kan skje for ståe lig at 
noen vel ger å hoppe av. Det fin nes in gen gode tall på hvor man ge 
le ger som ikke har hatt tur nus tje nes te før spe sia li se ring i sy ke hus 

el ler i all menn me di sin i Norge. Li ke vel er det grunn til å tro at det 
kan dreie seg om fle re hund re un der ord ne de sy ke hus le ger og fle re 
hund re le ger i kom mu ne hel se tje nes ten (A. Ta rald set, YLF, per son lig 
med de lel se). Fra 2019 blir ikke dett e len ger mu lig, da må alle som 
skal spe sia li se re seg i Norge ha gjen nom ført LIS1-tje nes te først.

Dett e vil kun ne føre til at man ge len på LIS1-stil lin ger blir enda mer 
pro ble ma tisk. På den an nen side vil in gen da gå glipp av en vik tig 
del av all menn dan nin gen til nors ke le ger, sær lig den man får i all-
menn prak sis. Det er po si tivt. I sy ke hus de len av LIS1-ti den hø rer man 
ikke sjel den sjok ker te og hån li ge kom men ta rer fra nye le ger over  
til ti der svært tyn ne hen vis nin ger fra ymse fast le ger. Epi kri se ne kan 
fort bli ful le av be skje der om all ver dens ek so tis ke blod prø ver fast -
legen bør re kvi re re, selv om dis se må tas på sy ke hus uan sett. Og det 
er lett å glem me at pa si en ten du har hatt an svar for i tre da ger, fak-
tisk skal føl ges opp i man ge år ett er ut skriv ning fra av de lin gen.

Jeg tror de fles te som har hatt tur nus i all menn prak sis, raskt 
skam mer seg over even tu el le tid li ge re tan ker om fast le ge nes man-
gel ful le me di sin lis ter el ler unød ven di ge MR-hen vis nin ger. De fles te 
le ger som job ber kli nisk må for hol de seg til all menn le ger. Da kan 
det være nytt ig å ha stått i sam me si tua sjon selv, om enn bare i seks 
må ne der. Det er nytt ig å ha kjent hvor van ske lig det kan være å stå 
imot krav om MR-un der sø kel se av et kne gang på gang. Det er nytt ig 
å ha opp levd hvor lite in for ma sjon og tid du ofte har før du skal 
sen de en pa si ent til akutt mott a ket med en kort fatt et, og helst god, 
hen vis ning i hån den. Det er fint å ha blitt min net om at li ve ne folk 
le ver på vir ker syk doms for løp og be hand lings mu lig he ter. Og det er 
nytt ig å ha møtt den va ri er te, ofte kom plek se, pa si ent flok ken man 
mø ter i all menn prak sis.

Det er i all menn prak sis, og ikke minst på le ge vakt, du læ rer deg  
å ta egne av gjø rel ser. Selv om du ikke all tid har til strek ke lig in for ma-
sjon og tid, læ rer du å sto le på deg selv som lege. Sy ke hus året gir 
fan tas tisk meng de tre ning i full sten dig un der sø kel se av pa si en ter 
med ind re me di sins ke pro blem stil lin ger og lan ge anam ne se opp tak, 
men det er i all menn prak sis man vir ke lig må sto le på eget skjønn  
og egen kunn skap.

Det var først ett er dis se sis te seks må ne de ne at jeg føl te meg som 
en «ekte lege». Pa si en te ne had de nok rett, igjen.

ANE BRANDT ZÆG NÆSS
ane.b.naess@hotmail.com
er lege i spe sia li se ring (LIS3) ved Av de ling for psy kia tri, Molde sju ke hus  
og med lem av Tids skrif tets re dak sjons ko mi té.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen in ter es se kon flik ter.

«Alle som skal spesialisere seg i Norge,  
må ha gjennomført LIS1-tjeneste først»

«Det er i allmennpraksis du lærer deg  
å ta egne avgjørelser»
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Bi virk nin ger ved bruk  
av ny ere an ti koa gu la sjons mid ler
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Al vor li ge blød nin ger er de far lig ste bi virk nin ge ne ved 
bruk av direktevirkende per ora le antikoagulantia.  
Dett e vi ser bi virk nings mel din ger til re gio na le le ge mid-
del in for ma sjons sent re.

Si den in tro duk sjo nen av direktevirkende per ora le antikoagulantia 
(DOAK) i 2012 har bru ken sta dig økt, og de nye me di ka men te ne har 
nes ten er statt et war fa rin ved at rie flim mer og ve nøs trom bo em bo -
lisme. Dett e skyl des først og fremst at direktevirkende per ora le 
antikoagulantia har raskt inn sett en de og sta bil an ti koa gu la sjons -
effekt, at man ikke tren ger å måle an ti koa gu la sjons eff ek ten og at 
me di ka men te ne har få in ter ak sjo ner med and re me di ka men ter.  
De gode re sul ta te ne fra fase 3-stu di er hva gjel der sik ker het og eff ekt 
har også vært vik ti ge.

Det er godt kjent at pa si en ter som del tar i kli nis ke stu di er er se lek-
tert ut ifra strenge in klu sjons- og eks klu sjons kri te ri er. Stu die pa si en-
ter er av den grunn ofte fris ke re enn pa si en ter i van lig kli nisk prak-
sis. Opp føl gings ti den i kli nis ke stu di er er som re gel re la tivt kort. 
Ran do mi ser te kli nis ke for søk er der for ikke til strek ke lig for å kart-
leg ge sik ker hets pro fi len til nye me di ka men ter, spe si elt ikke sik ker-
he ten ved lang tids bruk, og hel ler ikke sik ker hets pro fi len i en use lek-
tert po pu la sjon. Vik ti ge kil der til po pu la sjons ba ser te data, så kal te 
virkelighetsdata, er kva li tets re gist re og na sjo na le da ta ba ser. I fle re 
land har det vært en stor forsk nings inn sats for å skaff e sli ke data om 
eff ekt av og sik ker het ved direktevirkende per ora le antikoagulantia 
ba sert på uli ke re gist re (1–3). I re gis ter ba ser te stu di er ser man van lig-
vis på ut fall som al le re de er kjent fra før. For direktevirkende per o-
rale antikoagulantia har man for eks em pel sett på hyp pig he ten av 
slag og blød nin ger. Fun ne ne fra po pu la sjons ba ser te stu di er som så 
langt er pub li sert om dett e, ty der på en lig nen de eff ekt- og sik ker-
hets pro fil som fase 3- stu di e ne har vist (1–3).

Bi virk nings mel din ger er en tred je vik ti ge kil de til sik ker hets data, 
sær lig med tan ke på sik ker hets pro fi len ved me di ka ment bruk over 
lang tid og al vor li ge, spe si el le og/el ler ukjen te re ak sjo ner på le ge-
mid ler som ikke nød ven dig vis blir fan get opp av de nevn te forsk-
nings me tode ne. I ar tik ke len som nå pub li se res i Tids skrif tet har Eek 

og med for fatt e re gått igjen nom da ta ba ser fra re gio na le le ge mid del-
in for ma sjons sent re (RELIS) i pe ri oden 2013�–�15 for å kart leg ge meld te 
bi virk nin ger for per ora le an ti koa gu la sjons mid ler (4). Selv om man 
ikke kan trek ke sik re konklusjoner på bak grunn av den ne rap por ten 
på grunn av de be grens nin ge ne som nev nes i ar tik ke len, er dett e et 
vik tig ar beid. Ho ved bud ska pe ne er at det ikke har duk ket opp nye 
al vor li ge sik ker hets sig na ler (bi virk nin ger), at al vor li ge blød nin ger 
er de hyp pig ste og far lig ste bi virk nin ge ne, og at det er økt ri si ko for 
al vor li ge hen del ser hos eld re pa si en ter med ko mor bi di tet. Et an net 
viktig bud skap er at rap por te ring av bi virk nin ger til le ge mid del -
infor ma sjons sent re ne kan gi vik tig til leggs in for ma sjon til data fra 
and re kil der.

Eek og med ar bei de re vi ser at dø de li ge blød nin ger som re gel 
 inn treff er de før s te må ne de ne ett er opp start av an ti koa gu la sjons -
behand ling. Dett e un der stre ker vik tig he ten av grun dig kli nisk 
 un der sø kel se og jour nal gjen nom gang, in for ma sjon til pa si en te ne 
og kan skje tett e re opp føl ging sær lig de før s te må ne de ne ett er opp-
start samt kor ri ge ring av re ver sib le ri si ko fak to rer så langt dett e lar 
seg gjø re (5). Blant øv ri ge bi virk nin ger ble det no tert at ho de pi ne  
og ut slett/kløe had de blitt re gist rert hos rivaroksabanbrukere. Dis se 
bi virk nin ge ne er om talt i pro dukt in for ma sjo nen, og det har blitt 
spe ku lert i om ho de pi ne for år sa kes av va so di la ta sjon (6).

Da ta ene fra RELIS-sent re ne kan ikke bru kes til å sam men lig ne 
sik ker hets pro fi len til de for skjel li ge ty pe ne per ora le an ti koa gu la-
sjons mid ler. Kun på gå en de ran do mi ser te stu di er vil kun ne gi svar 
på om det er for skjell mel lom me di ka men te ne hva gjel der sik ker het 
og eff ekt. I på ven te av stuedieresultatene, og for å øke kunn ska pen 
om direktevirkende per ora le antikoagulantia og and re nye le ge mid-
ler, er det vik tig at hel se per so nell for sett er å mel de fra til RELIS-sent-
re ne og at da ta ene blir pub li sert.

WA LEED GHA NI MA
waleed.ghanima@so-hf.no
er spe sia list i ind re me di sin og i blod syk dom mer, forsk nings sjef og over le ge  
ved Sy ke hu set Østfold Kal nes og før s te ama nu en sis ved Av de ling for blod syk-
dom mer, Uni ver si te tet i Oslo.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir føl gen de in ter es se kon flik ter: Han har 
mott att sti pend og/el ler ho no rar fra Bayer, Pfizer, Amgen og No var tis.

Eng elsk over set tel se på tidsskriftet.no

«Randomiserte kliniske forsøk er ikke 
tilstrekkelig for å kartlegge sikkerhetsprofilen 
til nye medikamenter»

«I påvente av studieresultatene er det viktig  
at helsepersonell fortsetter å melde fra til 
RELIS-sentrene og at dataene blir publisert»
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Bufomix Easyhaler

Basert på SPCer godkjent av SLV: 22.02.2018
C Bufomix Easyhaler «Orion» Adrenergikum + kortikosteroid. ATC-nr.: R03A K07 
INHALASJONSPULVER 80 μg/4,5 μg, 160 μg/4,5 μg og 320 μg/9 μg: Hver avgitte dose inneh.: Budesonid 80 
μg, resp. 160 μg og 320 μg, formoterolfumaratdihydrat 4,5 μg, resp. 4,5 μg og 9 μg, laktose. Indikasjoner: 
80 μg/4,5 μg: Astma: Voksne, ungdom og barn 6 år: Regelmessig behandling ved behov for kombinasjon av 
langtidsvirkende 2-reseptoragonist og inhalasjonskortikosteroid: For pasienter hvor 
inhalasjonskortikosteroid og korttidsvirkende 2-reseptoragonister ved behov ikke gir tilstrekkelig kontroll 
av sykdommen, samt pasienter hvor inhalasjonskortikosteroid kombinert med langtidsvirkende 2-
reseptoragonister allerede gir tilstrekkelig kontroll av sykdommen. Ikke egnet til bruk ved alvorlig astma. 
160 μg/4,5 μg og 320 μg/9 μg: Astma: Voksne og ungdom 12 år: Regelmessig behandling ved behov for 
kombinasjon av langtidsvirkende 2-reseptoragonist og in halasjonskortikosteroid: For pasienter hvor 
inhalasjonskortikosteroid og korttidsvirkende 2-resep toragonister ved behov ikke gir tilstrekkelig kontroll 
av sykdommen, samt pasienter hvor inhala sjonskortikosteroid kombinert med langtidsvirkende 2-
reseptoragonister allerede gir tilstrekkelig kontroll av sykdommen. Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols): 
Voksne 18 år: Symptomatisk be handling av kols-pasienter med FEV1 (forsert ekspiratorisk volum i 1 
sekund) <70% av forventet normalverdi (postbronkodilatator) og en eksaserbasjonshistorikk på tross av 
regelmessig bronko dilaterende behandling. Dosering: Astma: Ikke beregnet for initialbehandling ved 
astma. Behandlingen individualiseres og tilpasses sykdommens alvorlighetsgrad, både ved behandlingsstart 
og når vedlikeholdsdosen juste res. Ved behov for behandling i tillegg til kombinasjonsinhalatoren, bør 
passende dose av 2-resep toragonist og/eller kortikosteroid forskrives i separat inhalator. Dosen bør 
titreres til laveste dose som gir symptomkontroll. Pasienten bør følges jevnlig opp av lege/helsepersonell 
slik at dosen for blir optimal. Når langtids symptomkontroll er oppnådd med laveste anbefalte dose, kan 
inhala sjonskortikosteroid forsøksvis gis alene. Vedlikeholdsbehandling: Brukes regelmessig, med en se-
parat, hurtigvirkende bronkodilatator som akuttmedisin. Pasienten bør rådes til å ha separat hurtig virkende 
bronkodilatator tilgjengelig for akuttbruk til enhver tid. Vanligvis oppnås symptomkon troll med dosering 2 
ganger daglig. Ved titrering til laveste effektive dose, er det mulig å forsøke dosering 1 gang daglig, når legen 
vurderer at en langtidsvirkende bronkodilatator i kombinasjon med et inhalasjonskortikosteroid er 
nødvendig for å opprettholde kontroll. Økt bruk av separat hur tigvirkende bronkodilatator tyder på 
forverring av underliggende sykdom og krever ny vurdering av behandlingen. 80 μg/4,5 μg: Voksne 18 år: 
1-2 inhalasjoner 2 ganger daglig. Enkelte kan ha behov for opptil maks. 4 inhalasjoner 2 ganger daglig. 
Ungdom 12-17 år: 1-2 inhalasjoner 2 ganger daglig. Barn 6 år: 2 inhalasjoner 2 ganger daglig. Barn <6 år: 
Anbefales ikke. 160 μg/4,5 μg: Voksne 18 år: 1-2 inhalasjoner 2 ganger daglig. Enkelte kan ha behov for 
opptil maks. 4 inhalasjoner 2 ganger daglig. Ungdom 12-17 år: 1-2 inhalasjoner 2 ganger daglig. Barn 6 år: 
Se 80 μg/4,5 μg. Barn <6 år: Anbefales ikke. 320 μg/9 μg: Skal kun brukes til vedlikeholdsbehand ling. Voksne 

18 år: 1 inhalasjon 2 ganger daglig. Enkelte kan ha behov for opptil maks. 2 inhala sjoner 2 ganger daglig. 
Ungdom 12-17 år: 1 inhalasjon 2 ganger daglig. Barn 6 år: Se 80 μg/4,5 μg. Barn <6 år: Anbefales ikke. 
Vedlikeholds- og anfallskuperende behandling: Daglig vedlike holdsdose og i tillegg ved behov. Preparatet 
bør være tilgjengelig for akuttbruk. Vedlikeholds- og anfallskuperende behandling bør vurderes spesielt ved 
utilfredsstillende astmakontroll og hyppig behov for anfallskuperende behandling, og når tidligere 
astmaeksaserbasjoner har krevd medisinsk behandling. Tett oppfølging av doserelaterte bivirkninger er 
nødvendig hos pasienter som tar et høyt antall inhalasjoner ved behov. 80 μg/4,5 μg: Voksne og ungdom 12 
år: Anbefalt vedlike holdsdose er 2 inhalasjoner daglig, enten 1 morgen og 1 kveld eller 2 inhalasjoner enten 
morgen el ler kveld. Ved symptomer kan 1 tilleggsinhalasjon tas ved behov. Dersom symptomene vedvarer 
etter noen minutter, bør det tas 1 tilleggsinhalasjon. Det bør ikke tas >6 inhalasjoner ved ett enkelt 
doseringstilfelle. Det er vanligvis ikke nødvendig med >8 inhalasjoner daglig. Det kan likevel bru kes inntil 
12 inhalasjoner daglig i en begrenset periode. Ved bruk av >8 inhalasjoner daglig bør lege kontaktes. 
Pasienten bør undersøkes og vedlikeholdsdosen revurderes. Barn <12 år: Anbefales ikke. 160 μg/4,5 μg: 
Voksne og ungdom 12 år: Anbefalt vedlikeholdsdose er 2 inhalasjoner dag lig, enten 1 morgen og 1 kveld eller 
2 inhalasjoner enten morgen eller kveld. For noen kan en ved likeholdsdose på 2 inhalasjoner 2 ganger 
daglig være nødvendig. Ved symptomer kan 1 tilleggsin halasjon tas ved behov. Dersom symptomene 
vedvarer etter noen minutter, bør det tas 1 tilleggsin halasjon. Det bør ikke tas >6 inhalasjoner ved ett enkelt 
doseringstilfelle. Det er vanligvis ikke nød vendig med >8 inhalasjoner daglig. Det kan likevel brukes inntil 
12 inhalasjoner daglig i en begren set periode. Ved bruk av >8 inhalasjoner daglig bør lege kontaktes. 
Pasienten bør undersøkes og vedlikeholdsdosen revurderes. Barn <12 år: Anbefales ikke. Kols: 160 μg/4,5 
μg: Voksne: 2 inha lasjoner 2 ganger daglig. 320 μg/9 μg: Voksne: 1 inhalasjon 2 ganger daglig. Spesielle 
pasientgrup per: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Data mangler. Økt eksponering av budesonid og formoterol 
kan forventes ved alvorlig levercirrhose. Barn <6 år: Anbefales ikke. Eldre: Dosejustering ikke nød vendig. 
Administrering: Til inhalasjon. For bruksanvisning, se SPC og pakningsvedlegg. For å minske risiko for 
soppinfeksjon i munn/svelg bør munnen skylles med vann etter hver vedlike holdsdosering. Ved 
soppinfeksjon i munn/svelg, bør munnen skylles med vann også etter anfall skuperende behandling. 
Pasienten skal inhalere hurtig og kraftig, og ikke puste ut i apparatet. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet 
for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Dosen bør trappes gradvis ned ved seponering, og behandling 
bør ikke av sluttes brått. Dersom pasienten mener behandlingen ikke er effektiv eller bruker flere doser enn 
høyeste anbefalte dose, skal lege oppsøkes. Plutselig og tydelig forverring av astma eller kols er po tensielt 
livstruende, og pasienten trenger umiddelbar medisinsk utredning. Det skal vurderes om det er behov for 
å øke behandling med kortikosteroider, f.eks. orale kortikosteroider, eller antibiotika behandling ved 
infeksjon. Pasienten bør minnes på å ta vedlikeholdsdosen som forskrevet, også ved symptomfrihet. 
Profylaktisk bruk, f.eks. før anstrengelse, er ikke undersøkt. Ved anfallskupe rende bruk skal styrken 80 
μg/4,5 μg eller 160 μg/4,5 μg tas ved astmasymptomer, men er ikke be regnet på regelmessig profylaktisk 
bruk, f.eks. før anstrengelse. For slik bruk bør en separat hurtig virkende bronkodilatator vurderes. Når 
astmasymptomene er under kontroll bør det vurderes en gradvis nedtrapping av dosen. Det er viktig med 
regelmessig vurdering ved nedtrapping. Alvorlige astmarelaterte bivirkninger og eksaserbasjoner kan 
oppstå. Behandling skal ikke initieres under en eksaserbasjon, eller ved signifikant eller akutt forverring av 
astma. Pasienten skal rådes til å fort sette behandlingen, men kontakte lege ved ukontrollerte eller 
forverrede astmasymptomer. Studie data mangler for kols-pasienter med FEV1 >50% av forventet 
normalverdi pre-bronkodilatator og med FEV1 <70% av forventet normalverdi post-bronkodilatator. 
Paradoksal bronkospasme: Kan oppstå og gi umiddelbar økning i pipende/hvesende pust og andpustenhet. 
Preparatet skal da sepo neres umiddelbart, pasienten vurderes, og alternativ behandling startes om 
nødvendig. Paradoksal bronkospasme responderer på hurtigvirkende inhalert bronkodilatator og bør 
behandles umiddel bart. Systemiske effekter: Systemiske effekter av inhalasjonskortikosteroider kan 
forekomme, spe sielt ved høye doser over lengre tid. Effektene er trolig avhengige av dose, eksponeringstid, 
samti dig og tidligere steroideksponering og individuell følsomhet. Synsforstyrrelser er sett ved bruk av 
systemiske og topikale kortikosteroider. Ved synsforstyrrelser, inkl. tåkesyn, skal pasienten vurde res for 
henvisning til øyelege for vurdering av årsaker, inkl. grå/grønn stær eller sentral serøs cho rioretinopati 
(CSCR), som er rapportert ved bruk. Potensielle effekter på bentetthet bør vurderes, spesielt hos pasienter 
med samtidige risikofaktorer for osteoporose, og som bruker høye doser over lengre perioder. Langtidsbruk 
av inhalert budesonid med gjennomsnittlige daglige doser på 400 μg til barn og 800 μg til voksne, har ikke 
vist signifikant effekt på benmineraltettheten. Ved mistanke om nedsatt binyrebarkfunksjon pga. tidligere 
systemisk steroidbehandling, bør forsiktighet utvises ved behandlingsstart. Inhalert budesonid vil normalt 
minimere behovet for orale steroider, men ved overføring fra orale steroider er det risiko for vedvarende 
redusert binyrereserve. Etter avsluttet be handling med orale steroider, kan pasienter med oral 
steroidavhengighet som overføres til inhalert budesonid, ha risiko for nedsatt binyrebarkfunksjon i lengre 
tid. I slike tilfeller bør HPA-aksens funksjon overvåkes jevnlig. Langvarig behandling med høye doser 
inhalasjonskortikosteroider, spesielt doser høyere enn anbefalt, kan også gi klinisk signifikant 
binyrebarksuppresjon. Ytterlige re systemisk kortikosteroiddekning bør derfor vurderes i perioder med 
stress, som ved alvorlige in feksjoner eller elektiv kirurgi. Rask reduksjon av steroiddosen kan indusere akutt 
adrenerg krise. Behandling med supplerende systemiske steroider eller inhalert budesonid bør ikke 
avbrytes brått. Overgang fra oral behandling vil gi en generelt lavere systemisk steroidvirkning, noe som 
kan gi al lergiske eller artrittiske symptomer som rhinitt, eksem og muskel-/leddsmerter. Spesifikk behand-
ling bør innledes ved disse lidelsene. En generell utilstrekkelig glukokortikoideffekt bør mistenkes ved 
symptomer som tretthet, hodepine, kvalme og brekninger. Det kan da være nødvendig med midlertidig 
økning av den orale glukokortikoiddosen. Pneumoni ved kols: Økt forekomst av pneu moni, inkl. pneumoni 
som krever sykehusinnleggelse, er sett hos kols-pasienter som bruker inha lasjonskortikosteroider. Vær 

oppmerksom på mulig utvikling av pneumoni hos kols-pasienter, da kliniske tegn kan ligne symptomer på 
kols-eksaserbasjoner. Risikofaktorer inkluderer røyking, høy alder, lav BMI og alvorlig kols. Annet: 
Forsiktighet bør utvises ved tyreotoksikose, feokromocy tom, diabetes mellitus, ubehandlet hypokalemi, 
hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati, idiopatisk subvalvulær aortastenose, alvorlig hypertensjon, 
aneurisme eller andre alvorlige hjerte-karlidelser som iskemisk hjertesykdom, takyarytmier eller alvorlig 
hjertesvikt. Formoterol kan indusere for lenget QTC-intervall. Forsiktighet bør utvises ved forlenget QTC-
intervall. Behov for inhalasjons kortikosteroid, samt dose, bør revurderes hos pasienter med aktiv eller 
sovende lungetuberkulose, sopp- og virusinfeksjon i luftveiene. Potensielt alvorlig hypokalemi kan oppstå 
ved høye doser 2-reseptoragonister. Samtidig behandling med legemidler som kan indusere hypokalemi 
eller poten sere hypokalemisk effekt kan forsterke den mulige hypokalemiske effekten. Spesiell forsiktighet 
bør utvises ved ustabil astma ved varierende bruk av bronkodilatator som akuttmedisin, ved akutt alvorlig 
astma da tilhørende risiko kan forsterkes pga. hypoksi, og ved andre tilstander der sann synlighet for 
hypokalemi er økt. I slike tilfeller bør serumkaliumnivået følges. Ekstra blodsukker måling bør vurderes hos 
diabetikere. Candidainfeksjon i orofarynks skyldes legemiddeldepone ring. Orofaryngeal candidainfeksjon 
responderer ofte på lokal antifungal behandling uten at det er nødvendig å seponere 
inhalasjonskortikosteroidet. Inneholder små mengder melkeprotein som kan forårsake allergiske 
reaksjoner. Barn og ungdom: Ved langstidsbehandling med inhalasjonskorti kosteroider til barn anbefales 
det at høyden måles regelmessig. Ved langsom vekst bør behandlin gen gjennomgås mtp. dosereduksjon til 
laveste, effektive dose. Fordel av kortikosteroidbehandling skal vurderes nøye opp mot risiko for 
veksthemming. Henvisning til pediatrisk lungespesialist bør også vurderes. Langtidsdata tyder på at de 
fleste barn og unge som behandles med budesonid til in halasjon til slutt når sin normalhøyde som voksne. 
Det er sett en liten, men forbigående, reduksjon i vekst (ca. 1 cm). Dette oppstår vanligvis i løpet av første 
behandlingsår. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk 
interaksjonsanalyse. Potente CYP3A-hemmere vil trolig gi en betydelig økning i plasmanivå av budesonid, 
og samtidig bruk bør unngås. Dersom dette ikke er mulig, bør tidsintervallet mellom administrering av 
hemmer og budesonid være lengst mulig. Vedlikeholdsbehandling og anfallskuperende behandling anbefa-
les ikke ved bruk av CYP3A-hemmere. Samtidig behandling med CYP3A-hemmere forventes å øke risiko for 
systemiske bivirkninger. Kombinasjon bør unngås med mindre fordel oppveier økt ri siko for systemiske 
bivirkninger av kortikosteroider. I slike tilfeller skal pasienten overvåkes for systemiske kortikosteroideffekter. 
Betablokkere (inkl. øyedråper) kan svekke eller hemme effekten av formoterol, og bør derfor ikke gis 
samtidig dersom det ikke er helt nødvendig. Samtidig behand ling med kinidin, disopyramid, prokainamid, 
fentiaziner, antihistaminer (terfenadin) og TCA kan forlenge QTC-intervallet og øke risiko for ventrikulære 
arytmier. Levodopa, levotyroksin, oksyto cin og alkohol kan nedsette kardial toleranse for 2-
reseptoragonister. Samtidig behandling med MAO-hemmere, inkl. legemidler med tilsvarende egenskaper, 
kan utløse hypertensive reaksjoner. Forhøyet risiko for arytmier ved samtidig anestesibehandling med 
halogenerte hydrokarboner. Samtidig bruk av andre betaadrenerge eller antikolinerge legemidler kan ha 
mulig additiv bronko dilaterende effekt. Behandling med 2-reseptoragonist kan gi hypokalemi, som kan 
forsterkes av samtidig behandling med xantin-derivater, kortikosteroider og diuretika. Hypokalemi kan øke 
risi koen for arytmier ved samtidig bruk av digitalisglykosider. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: 
Bør kun brukes under graviditet når nytte oppveier potensiell risiko. Lavest effektive budesoniddose bør 
brukes. Dyrestudier viser at prenatal påvirk ning av glukokortikoider øker risiko for intrauterin veksthemming, 
kardiovaskulær sykdom hos voksne og permanent endring i tetthet av glukokortikoide reseptorer, 
nevrotransmitteromsetning og atferd, ved eksponering under det teratogene doseringsintervallet. Amming: 
Det bør vurderes om fordelen for moren er større enn mulig risiko for barnet. Budesonid: Utskilles i 
morsmelk. Det for ventes ingen effekter av budesonid hos diende barn der mor behandles med terapeutiske 
doser. For moterol: Overgang i morsmelk er ukjent. Fertilitet: Formoterol kan gi noe redusert fertilitet hos 
hannrotte ved høy systemisk eksponering. Bivirkninger: Vanlige ( 1/100 til <1/10): Hjerte/kar: Palpitasjoner. 
Infeksiøse: Candidainfeksjo ner i orofarynks, pneumoni (kols-pasienter). Luftveier: Mild irritasjon i halsen, 
hoste, heshet. Nev rologiske: Hodepine, tremor. Mindre vanlige ( 1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: 
Kvalme. Hjerte/kar: Takykardi. Hud: Blåmerker. Muskel-skjelettsystemet: Muskelkramper. Nevrologiske: 
Svimmelhet. Psykiske: Aggresjon, psykomotorisk hyperaktivitet, angst, søvnforstyrrelser. Øye: Tåkesyn. 
Sjeldne ( 1/10 000 til <1/1000): Hjerte/kar: Hjertearytmier, f.eks. atrieflimmer, supra ventrikulær takykardi, 
ekstrasystoler. Immunsystemet: Umiddelbare og forsinkede overfølsom hetsreaksjoner, f.eks. eksantem, 
urticaria, pruritus, dermatitt, angioødem og anafylaktisk reaksjon. Luftveier: Bronkospasme. Stoffskifte/
ernæring: Hypokalemi. Svært sjeldne (<1/10 000): Endokri ne: Cushings syndrom, binyresuppresjon, 
veksthemming, nedsatt benmineraltetthet. Hjerte/kar: Angina pectoris, forlenget QTC-intervall, 
blodtrykksvariasjoner. Nevrologiske: Smaksforstyrrel ser. Psykiske: Depresjon, atferdsrelaterte endringer 
(primært hos barn). Stoffskifte/ernæring: Hy perglykemi. Øye: Katarakt, glaukom. Ukjent frekvens: 
Behandling med 2-reseptoragonister kan gi økt nivå av insulin, frie fettsyrer, glyserol og ketonlegemer i 
blodet. Økt mottakelighet for infek sjoner og nedsatt evne til å tilpasse seg stress kan også forekomme. 
Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Formoterol: Tremor, hodepine, palpitasjoner. Det er sett isolerte 
tilfeller av takykardi, hyperglykemi, hypokalemi, forlenget QTC-intervall, arytmier, kval me og oppkast. 
Budesonid: Ved kronisk bruk i høye doser kan systemeffekter som hyperkortisisme og binyrebarksuppresjon 
forekomme. Behandling: Støttende og symptomatisk behandling. Der som behandlingen må seponeres 
pga. overdose med formoterol, skal behandling med passende in halasjonskortikosteroid vurderes. Se 
Giftinformasjonens anbefalinger for formoterol R03A C13 og glukokortikoider H02A B på www.
felleskatalogen.no. Egenskaper: For farmakologiske egenskaper, se pkt. 5 i preparatomtalene.  Pakninger og 
priser: 80 μg/4,5 μg: 120 doser2 kr 352,50. 160 μg/4,5 μg: 120 doser1 kr 375,80. 3 × 120 doser1 kr 1030,90. 320 
μg/9 μg: 60 doser1 kr 361,80. 3 × 60 doser1 kr 939,70. Refusjon: Refusjonsberettiget bruk: 1Regelmessig 
behandling av bronkialastma når det er behov for en kom binasjon av langtidsvirkende beta-agonist og 
inhalasjonssteroid for pasienter hvor inhalasjonsste roid og korttidsvirkende beta

2
-agonister ikke gir 

tilstrekkelig kontroll av sykdommen samt for pa sienter hvor inhalasjonssteroid kombinert med 
langtidsvirkende beta

2-
agonist allerede gir tilstrek kelig kontroll av sykdommen. Refusjon ytes kun til 

pasienter med moderat og alvorlig KOLS (FEV1 < 60% av forventet verdi). Refusjonskode:

ICPC   Vilkår nr ICD              Vilkår nr

R95   Kronisk obstruktiv lungesykdom 90           J44       Annen kronisk obstruktiv   
R96   Astma   92                       lungesykdom              90           
    J45       Astma               92         

Vilkår: (90) Refusjon ytes kun til pasienter med etablert KOLS. 
- Diagnosen må være verifisert ved spirometri. 
- Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres.
(92) Diagnosen astma må være verifisert ved hjelp av spirometri hos barn over 8 år og voksne. Hvis
spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres.

2Regelmessig behandling av bronkialastma når det er behov for en kom binasjon av langtidsvirkende 
beta

2
-agonist og inhalasjonssteroid: - for pasienter hvor inhalasjons steroid og korttidsvirkende beta

2
-

agonist ikke gir tilstrekkelig kontroll av sykdommen - for pasi enter hvor inhalasjonssteroid kombinert med 
langtidsvirkende beta

2
-agonist allerede gir tilstrekke lig kontroll av sykdommen. Cystisk fibrose.

ICPC   Vilkår nr ICD              Vilkår nr
R96   Astma   92           E84   Cystisk fibrose             -  
T99   Cystisk fibrose  -              J45     Astma                          92                     
 
Vilkår: (92) Diagnosen astma må være verifisert ved hjelp av spirometri hos barn over 8 år og voksne. Hvis 
spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres.  

Meld bivirkninger på www.legemiddelverket.no/meldeskjema.  
Se www.legemiddelsok.no.
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Bufomix Easyhaler 
(budesonid/formoterol)
kombinasjonsbehandling 
fi nnes i tre styrker:
• 80 μg/4,5 μg
• 160 μg/4,5 μg
• 320 μg/9 μg

Bufomix Easyhaler®

• er en inhalator som gir en 
jevn dose1

• er enkel å bruke2  i tre trinn: 
rist - klikk - inhaler

• er bioekvivalent med 
Symbicort Turbuhaler3

SIKKERHETSINFORMASJON

Det anbefales at dosen trappes 
gradvis ned dersom behandlingen 
skal avsluttes. Behandlingen bør 
ikke avsluttes brått. 

Dersom pasienten mener 
behandlingen ikke er effektiv, eller 
bruker doser som overstiger den 
høyeste anbefalte dosen Bufomix 
Easyhaler, må lege oppsøkes. 

Pasienten bør rådes til å ha 
akuttinhalator tilgjengelig til 
enhver tid.

Behandling med Bufomix 
Easyhaler skal ikke initieres 
under en eksaserbasjon eller ved 
signifi kant forverring eller akutt 
forverring av astma.

budesonid/formoterol 
Bufomix Easyhaler
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Bi drar over dia-
gnos tikk til høye 
melanomtall?

Ivar Søn bø Kristiansen og med ar bei de re 
frem sett er en hy po te se om at over dia gnos-
tikk og screen ing kan ha bi dratt til den 
ster ke øk nin gen i fore komst av ku tant me la-
nom i Norge de sis te ti å re ne, for di det kan 
fin nes et «stil le re ser voar» av kreft vev (1). 
Med over dia gnos tikk me ner de at «man  
ved in ten si vert dia gnos tikk, ty pisk scree-
ning, opp da ger kreft vev el ler kreft svuls ter 
som ikke ville ha gitt kli nis ke symp to mer  
i pa si en tens le ve tid». De me ner det ikke 
fin nes god do ku men ta sjon for at be folk nin-
gens eks po ne ring for ul tra fio lett e (UV) strå-
ler har økt. I til legg me ner de at økt in for ma-
sjon om sol be skytt el se bur de ha med ført 
ned gang i fore koms ten.

Be folk nin gens eks po ne ring for UV-be strå-
ling har økt be ty de lig i lø pet av de sis te 
ti å re ne. Her tar Kristiansen og med ar bei de re 
feil. Folk rei ser of te re til Sy den, har leng re 
fe ri er enn før og opp hol der seg mer uten-
dørs enn folk i land leng re sør i Eu ro pa (2, 3). 
Slik at ferd øker ri si ko en for sol for bren ning, 
som er den vik tig ste ri si ko fak to ren for me la-
nom (4). Det er også godt do ku men tert at 
in for ma sjon om sun ne sol va ner, in klu dert 
bruk av sol krem, ofte ikke føl ges (5).

Or ga ni sert screen ing for me la nom skjer 
ikke i Norge og er ver ken gjen nom før bart 
el ler eff ek tivt. Nors ke hud le ger, i sam ar beid 
med Kreft for en in gen, ar ran ger te i pe ri oden 
2014�–�17 en år lig hudsjekkdag for å gi be folk-
nin gen in for ma sjon om sun ne sol va ner og 
fa re sig na ler for me la nom – ikke for å på vi se 

fle re me la no mer. Vi kan ikke ute luk ke at 
sli ke kam pan jer har ført til mer fø flekk fjer-
ning. For fatt er ne fant at an tall fø flek ker som 
ble fjer net, steg med 83 % fra 2006 til 2015, 
som kan in di ke re økt dia gnos tisk in ten si tet. 
Men de fant in gen sam men heng mel lom 
fyl kes vis va ria sjon i an tall føflekkfjerninger 
og melanomforekomst. Dett e ta ler imot 
over dia gnos tikk som føl ge av hyp pig 
 f ø flekk fjer ning. Hvor vidt det fin nes et  
«stil le re ser voar» av me la no mer, slik det 
sy nes å gjø re for bl.a. pro sta ta kreft, er 
 van ske lig å do ku men te re vi ten ska pe lig.

Norge har høy es te dø de lig het av me la-
nom i Eu ro pa. Pro gno sen ved me la nom  
er knytt et til tu mor tyk kel se. Tall fra Norsk 
kva li tets re gis ter for fø flekkreft vi ser at ett er 
2010 har gjen nom snitt lig melanomtykkelse 
vært sta bil, og nord menn har tyk ke re me la-
no mer i for hold til sam men lign ba re land.  
Vi er ikke gode nok til å dia gnos ti se re me la-
no mer tid lig. Me la nom er po ten si elt dø de lig 
og kan i tid lig fase hel bre des med en kel 
kir ur gi. Vi ute luk ker ikke en glid ning i his to-
lo gis ke kri te ri er for me la nom over tid, men 
hy po te sen om mu lig over dia gnos tikk bør 
ikke bygge på mis for stå el ser om UV-eks po-
ne ring, fø flekk fjer ning og bruk av sol krem. 
Fa re sig na ler for me la nom må bli bed re 
kjent, og vi tren ger bed re verk tøy for å skille 
me la nom fra ufar li ge hud for and rin ger.
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KRISTIANSEN  
OG MED AR BEI DE RE SVA RER
Hy po te sen om at 90 % av alle me la no mer 
skyl des sol/UV-eks po ne ring in ne bæ rer  
at in si dens øk nin gen vi har ob ser vert fra 
1950-tal let for kla res av en grad vis øken de 
sol eks po ne ring fra 1930-tal let. Trude Eid 
Rob sahm og med ar bei de re vi ser i den ne 
for bin del se til to rap por ter om de se nes te 
tiår, men in gen av dis se pre sen te rer eks po-
ne rings må lin ger. Selv rap por tert in for ma-
sjon om rei se va ner, fri tid, opp hold uten dørs, 
bruk av sol be skytt el se etc. gir usik ker in for-
ma sjon om fak tisk eks po ne ring. Vi står 

«Hy po te sen om mu lig over-
dia gnos tikk bør ikke bygge på 
mis for stå el ser om UV-eks po-
ne ring, fø flekk fjer ning og  
bruk av sol krem»
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der for fast ved vår på stand om at det ikke er 
do ku men tert en sta dig øk ning i sol/UV-eks-
po ne ring fra 1930-tal let. Vi an tar at det er 
nær mest umu lig å skaff e på li te li ge data, 
men dett e til si er også var som het når man 
vil for kla re in si dens øk nin gen. Der som sol-
eks po ne ring var den do mi ne ren de år sak  
til va ria sjon i melanominsidens, ville man 
vente at in si den sen er høy ere i Sør-Eu ro pa 
enn i Nord-Eu ro pa, hvil ket ikke er til fel let (1). 
Ten den sen er at de ri kes te lan de ne med best 
ut bygd hel se tje nes te har høy est in si dens, 
men in gen til sva ren de over dø de lig het. Den 
mang len de over hyp pig het i de syd li ge 
 lan de ne med ster kest sol eks po ne ring kan 
nok i noen grad for kla res av ulik hud ty pe  
og ulik fore komst av sol for bren ning, men 
det sam le de bil de bør ut lø se stu di er av 
for hol det mel lom in si dens og dia gnos tisk 
in ten si tet.

Rob sahm og med ar bei de re hev der at 
Norge har Europas høy es te melanomdøde-
lighet. Dia gno se ne på døds att es ter er imid-
ler tid no to risk usik re på in di vid ni vå, og oss 
be kjent har det ikke blitt gjort kva li tets kon-
troll av rap por ter te melanomdødsfall. Norge 
har også Europas høy es te dø de lig het for 
pro sta ta kreft, men en norsk un der sø kel se 
ty der på at for man ge menn får pro sta ta-
kreft som døds dia gno se (2).

Over dia gnos tikk er på vist ved au top si stu-
di er både for pro sta ta kreft og skjold brusk-
kjer tel kreft. Det er mu lig å gjø re til sva ren de 
stu di er for me la nom. Når pa to lo ger vur de-
rer de sam me hud bi op si ene på to uli ke 
tids punk ter, blir dia gno se ne til dels for skjel-
li ge (3), sam ti dig som pa to lo ger sett er ulik 

dia gno se på sam me bi op si. Det kan der for 
ten kes at glid ning i dia gnos tis ke kri te ri er  
er med vir ken de år sak til den re gist rer te 
in si dens øk nin gen. Dett e kan stu de res ved 
«blin det» re-ana ly se av bi op si er tatt i pe ri o-
den 1953�–�2018. Kva li te ten på døds att es ter 
kan stu de res med ut gangs punkt i Kreft -
registe rets in si dens tall.

Ett er vår opp fat ning må det gjen nom - 
fø res sto re og res surs kre ven de forsk nings-
pro sjek ter før vi kan trek ke sik re re kon klu-
sjo ner om so ling og over dia gnos tikk som 
for kla ring på den re gist rer te øk nin gen  
i in si dens og dø de lig het av me la nom.  
I på ven te av dett e bør både be folk nin gen  
og hel se per so nell få full sten dig og ba lan sert 
in for ma sjon om mu li ge år sa ker til in si dens-
øk nin gen.
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Iden ti te tens syk dom 
og syk dom mens  
iden ti tet

I en vel skre vet og in for ma tiv le der gir Anne 
Kveim Lie og Ke til Slag stad en fin over sikt 
over hvor dan kjønns iden ti tet har vært klas-
si fi sert som syk dom gjen nom ti de ne (1). 
Dett e er vik tig, da kjønns iden ti tet har voldt 
sto re pla ger for en kelt men nes ker – både  
i og uten for hel se ve se net.

Sam ti dig rei ser syk doms klas si fi se rin ger 
og dia gno se sy ste mer grunn leg gen de spørs-
mål om hva som er syk dom. Lie og Slag stad 
vi ser på en glim ren de måte dia gno se nes 
dob belt het: De gir rett ig he ter og til gang til 
øns ket be hand ling, sam ti dig som de kan 
stig ma ti se re. For di man øns ker til gang på 
kjønns be kref ten de be hand ling, har ak ti vis-
ter og fag folk ar bei det frem kjønns in kon-
gru ens som en syk dom i ICD-11.

Lie og Slag stad støtt er den ne ut vik lin gen. 
Men de be rø rer ikke det vik ti ge og van ske -
lige spørs må let om hva det er ved kjønn (og 
iden ti tet) som gjør at vi me ner at hel se ve se-
net bør ett er kom me våre øns ker og be hov?

Jeg kan ha man ge øns ker og be hov knytt et 
til min selv opp fat ning og iden ti tet. Jeg 
kun ne for eks em pel pla ges av at min fy sis ke 
høy de ikke til svar te min iden ti tet («høy de -
inkon gru ens»). El ler jeg kan opp fatt e meg 
som asi at el ler som hå re te, selv om mitt  
ytre ikke be kref ter dett e. Beg ge er ster ke 
iden ti tets be kref ten de trekk. Hva er det ved 
kjønns iden ti te ten som gjør at den trum fer 
and re iden ti tets trekk, som jeg mått e øns ke  
å end re? Hvis jeg kan få «re sept på en pa rykk 
... hor mon be hand ling ... og kir ur gi» for 

«Det kan ten kes at glid ning  
i dia gnos tis ke kri te ri er  
er med vir ken de år sak til den 
re gist rer te in si dens øk nin gen»
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kjønns in kon gru ens, hvor for kan jeg ikke  
få det sam me for and re iden ti tets re la ter te 
inkongruenser?

Et an net van ske lig spørs mål, som Lie og 
Slag stad ikke be rø rer, er hvor vidt vi kun ne 
unn gå el ler re du se re dia gno se nes stig ma ti-
se ren de eff ekt ved å gjø re til gang til hel se tje-
nes ter uav hen gig av dia gno ser. Det å gjø re 
til gan gen til hel se tje nes ter dia gno se av hen-
gig, po li ti se rer dia gno se ne. Med et hel se -
vesen som i sta dig stør re ut strek ning tar  
seg av for hold og fe no me ner som ikke er 
re la tert til syk dom, slik som svan ger skap,  
så bur de man kun ne løs ri ve tje nes te ne fra 
dia gno ser. Jeg me ner ikke at dett e er sva ret, 
men at spørs må let er vik tig.

I til legg til kjønns iden ti te tens ek sep sjo na-
lis me og dia gno se nes po li ti se ring, kan det 
sy nes som et pa ra doks at i in di vi dua lis mens 
tid, så for lan ger vi at fel les ska pet står an svar-
lig for for min gen av vår in di vi du el le iden ti-
tet. Sam ti dig biologiserer vi kjønn. Pa ra dok-
se ne står i kø når «kul tu ren gri per til kni-
ven».

BJØRN HOF MANN
bjoern.hofmann@ntnu.no
er pro fes sor ved Nor ges tek nisk-na tur vi ten ska pe -
lige uni ver si tet.
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.

LIT TE RA TUR
1 Lie AK, Slag stad K. Dia gno sens makt. Tidsskr Nor 

Legeforen 2018; 138. doi: 10.4045/tidsskr.18.0438. 

K. SLAG STAD & A.K. LIE SVA RER
Takk til Bjørn Hof mann for gode, prin si -
pielle spørs mål. Hof mann skri ver at «kjønns-
iden ti tet har voldt sto re pla ger for en kelt-
men nes ker – både i og uten for hel se ve se-
net», men det er ikke kjønns iden ti te ten i seg 
selv som har skapt «sto re pla ger for en kelt-
men nes ker». Vi øns ket nett opp å vise at det 
er pa to lo gi se ring av kjønns iden ti te ter som 
har skapt pla ger for man ge – at uli ke kjønns-
iden ti te ter i me di si nen i over 100 år har blitt 
de fi nert som syk dom. Veks len de dia gno ser 
har vært skapt av og selv bi dratt til tran ge 
ram mer for hva sam fun net ak sep te rer som 
nor malt. Dia gno se ne har ført til stig ma ti se-
ring, og de har gjort at in di vi der har blitt 
ut satt for feil be hand ling. Det er grun nen  
til at det var vik tig å fjer ne dia gno sen ho mo-
fi li, og det er grun nen til at man ge også  
har øns ket å fjer ne dia gno sen kjønns in  kon-
gru ens. Sam ti dig har man ge vært red de – 
med rett e – for at fra væ ret av en dia gno se 

ville hind re til gang til hel se tje nes ter som 
kjønns be kref ten de be hand ling.

Den tid li ge re dia gno sen «trans sek sua -
lisme» og «and re kjønns iden ti tets for styr rel-
ser» knytt et dia gno se ne til – og pa to lo gi ser te 
der med – kjønns iden ti tet. ICD-11 slår der-
imot fast at det er mang len de sam sva ret 
mel lom en per sons kjønns iden ti tet og ens 
kjønns ka rak te ris ti ka og et sterkt øns ke om  
å end re dis se som gir grunn lag for dia gno se. 
Hvis per so nen ikke har øns ke om å end re 
kjønns ka rak te ris ti ka er det ikke grunn lag 
for dia gno se. ICD-11 åp ner for at kjønns iden-
ti tet er fly ten de. Kjønns iden ti tet er ikke 
de fi nert av kro mo so mer, egg stok ker el ler 
skjegg vekst, men av både so si a le, psy ko lo -
giske og bio lo gis ke for hold. Vi er usik re på 
hva Hof mann me ner med «biologisering». 
Dia gno sen in ne bæ rer en me di ka li se ring  
i den for stand at den åp ner for me di sinsk 
be hand ling, men me di ka li se ring i seg selv 
er ikke biologisering.

Over dia gnos tikk og over be hand ling er et 
øken de pro blem i en tid der be folk nin gen 
har stor tro på at dia gno ser og me di sins ke 
inn grep kan løse det mes te. Det gir tran ge 
kår for et for svar av nor ma li tets be gre pet.  
Vi er eni ge med Hof mann i at vi skal vok te 
oss for å me di ka li se re nor ma le livs fe no me-
ner. Det er mu lig at noe av den sto re øk nin-
gen vi har sett i an tall per so ner med kjønns-
in kon gru ens som sø ker hel se hjelp, kan 
for kla res med en for vent ning om at me di-
sins ke inn grep re pre sen te rer en «quick fix». 
Vi me ner det er vel så sann syn lig at øk nin-
gen skyl des økt kunn skap og in for ma sjon, 
mind re sy ke lig gjø ring og stør re to le ran se 
som har gjort det lett e re å er kjen ne og  
å være åpen om at man fø ler seg an ner  ledes.

Vi sy nes eks emp le ne Hof mann gir er 
søk te. Det er nep pe grunn til å tro at spørs-
må let om iden ti tet knytt et til høy de el ler 
et ni si tet i det hele tatt ville bli tatt opp til 
dis ku sjon i Ver dens hel se or ga ni sa sjon. 
 Dia gno se ma nu a lens dia gno ser er ikke noe 
man fi lo so fe rer seg frem til. De er re sul tat  
av om fatt en de kom pro mis ser og prak tisk 
ar beid – i dett e til fel let i fag mil jø et, blant 
trans per so ner og ak ti vis ter. Dia gno ser er 
ikke rene av spei lin ger av en bio lo gisk el ler 
psy ko lo gisk vir ke lig het. De er re sul tat av 
his to ris ke pro ses ser. Den da gen høy de skul le 
bli tema for dia gno se ma nu a len tar vi gjer ne 
den dis ku sjo nen med Hof mann.

KE TIL SLAG STAD
ketil.slagstad@tidsskriftet.no
er me di sinsk re dak tør i Tids skrif tet.
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.

ANNE KVEIM LIE
er før s te ama nu en sis ved Uni ver si te tet i Oslo.
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.

Les fle re inn legg i denne debatten på tidsskriftet.no.

Far ge syns svak he ter 
bør av dek kes  
i ung al der

For en bed re for stå el se for hvor for far ge syns-
svak he ter kan ska pe pro ble mer for den 
en kel te, øns ker vi å ut dy pe og kom men te re 
To bi as Bredlands inn legg om «Far ge sva ke 
mann folk» (1).

Nor malt trikromatisk far ge syn ba se rer seg 
på tre uli ke ty per pig men ter i tap pe cel le ne 
(S-, M- og L-tapp). Sen si ti vi tets kur ve ne til 
tap pe pig men te ne over lap per, og tap pe nes 
uli ke re ak sjon på for skjel li ge bøl ge leng der 
gir oss trikromatisk far ge syn. End ring  
i gen ko den for M- el ler L-tap pe pig men tet 
end rer tap pe nes spek tra le føl som het, og 
per so nen blir rød-grønn far ge svak med 
stør re el ler mind re pro ble mer med far ge -
diskri mi ne ring. Di kro ma ter har en ten L- 
 el ler M- i til legg til S-tap pe pig men tet, og 
utt ryk ker ster kest grad av rød-grønn far ge-
syns svak het. Ano ma le trikromater har S- og 
to tap pe pig men ter nær hver and re i sen si ti-
vi tet, en ten i den mel lom- el ler lang bøl ge de 
de len av det syn li ge spek te ret, og gra den 
va ri e rer fra nes ten nor mal til nes ten di kro-
ma tisk fargediskrimineringsevne. Blå-grøn-
ne far ge syns svak he ter skyl des  end ring  
i gen ko den for S-tap pe  pigmen tet.

Ut ford rin ger med far ger og far geko ding 
blant far ge sva ke er høyst ak tu elt, da bru ken 
av far ger og far ge ko ding er svært ut bredt, 

«Tidlig visshet om fargesyns- 
svakhet er viktig, slik at man 
allerede fra ung alder kan 
peile seg inn på yrker som ikke 
krever normalt fargesyn»
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het av bryst kreft ved screen ing. Kvin ner  
var se lek tivt eks klu dert og døds år sa ker var 
for and ret, alt til for del for mam mo gra fi-
screen ing. De mest tro ver di ge stu di e ne vis te 
in gen re duk sjon i dø de lig het (5).

I 2015 ble pak ke for lø pet ved be hand ling 
kreft inn ført. For må let med pak ke for lø pet 
er at kreft pa si en ter skal opp le ve et godt 
or ga ni sert og for ut sig bart for løp uten 
 unød ven dig ikke-me di sinsk be grun net 
for sin kel se i ut red ning, dia gnos tikk og 
be hand ling. Over halv par ten av det som 
opp da ges ved PSA- og mam mo gra fi screen-
ing er over dia gnos tikk (2, 3). Over dia gnos-
tikk med fø rer over be hand ling og noen dør 
av over be hand ling. Pa si en ter som er over-
dia gnos ti sert, bør ikke føl ge et pak ke for løp. 
Man bør hel ler stu de re om de le ver len ger 
med ak ti ve over vå king. Dett e gjø res for 
pro sta ta kreft (6) og bør gjø res for bryst kreft. 
Over dia gnos tikk og be hand ling er van ske lig 
å for kla re til pa si en ter, men po li ti ke re bør 
for stå be gre pe ne. Inn fø rin gen av pak ke for-
løp for kreft min ner mye om inn fø rin gen av 
mam mo gra fi screen ing.

PER-HEN RIK ZAHL
per-henrik.zahl@fhi.no
er se ni or fors ker ved Folkehelseinstituttet.
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.

LIT TE RA TUR
1 Sol bjør M. Stor tings de batt e ne om mam mo gra fi-

screen ing i 1998. Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138. 
doi: 10.4045/tidsskr.17.1049. 

2 Zahl P-H, Jør gen sen KJ, Gøtzsche PC. Overestimated 
lead times in can cer screen ing has led to sub stan-
tial underestimation of overdiagnosis. Br J Can cer 
2013; 109: 2014�–�9. 

3 Jør gen sen KJ, Gøtzsche PC, Kal ager M et al. Breast 
Can cer Screen ing in Den mark: A Cohort Study of 
Tu mor Size and Overdiagnosis. Ann In tern Med 
2017; 166: 313�–�23. 

4 Spratt JS, Green berg RA, Heu ser LS. Ge om e try, 
growth ra tes, and du ra tion of can cer and car ci-
no ma in situ of the breast be fore de tec tion by 
screen ing. Can cer Res 1986; 46: 970�–�4. 

5 Gøtzsche PC, Olsen O. Is screen ing for breast can cer 
with mammography jus ti fi able? Lan cet 2000; 355: 
129�–�34. 

6 Hamdy FC, Donovan JL, Lane JA et al.  ProtecT 
Study Group. 10-Year Outcomes af ter Mo ni to ring, 
Sur gery, or Radiotherapy for Local ized Prostate 
Can cer. N Engl J Med 2016; 375: 1415�–�24. 

også i bar ne ha gen og sko len. Dett e kan være 
spe si elt pro ble ma tisk når far ge sva ke ele ver 
for veks ler far ge ko din gen som be nytt es  
i un der vis nin gen. Pro ble met blir enda stør-
re av at man ge far ge sva ke fak tisk ikke kjen-
ner til far ge syns svak he ten selv. Av dek king av 
far ge syns svak he ter i ung al der er der for 
svært vik tig. Far ge -sy net er fer dig ut vik let 
først i 10�–�12 års al der, og nor ma le trikroma-
ter og jen ter som er bæ re re av rød-grøn ne 
far ge syns  svakhe ter kan også opp le ve far ge-
ko ding som kre ven de. Læ re rens be viss te 
for hold til bruk av far ger er der for vik tig for 
å unn gå far ge re la ter te pro ble mer i læ rings-
sam men heng.

Bred land be skri ver hvil ke ut ford rin ger 
 far ge sva ke le ger kan møte i jobb sam men-
heng. Far ge sva ke som in ne har yr ker som 
ikke stil ler krav til nor malt far ge syn, bør 
være svært be visst sin far ge syns svak het  
og hvil ke ut ford rin ger (og i vers te fall feil-
vur de rin ger) den ne kan med fø re. Tid lig 
viss het om far ge syns svak het er igjen vik tig, 
slik at man al le re de fra ung al der kan pei le 
seg inn på yr ker som ikke kre ver nor malt 
far ge syn.

Ishihara, som kun scree ner for rød-grøn ne 
far ge syns svak he ter, er til nå brukt som 
stan dard screen ing test for far ge syns svak -
heter i Norge. Pla te tes ten HRR (Har dy-Rand-
Rittler, 4. utg., 2002) scree ner for både rød-
grøn ne og blå-grøn ne far ge syns svak he ter. 
Den ne pla te tes ten gir også et bed re grunn-
lag for klas si fi se ring av far ge syns svak he te ne. 
I mot set ning til Ishihara, vil HRR-pla te tes ten 
også kun ne av dek ke er ver ve de far ge syns-
svak he ter. Per so ner med mil de rød-grøn ne 
far ge syns svak he ter gjør nød ven dig vis ikke 
feil på beg ge tes te ne. Minst beg ge dis se 
tes te ne bør der for be nytt es ved screen ing  
av far ge syns svak he ter.

Med tan ke på ut bredt bruk av far ge - 
ko ding og hvil ke ut ford rin ger far ge sva ke 
kan møte grun net re du sert fargediskrimi-
neringsevne, er viss he ten rundt far ge syns-
svak he ter vik tig, kan skje vik ti ge re i dag enn 
tid li ge re. Det bør være et fel les mål at far ge-
syns svak he ter av dek kes i så ung al der som 
mu lig.

ELI SE DEES KREK LING
elise.dees.krekling@usn.no
er før s te ama nu en sis ved Uni ver si te tet i Sør øst-
Norge.
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.
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RIG MOR C. BAR AAS
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Hva lær te po liti ke re  
av inn fø rin gen  
av mam mo gra fi- 
screen ing?

Ma rit Sol bjør fin ner at det var et un der lig-
gen de pre miss i stor tings de batt en om mam-
mo gra fi screen ing i 1998 «at tid li ge funn 
på vir ker bryst kreft dø de lig he ten» (1). Tid li ge 
funn be tyr at man opp da ger fle re små svuls-
ter uten spred ning, men screen ing end ret 
ikke fore koms ten av bryst kreft med spred-
ning. Si den screen ing ikke fo re byg get spred-
ning ved dia gno se, så kan screen ing umu lig 
re du se re dø de lig het av syk dom men. All 
øk ning i fore komst ved screen ing som ikke 
fo re byg ger spred ning, kal les over dia gnos-
tikk (2, 3). I ett er tid er det in ter es sant å stu-
de re om po li ti ke re lær te noe om be tyd nin-
gen av over dia gnos tikk av kreft.

Først er det er in ter es sant å no te re at 
Stor tin get ikke ble in for mert om at det var 
stor skep sis blant pa to lo ger til mam mo gra-
fi screen ing på grunn av stu di er som had de 
vist at spred ning star ter len ge før bryst kreft 
kun ne opp da ges med mam mo gra fi (4). 
Spred ning star ter ett er 10�–�20 vo lum dob lin-
ger av svuls ten, mens mam mo gra fi kan 
opp da ge svuls ter først ett er 30 vo lum dob -
linger (og kan opp da ges kli nisk ett er 32 
vo lum dob lin ger). Dess uten vok ser svuls ter 
så raskt at de blir opp da get mel lom to 
screen in ger, slik at i snitt frem skyn der 
screen ing dia gno sen med én dob lings tid 
(og dett e er 10�–�20 dob lings ti der ett er at 
spred ning har star tet) (2).

Året ett er be hand lin gen i Stor tin get kom 
rap por ter som på vis te al vor li ge feil i de 
stu di e ne som vis te 30 % re duk sjon i dø de lig-

«Over halv par ten av det  
som opp da ges ved PSA-  
og mam mo gra fi screen ing  
er over dia gnos tikk»
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Kuns ten å hen vi se

En god hen vis ning skal be skri ve 
pa si en ten og det ak tu el le pro ble-
met, men bør også in ne hol de en 
klar be stil ling til spe sia list hel se-
tje nes ten.

Når all menn le ger hen vi ser til spe sia list hel se-
tje nes ten, kan inn hold, form og hen sikt 
være for skjel lig for sam me type pro blem 
el ler pa si ent. Le ger vur de rer og vekt leg ger 
pro ble mer og symp to mer for skjel lig, av hen-
gig av den en kel tes er fa ring, fag li ge trygg het 
og evne til å tåle usik ker het (1). Hen vis nings-
ra te ne va ri e rer, og år sa ke ne er man ge (2, 3). 
Press fra pa si en ter for å bli hen vist kan være 
én år sak, i til legg til usik ker het hos yng re, 
uer far ne le ger og angs ten for at pa si en ter 
blir skuff et el ler fø ler seg av vist (4).

Hen vis nin ger kan være én av for skjel li ge 
ty per be stil ling: be hand ling el ler spe si al -
under sø kel se som all menn le gen ikke selv 
kan ut fø re, spe sia list utt a lel se om en van ske-
lig kli nisk pro blem stil ling el ler et øns ke  
om delt an svar for en me di sinsk kom pli sert 
si tua sjon (4). I man ge til fel ler øns ker fast -
lege ne kun et råd el ler for slag til un der sø kel-
ser el ler be hand ling som kan ut fø res i pri-
mær hel se tje nes ten (5). Alle hen vis nin ger 
ut lø ser en for mell pri ori te rings pro sess i spe-
sia list hel se tje nes ten i tråd med gjel  dende 
re gel verk og vei le de re, som pri ori te rings for-
skrif ten (6) og pa si ent rett ig hets lo ven (7).

Hva er en god henvisning?
Det at sy ke hus spe sia lis te ne ikke all tid for-
står hva som er den egent li ge be stil lin gen 

fra hen vi sen de lege, kan lett føre til opp gitt-
het el ler en opp fat ning av at hen vis nin gen 
er unød ven dig el ler man gel full (8). En god 
hen vis ning er en be stil ling der mott a ker 
raskt opp fatt er sen ders be skri vel se av den 
ak tu el le me di sins ke pro blem stil lin gen. 
Hel se di rek to ra tet har de sis te åre ne job bet 
med å for bed re hen vis nings pro ses sen, og en 
ny hen vis nings mal er ven tet i lø pet av 2018. 
Imid ler tid har vi gjen nom de sis te 15 år sett 
at en mal ale ne ikke hjel per stort for å bed re 
kom mu ni ka sjo nen (9). Mu lig het for bruk av 
al go rit me ba ser te løs nin ger med elek tro nisk 
be slut nings støtt e har vært et øns ke fra all-
menn le ge nes side (10). Digital dia log mel-

lom fast le ger og sy ke hus er inn ført fle re 
ste der i lan det. Dett e har gjort kom mu ni ka-
sjo nen bed re ett er som sy ke hus spe sia lis te ne 
ikke all tid er til gjen ge li ge på te le fon når 
fast le ge ne tren ger et råd el ler har be hov for 
å ett er spør re til leggs in for ma sjon til epi kri-
ser. Den nye ty pen hen vis ning for mis tan ke 
om kreft og an nen al vor lig syk dom (pak ke-
for løp kreft) er et skritt i rik tig ret ning. Dett e 
har gitt fast le ge ne et stør re an svar for at 
pa si en ter som tren ger hjelp, raskt får den ne 
hjel pen in nen den syk doms spe si fik ke fris-
ten på to uker, og at pa si en te ne ikke blir 
ska de li den de på grunn av mang len de kva li-

tet på hen vis nin gen el ler sy ke hus le gens 
opp fat ning av til stan dens al vor lig hets grad 
ut fra be skri vel sen.

Hva er hen vis nings kom pe tan se?
Den som hen vi ser, må ha me di sinsk kom pe-
tan se, tek nis ke fer dig he ter, ob ser va sjons -
evne, kun ne kom mu ni se re godt med pa si en-
ten og kun ne for mid le funn og be hov i en 
hen vis ning. Dett e for ut sett er god språk for-
stå el se og gode do ku men ta sjons fer dig he ter. 
Elek tro nis ke pro gram mer kan ved hjelp  
av ob li ga to ris ke felt, al go rit mer og hjelpe-
me ny er sik re at ba sa le opp lys nin ger kom-
mer med. Like vik tig er hen vi sen de le ges 
vur de ring av al vor lig het og has te grad. Dett e 
kre ver er fa ring og fag lig trygg het. I til legg 
spil ler le gens evne til inn le vel se og em pa ti 
en stor rol le for pa si en tens opp fat ning av 
si tua sjo nen og pro ses sen. Hen vis nings kom-
pe tan se kan byg ges opp gjen nom er fa rings-
ut veks ling og kon struk ti ve til ba ke mel din-
ger mel lom av sen der og mott a ker av hen vis-
nin ger, så vel som av epi kri ser.

Kuns ten å hen vi se be står i å for mid le til 
mott a ke ren det vi som hen vi sen de le ger ser 
og opp fatt er når vi sitt er med pa si en ten.  
Det er ikke all tid en kelt, men bed re verk tøy 
vil bi dra til bed re le ge kunst. Opp læ ring og 
øv el se i god kom mu ni ka sjon med and re 
de ler av hel se tje nes ten må der for være en 
na tur lig del av le gers grunn- og spe sia list -
utdan ning. Bed re di gi ta le verk tøy og fer dig-
he ter kan gi sto re ge vins ter for både pa si en-
te ne og hel se tje nes ten.

Mottatt 9.5.2018, første revisjon innsendt 12.6.2018, 
godkjent 18.6.2018.
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«Kunsten å henvise består 
i å formidle det vi som 
henvisende lege ser og 
oppfatter når vi sitter med 
pasienten»
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Trening som medisin

Trening er god medisin i rehabili-
tering av hjerte- og lungesyke.

Fysisk inaktivitet er årsak til 9 % av prematur 
død og om lag 6 % av alle dødsfall på grunn 
av koronar hjertesykdom (1). En Cochrane-
analyse fra 2016 konkluderte med at tre-
ningsbasert rehabilitering gir så mye som 
26 % reduksjon i risiko for hjerterelatert 
dødelighet hos hjertesyke og 18 % færre nye 
sykehusinnleggelser sammenlignet med 
rehabilitering uten trening (2). Så lite som ti 
minutters rask gange hver dag kan være nok 
til å gi en betydelig reduksjon i dødelighet 
(3). For dem som ikke er i stand til å holde  
et raskt tempo, kan 15�–�20 minutters rolig 
gange ha en tilsvarende positiv helseeffekt.  
I sekundærforebygging av koronar hjerte-
sykdom, rehabilitering etter hjerneslag, 
behandling av hjertesvikt og forebygging av 
diabetes type 2 kan trening i noen sammen-
henger være like effektivt som optimal 
medisinering (4). Hos pasienter med kro-
nisk obstruktiv lungesykdom (kols) og peri-
fer karsykdom er bedret fysisk kapasitet, 
bedret livskvalitet, redusert dyspné og redu-
serte angst- og depresjonsplager godt doku-
mentert (5, 6). Hos pasienter med perifer 
karsykdom er trening dessuten vist å øke 
maksimal smertefri gangdistanse i inntil to 
år etter avsluttet treningsopplegg (6). I dag 
anbefales trening som medisin i en rekke 
internasjonale retningslinjer (5–7).

Siste ord er likevel ikke sagt. I kontrast til 
tidligere forskning viste en fersk metaana-
lyse av nyere randomiserte studier av reha-
bilitering av hjerteinfarktpasienter ingen 
forskjell mellom treningsbasert rehabilite-
ring og annen rehabilitering, verken med 
tanke på kardiovaskulær eller total dødelig-
het (8). Har moderne angioplastikk og far-
makologisk behandling nå blitt så god at 
treningsbasert rehabilitering ikke gir noen 
ekstra effekt på dødelighet for denne pasient-
gruppen? Eller er det kvaliteten på dagens 
treningsbaserte rehabilitering som ikke er 
god nok? Treningsmengde og intensitet har 
en dose-respons-effekt (9). Trening med høy 
intensitet vil ofte være avgjørende for utbyt-
tet av behandlingen. Trening med for lav 
intensitet og for kort varighet kan etter vår 
mening være en viktig årsak til manglende 
effekt i flere nyere studer. Det er med andre 
ord et stort behov for mer forskning.

Få deltar på rehabilitering
I Norge anbefaler Helsedirektoratet struk-
turert hjerterehabilitering og regelmessig 
trening og fysisk aktivitet for alle personer 
med etablert hjerte- og karsykdom (10). For 
pasienter med kols er trening, sammen med 
røykekutt, det viktigste ikke-farmakologiske 
tiltaket (11). De fleste store og mellomstore 
sykehus i Norge har i dag et tilbud om tre-
ningsbasert hjerterehabilitering. Likevel 
viser en nyere norsk studie at kun 28 % av 
hjertepasienter deltar i et organisert tre-
ningsopplegg etter PCI (12). Det er store 
forskjeller mellom sykehusene. Ved Syke-

huset i Vestfold, der hjerterehabiliteringen 
er integrert i de daglige rutinene ved syke-
husavdelingen, viste en studie at 75 % av 
koronarpasientene deltok i organisert hjerte-
rehabilitering, mens andelen i Drammen lå 
på kun 18 % (13, 14). Deltagelse i treningsba-
sert hjerterehabilitering var assosiert med 
tydelige helsegevinster. Etter tre år var tre-
ningsdeltagerne i Vestfold mer fysisk aktive 
og flinkere til å ta medisinene sine enn dem 
som ikke hadde trent. De hadde også bedre 
lipidprofiler, bedre livskvalitet og mindre 
behov for videre oppfølging og informasjon.

Nasjonal kompetansetjeneste Trening 
som medisin ble opprettet i 2016 ved St. 
Olavs hospital for å bidra til økt kompe- 
tansespredning og kompetanseoppbygging 
blant helsepersonell som møter pasienter 
med hjertesykdom, hjertesvikt, perifer kar-
sykdom og kols. Kompetansetjenesten har 
nylig utarbeidet kortfattede og enkle over-
sikter over gjeldende treningsanbefalinger 
basert på norske, europeiske og amerikan-
ske retningslinjer. Oversiktene er tilgjenge-
lig på kompetansetjenestens nettsider (15).

Systematisk bruk av trening som medisin 
kan være med å redusere behovet for nye 
sykehusinnleggelser, medikamentell be-
handling og medisinske inngrep. Det er 
derfor viktig at leger bevisst diskuterer, gir 
råd og engasjerer seg i fysisk aktivitet hos 
pasientene sine, og at fysisk aktivitet blir 
kartlagt som en naturlig del av et legebesøk.

Mottatt 23.11.2017, første revisjon innsendt 14.5.2018, 
godkjent 25.6.2018.
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Din partner innen 
molekylær

kreftdiagnostikk

Metoder og teknologi:

• NGS

• Real-Time PCR

• Nøyaktig og hurtig diagnostikk

• Automatiserte løsninger

• Uten DNA / RNA ekstraksjon

• Integrert analysesoftware

• Integrert ferdigrapporter

• Lungekreft
• Brystkreft
• Blærekreft
• Kolorektalkreft
• Livmorhalskreft

Vi tilbyr analyser av ulike 
kreftmarkører for blant annet:

• Leukemi
• Lymfom
• Melanom
• Skjoldbrusk-
    kjertelkreft

Leverandørene vi representerer:

TA KONTAKT FOR MER INFORMASJON
Produktsjef Huma Siddiqui  - 92 42 13 86

huma.siddiqui@bergmandiag.no

www.bergmandiag.no - Tlf. 63 83 57 50

En ledende samarbeidspartner for 
helsevesenet innen laboratoriediagnostikk
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Victoza® indikasjon1

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

Refusjonsberettiget bruk7

Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon med metformin og/eller sulfonylurea og/eller 
basalinsulin hos pasienter som ikke har oppnådd tilstrekkelig glykemisk kontroll på høyeste tolererte 
dose av disse legemidlene.

Victoza® utvalgt sikkerhetsinformasjon6

•  Hyppigste bivirkninger er gastrointestinale, inkludert kvalme, oppkast og diaré. Disse 
forekommer oftest i begynnelsen av behandlingen og reduseres vanligvis i løpet av få dager 
eller uker med fortsatt behandling. Ta forholdsregler for å unngå væskemangel

•  For å bedre gastrointestinal toleranse:  
- Startdosen er 0,6 mg daglig 
- Etter minst 1 uke bør dosen økes til 1,2 mg daglig 
- Basert på klinisk respons kan dosen økes etter minst en uke til 1,8 mg daglig for å bedre den 
glykemiske kontrollen ytterligere.

•  Kombinasjon med sulfonylurea eller insulin kan gi økt risiko for hypoglykemi, og dosereduksjon 
av sulfonylurea eller insulin bør vurderes

•  Både forbedring av glykemisk kontroll og reduksjon i kardiovaskulær morbiditet og mortalitet er 
en integrert del av behandlingen av type 2-diabetes

Les fullstendig preparatomtale før forskrivning av Victoza®

Det er viktig at alle bivirkninger og uønskede medisinske hendelser som oppstår
under behandling rapporteres til Statens legemiddelverk eller Novo Nordisk

Refusjonskode:

ICPC Vilkår nr

T90 Diabetes type 2 232

ICD Vilkår nr

E11 Diabetes mellitus type 2 232

Victoza®  
kan benyttes uten dosejustering ved:

Victoza®  
anbefales ikke ved:

Nyrefunksjon Mild, moderat og alvorlig nedsatt Terminal nyresykdom

Leverfunksjon Mild og moderat nedsatt Alvorlig nedsatt leverfunksjon

Hjertesvikt NYHA-klasse I-III NYHA-klasse IV

Referanser:
1. Victoza® SPC avsnitt 4.1 (sist oppdatert 25.07.2017) 
2. Victoza® SPC avsnitt 5.1 (sist oppdatert 25.07.2017) 
3. Marso SP, Daniels GH, Brown-Frandsen K et al. Liraglutide and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2016;375(4):311-322 
4.  Nasjonal faglig retningslinje for diabetes. Valg av blodsukkersenkende legemiddel etter metformin ved diabetes type 2. Oslo: Helsedirektoratet, sist oppdatert 01.06.2017.  

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes (15.05.2018)
5. Victoza® SPC avsnitt 4.2 (sist oppdatert 25.07.2017)
6. Victoza® SPC avsnitt 4.2, 4.4 og 4.8 (sist oppdatert 25.07.2017)
7. https://www.felleskatalogen.no/medisin/victoza-novo-nordisk-565190 (15.05.2018)
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Vilkår: 232 
Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig 
sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.

Novo Nordisk Scandinavia AS
Nydalsveien 28
Postboks 4814 Nydalen
0484 Oslo

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

Victoza «Novo Nordisk»
Antidiabetikum.                                                                                                                                  ATC-nr.: A10B  J02
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn: 1 ml inneh.: Liraglutid 6 mg, dinatrium fosfatdihydrat, propylenglykol, fenol, vann til injeksjonsvæsker.
Indikasjoner: Behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivitet: -Som monoterapi når metformin er vurdert uegnet grunnet into leranse eller 
kontraindikasjoner. -I tillegg til andre legemidler til behandling av diabetes. Se SPC for resultater fra studier vedrørende kombinasjoner, effekt på glykemisk kontroll, kardiovaskulære hendelser og populasjoner som ble 
undersøkt. Dosering: For å bedre gastrointestinal toleranse er startdosen 0,6 mg liraglutid daglig. Etter minst 1 uke bør dosen økes til 1,2 mg. Noen pasienter forventes å ha fordel av en økt dose fra 1,2 mg til 1,8 mg, 
og basert på klinisk respons kan dosen økes etter minst 1 uke til 1,8 mg for å bedre den gly kemiske kontrollen ytterligere. Daglige doser over 1,8 mg anbefales ikke. Gjeldende dose av met formin og tiazolidindion kan 
beholdes uforandret. Når preparatet gis i tillegg til sulfonylureabe handling eller insulin, bør det vurderes å redusere dosen med sulfonylurea eller insulin for å redu sere risikoen for hypoglykemi. Egenmålinger av 
blodglukose er ikke nødvendig for å justere liraglutiddosen. Ved oppstart av behandling med preparatet i kombinasjon med et sulfonylureapre parat eller insulin kan det imidlertid være nødvendig med egenmålinger av 
blodglukose for å jus tere dosen av sulfonylureapreparatet eller dosen med insulin. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt le verfunksjon: Ingen dosejustering ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon. Anbefales ikke ved 
alvorlig nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering ved lett, moderat eller al vorlig nedsatt nyrefunksjon. Preparatet anbefales ikke ved terminal nyresykdom pga. manglende erfaring. Barn og 
ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Eldre >65 år: Ikke nødven dig med dosejustering pga. alder. Tilberedning/Håndtering: Bruksanvisningen i pakningsvedleg get må følges nøye. Oppløsning som ikke 
fremstår klar og fargeløs, eller nesten fargeløs, skal ikke brukes. Preparat som har vært frosset skal ikke brukes. Utformet til bruk sammen med NovoFine engangsnåler med lengde opptil 8 mm. Blandbarhet: Skal ikke 
blandes med andre legemidler. Ad ministrering: Injiseres s.c. 1 gang daglig i abdomen, låret eller overarmen. Gis når som helst på dagen på omtrent samme klokkeslett hver dag, uavhengig av måltider. Skal ikke 
administreres i.v. eller i.m. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Skal ikke brukes ved diabetes mellitus type 1 eller til behandling av diabetisk ketoacidose. Preparatet er ikke 
et erstatningspreparat for insulin. Det er ingen erfaring med behand ling av pasienter med kongestiv hjertesvikt, NYHA klasse IV, og liraglutid anbefales derfor ikke til bruk hos disse pasientene. Det er begrenset erfaring 
ved inflammatorisk tarmsykdom og diabetisk gastroparese og bruk av preparatet anbefales ikke til disse pasientene da dette er forbundet med for bigående gastrointestinale bivirkninger, inkl. kvalme, oppkast og diaré. 
Akutt pankreatitt er obser vert ved bruk av GLP-1-reseptoragonister. Pasientene bør informeres om de karakteristiske symp tomene på akutt pankreatitt. Ved mistanke om pankreatitt bør preparatet seponeres; dersom 
akutt pankreatitt bekreftes, bør behandling med preparatet ikke gjenopptas. Thyreoideabivirkninger, slik som struma, er rapportert, spesielt hos pasienter med allerede eksisterende thyreoideasykdom, og liraglutid bør 
derfor brukes med forsiktighet hos disse pasientene. Kombinasjon med et sulfonylu reapreparat eller insulin kan gi økt risiko for hypoglykemi. Risikoen for hypoglykemi kan reduseres ved å minske dosen av sulfonylurea 
eller insulin. Tegn og symptomer på dehydrering, inkl. nedsatt nyrefunksjon og akutt nyresvikt er rapportert. Pasienten bør informeres om den potensielle risikoen for dehydrering i forbindelse med gastrointestinale 
bivirkninger og ta forholdsregler for å unngå væskemangel. Liraglutid har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Forholdsregler må tas for å unngå hypoglykemi under bilkjøring 
og ved bruk av maski ner, særlig i kombinasjon med et sulfonylureapreparat eller et basalinsulin. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. In vitro har liraglutid vist 
svært lavt potensiale for farmakokinetiske interaksjoner med andre vir kestoffer relatert til CYP450 og plasmaproteinbinding. Den lille forsinkelsen i magetømming som liraglutid medfører, kan påvirke absorpsjon av orale 
legemidler som tas samtidig. Interaksjonsstu dier viste ingen klinisk relevant forsinkelse av absorpsjonen, og dosejustering er derfor ikke nød vendig. Noen få pasienter behandlet med liraglutid rapporterte minst én episode 
med kraftig diaré. Diaré kan påvirke absorpsjon av orale legemidler som tas samtidig. En klinisk relevant interaksjon med virkestoffer med dårlig løselighet eller med smal terapeutisk indeks, slik som warfarin, kan ikke 
utelukkes. Ved oppstart av liraglutidbehandling hos pasienter på warfarin eller andre kuma rinderivater, anbefales hyppigere monitorering av INR. Ingen interaksjoner er observert mellom liraglutid og insulin detemir ved 
administrering av en enkeltdose insulin detemir 0,5 E/kg til pasi enter med type 2-diabetes som var i steady state med liraglutid 1,8 mg. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Utilstrekkelige data. Dyrestudier har 
vist reproduk sjonstoksiske effekter. Risikoen for mennesker er ukjent. Preparatet skal ikke brukes under gravi ditet, i stedet anbefales bruk av insulin. Hvis en pasient ønsker å bli gravid eller blir gravid, skal be handlingen 
seponeres. Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Dyrestudier har vist liten over gang til morsmelk for liraglutid og strukturelt sett lignende metabolitter. Prekliniske studier har vist en behandlingsrelatert reduksjon av 
neonatal vekst hos diende rotter. Pga. manglende erfaring, bør ikke preparatet brukes under amming. Fertilitet: Bortsett fra en svak reduksjon i antall levende im plantat, indikerte dyrestudier ingen skadelige effekter 
mht. fertilitet. Bivirkninger: De hyppigst rapporterte bivirkningene var gastrointestinale bivirkninger, disse fore kommer hyppigere i begynnelsen av behandlingen og reduseres vanligvis i løpet av få dager eller uker med 
fortsatt behandling. Hodepine og nasofaryngitt var også vanlig. Hypoglykemi: De fleste tilfeller av hypoglykemi var milde. Alvorlig hypoglykemi var mindre vanlig og primært observert med liraglutid kombinert med 
sulfonylureapreparat (0,02 tilfeller/pasientår). Kombinasjonsbe handling med basalinsulin gir lav risiko for hypoglykemi (1 tilfelle/pasientår). Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Kvalme, diaré. Vanlige (≥1/100 til 
<1/10): Gastrointestinale: Oppkast, dys pepsi, øvre magesmerter, obstipasjon, gastritt, flatulens, abdominal distensjon, gastroøsofageal re flukssykdom, abdominalt ubehag, tannpine. Hjerte/kar: Økt hjertefrekvens. Hud: 
Hudutslett. Infek siøse: Nasofaryngitt, bronkitt. Nevrologiske: Hodepine, svimmelhet. Stoffskifte/ernæring: Hy poglykemi, anoreksi, redusert appetitt. Undersøkelser: Økt amylase, økt lipase. Øvrige: Tretthet, reaksjoner på 
injeksjonsstedet. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Urticaria, kløe. Lever/galle: Gallesten, kolecystitt. Nyre/urinveier: Nedsatt nyrefunksjon, akutt nyresvikt. Stoffskifte/er næring: Dehydrering. Øvrige: Malaise. 
Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Intesti nal obstruksjon. Øvrige: Anafylaktiske reaksjoner. Svært sjeldne (<1/10 000): Gastrointestinale: Pankreatitt (inkl. nekrotiserende pankreatitt). Overdosering/
Forgiftning: Fra kliniske studier og ved bruk etter markedsføring er det rapportert overdoser med opptil 40 × anbefalt vedlikeholdsdose (72 mg). Generelt rapporterte pasientene sterk kvalme, oppkast og diaré. Ingen 
rapporterte alvorlig hypoglykemi. Alle pasientene ble resti tuert uten komplikasjoner. Behandling: Egnet støttebehandling iht. pasientens kliniske tegn og symptomer. Se Giftinformasjonens anbefalinger A10B J02 på 
www.felleskatalogen.no. Egenskaper: Klassifisering: Glukagonlignende peptid-1 (GLP-1)-analog fremstilt ved rekombi nant DNA-teknologi, 97% homologi for inkretinhormonet humant GLP-1. Virkningsmekanisme: 
GLP-1-reseptoren er målet for naturlig GLP-1, som forsterker glukoseavhengig insulinutskillelse fra pankreatiske betaceller. Virkningen til liraglutid medieres via en spesifikk interaksjon med GLP-1-reseptorer. Ved høy 
blodglukose blir insulinutskillelse stimulert og glukagonutskillelse hemmet. Omvendt vil liraglutid under hypoglykemi redusere insulinutskillelse og ikke svekke glu kagonutskillelse. Mekanismen med blodglukosesenking 
involverer også en mindre forsinkelse i magetømming. Liraglutid reduserer kroppsvekt og mengde kroppsfett via mekanismer som invol verer redusert sult og nedsatt energiinntak. Liraglutidbehandling har vist forbedring 
av HbA1C, fas tende plasmaglukose og postprandial glukose. Liraglutid er vist å forebygge alvorlige kardiovas kulære hendelser hos pasienter med type 2-diabetes og høy kardiovaskulær risiko. Se SPC for yt terligere 
informasjon. Absorpsjon: Langsom, Tmax oppnås etter 8-12 timer. Beregnet Cmax var 9,4 nmol/liter for en s.c. enkeltdose med liraglutid 0,6 mg. Ved 1,8 mg liraglutid ble gjennomsnittlig steady state-konsentrasjon av 
liraglutid (AUCτ/24) ca. 34 nmol/liter. Liraglutideksponeringen økte proporsjonalt med dosen. Den intraindividuelle variasjonskoeffisienten for liraglutid AUC var 11% etter administrering av en enkeltdose. Absolutt 
biotilgjengelighet er ca. 55%. Proteinbinding: >98%. Fordeling: Vd er 11-17 liter. Halveringstid: Gjennomsnittlig clearance etter en s.c. enkelt dose er ca. 1,2 liter/time med en t1/2 for eliminasjon på ca. 13 timer. 
Liraglutideksponering ble re dusert ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon. Liraglutideksponering ble redusert med 33%, 14%, 27% og 26% ved hhv. lett (ClCR 50-80 ml/minutt), moderat (30-50 ml/minutt) og alvorlig 
(<30 ml/minutt) nedsatt nyrefunksjon og ved terminal nyresykdom som krever dialyse. Metabolisme: Liraglutid metaboliseres på lignende måte som store proteiner uten at noe spesifikt organ er identifisert som 
hovedeliminasjonsvei. Utskillelse: Intakt liraglutid ble ikke sett i urin eller feces et ter en radiomerket liraglutiddose. Kun en mindre del av administrert radioaktivitet ble utskilt som liraglutidrelaterte metabolitter i urin eller 
feces (hhv. 6% og 5%). Radioaktiviteten i urin og feces ble hovedsakelig skilt ut i løpet av de første 6-8 dagene og korresponderte med 3 mindre metabo litter. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares ved 2-8°C (i 
kjøleskap). Holdes borte fra fryseseksjonen. Skal ikke fryses. La hetten sitte på pennen for å beskytte mot lys. Etter første gangs bruk: Oppbevares ved høyst 30°C eller ved 2-8°C (i kjøleskap) i maks. 1 måned. Pakninger 
og priser: 3 × 3 ml (ferdigfylt penn) kr 1625,60.
Refusjon: A10B  J02_2 Liraglutid
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon med metformin og/eller sulfonylurea og/eller basalinsulin hos pasienter som ikke har oppnådd tilstrekkelig glykemisk kontroll på høyeste 
tolererte dose av disse legemidlene.
Refusjonskode: 

ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr

T90 Diabetes type 2 232 E11 Diabetes mellitus type 2 232
 
Vilkår: (232)  Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.
Sist endret: 21.08.2017
Basert på SPC godkjent av SLV: 25.07.2017
Pris og refusjon per mai 2018
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Victoza® (liraglutid)
Forebygger alvorlige 
kardiovaskulære hendelser*2

Novo Nordisk Scandinavia AS
Nydalsveien 28
Postboks 4814 Nydalen
0484 Oslo

www.novonordisk.no
E-post: Kundeservice-norge@novonordisk.com
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Gjennomsnittlig  
HbA1c-reduksjon**2 

1,0–1,8 %
Noen pasienter forventes å  
ha fordel av en økt dose fra 

1,2 mg til 1,8 mg5

Gjennomsnittlig  
vekttap**2 
2,6–4,3 kg

Victoza® 
er ikke indisert for 

vektreduksjon

Nasjonal  
faglig retningslinje  

for diabetes4

Victoza® er ett av de  
anbefalte legemidlene etter metformin.  

– Særlig egnet ved overvekt/fedme

Kan gi tilleggsfordeler til blod-
sukkerreduksjon med redusert 
risiko for tidlig død og hjerte- 
og karsykdom hos pasienter 
med hjerte- og karsykdom4

*  Kardiovaskulær endepunktsstudie: 9340 pasienter med type 2-diabetes og høy kardiovaskulær risiko, Victoza® (liraglutid) ble studert i 
tillegg til standardbehandling, inkludert endring av levevaner, blodtrykksenkning og statiner2,3. 
Primært endepunkt: kardiovaskulær død, ikke-fatalt hjerteinfarkt eller ikke-fatalt hjerneslag (HR 0,87 95% KI 0,78-0,97; p = 0,01)2,3.

                 – til behandling av  

                voksne med utilstrekkelig  

            kontrollert diabetes mellitus type 2  

           som tillegg til diett og fysisk aktivitet 1

** Victoza® i kombinasjon med metformin. Intervallene viser gjennomsnittsverdier fra ulike studier.
† = Kardiovaskulær sykdom. Både forbedring av glykemisk kontroll og reduksjon i kardiovaskulær morbiditet og mortalitet er en integrert del av behandlingen av diabetes type 22
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Hjel per tre ning  
ved al vor li ge psy kis ke li del ser?

Forsk ning gir i li ten grad svar 
på om fy sisk tre ning er bra for 
per so ner med al vor li ge psy kis ke 
li del ser. Det er gjort for få stu di er 
av høy me to disk kva li tet.

Folkehelseinstituttet har på opp drag fra 
Rå det for psy kisk hel se ut ar bei det en kunn-
skaps opp sum me ring om eff ek ten av fy sisk 
tre ning for per so ner med al vor li ge psy kis ke 
li del ser (1). Et sy ste ma tisk litt e ra tur søk ga 
3 696 re fe ran ser, hvor av 61 ar tik ler ble lest  
i full tekst. Kun to sy ste ma tis ke over sik ter av 
høy me to disk kva li tet ble vur dert med vår 
sjekk lis te og in klu dert i vår over sikt (2).  
Dis se så på eff ek ten fy sisk tre ning had de for 
voks ne med al vor lig psy kisk li del se når det 
gjaldt både psy kisk og fy sisk hel se og kog ni -
tive funk sjo ner. Vi har opp sum mert dis se to 
over sik te ne hver for seg. For hvert av ut fal -
lene i over sik te ne har vi vur dert vår til lit til 
do ku men ta sjo nen i hen hold til GRA DE-kri te-
ri e ne. De to over sik te ne bruk te Hedges g og 
stan dard ized mean diff er ence (SMD) som 
eff ekt es ti ma ter i sine me ta ana ly ser. Vår tolk-
ning av es ti ma te ne er: 0,2 en «li ten eff ekt»,  
0,5 en «mo de rat eff ekt» og 0,8 en «stor eff ekt».

Mu li gens mo de rat bed re  
opp merk som het og so si al kog ni sjon
I over sik ten fra 2017 var re sul ta te ne ba sert 
på ti stu di er med til sam men 383 del ta ke re 
(3). Over 90 % had de schi zo fre ni el ler schi zo-
aff ek tiv li del se, mens 8 % had de ikke-aff ek tiv 
psy ko tisk li del se. Tre nin gen var te fra én til 
seks må ne der, med et gjen nom snitt på tre 

må ne der, to til fire da ger i uken, og hver økt 
var te fra 20 til 60 mi nutt er. Det var pri mært 
aerob tre ning som ble un der søkt, og i tre av 
stu di e ne ble det også brukt styr ke tre ning.

Over sik ten vis te at fy sisk tre ning tro lig gir 
en li ten bed ring av glo bal kog ni sjon og 
ar beids hu kom mel se – hen holds vis Hedges  
g 0,33 (95 % kon fi dens in ter vall (KI) 0,13�–�0,53) 
og Hedges g 0,39 (95 % KI 0,05�–�0,73). Den gir 
også mu li gens mo de rat bed re opp merk-
som het og so si al kog ni sjon – hen holds vis 
Hedges g 0,66 (95 % KI 0,2�–�1,12) og Hedges g 
0,71 (95 % KI 0,27�–�1,15), men det er mu li gens 
ikke for skjell på pro ses se rings has tig het. Vi 
er usik re på eff ek ten av tre ning på ver bal 
læ ring og min ne, re son ne ring og pro blem-
løs ning, og vi su ell læ ring og min ne.

Li ten el ler in gen på virk ning  
på kropps mas se in deks og vekt
Over sik ten fra 2014 in klu der te åtte stu di er 
med til sam men 375 per so ner, hvor av seks 
av stu di e ne om hand let per so ner med dia-
gno sen schi zo fre ni, og to av stu di e ne per so-
ner med al vor li ge psy kis ke li del ser, her -
under schi zo fre ni og bi po la re, aff ek ti ve og 
psy ko tis ke li del ser (4). Til ta ke ne i stu di e ne 
be sto av aerob tre ning, fra tre gan ger i uken 
over ti uker, til to gan ger i uken i 25 uker.

Tre ning av ulik va rig het og in ten si tet er 
slått sam men i me ta ana ly se ne, og for fat -
terne gjor de ikke egne ana ly ser av eff ek ten 
av uli ke for mer for tre ning el ler ulik in ten -
sitet på tre nin gen.

For den ne po pu la sjo nen ga fy sisk tre ning 
mu li gens li ten el ler in gen for skjell på kropps-
mas se in deks el ler vekt – hen holds vis SMD 
-��0,24 (95 % KI -0,56�–�0,08) og SMD 0,13 (95 % KI 
-��0,32�–�0,58). Vi de re er det usik kert om fy sisk 
tre ning har eff ekt på fy sisk form el ler sym-
pto mer på angst el ler de pre sjon.

Kunn skaps hull
En be grens ning ved sy ste ma tis ke over sik ter 
er at de kan reg nes som ut da ter te så snart 
nye stu di er blir pub li sert. Den ne ut ford rin-
gen er enda stør re når det gjel der ana ly ser 
av sy ste ma tis ke over sik ter, der tids spen net 
fra en stu die pub li se res til den kan in klu de-
res i re sul ta te ne blir ytt er lig for len get.

Selv om vi ikke fant so lid do ku men ta sjon 
på at tre ning har eff ekt på per so ner med 
al vor li ge psy kis ke li del ser i hen hold til de 
de fi ner te ut falls må le ne, gir hel ler ikke forsk-
nings litt e ra tu ren grunn lag for å tro det 
mot satt e.

Vårt ar beid med rap por ten har styr ket 
vårt inn trykk av at det er ut ford ren de  
å gjen nom fø re vi ten ska pe li ge pri mær stu -
dier av høy me to disk kva li tet på dett e om rå-
det. Få del ta ke re er et fel les trekk i de fles te 
pri mær stu di e ne som vur de rer eff ek ter av 
fy sisk tre ning for per so ner med al vor li ge 
psy kis ke li del ser. Dett e på vir ker vår til lit til 
re sul ta te ne, også når stu di e ne opp sum me-
res i sy ste ma tis ke over sik ter.

Stu di e ne bør gjen tas med fle re del ta ke re 
for at vi skal få sik re svar. Vi tren ger stu di er 
som di rek te sam men lig ner fy sisk tre ning  
og and re ak ti ve in ter ven sjo ner, even tu elt 
 uli ke ty per tre ning, og som vur de rer lang-
tids eff ek ten av fy sisk tre ning el ler ak ti vi tet.

Mott att 15.6.2018, god kjent 26.6.2018.
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«Studiene bør gjentas  
med flere deltakere for at vi 
skal få sikre svar»
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Forsk ning tar tid

Tel le kan ter, ras ke re sul ta ter  
og pub li ka sjo ner er ikke all tid 
det vik tig ste.

Fa mi li ær erytrocytose er sjel den, men ble 
vel kjent ett er pub li se ring av forsk ning på  
et 20-talls fa mi li er. En av dis se ble be skre vet  
i Norge i 1983 (1). Det var klart at det var en 
do mi nant, au to so mal ar ve gang i fa mi li en, 
men ut over dett e var det med da ti dens 
me to der ikke mu lig å finne år sa ken til ery-
trocytosen.

I 1996 ble det pub li sert en stu die om en 
finsk fa mi lie med 29 med lem mer som 
 had de he mo glo bin ver di over 20 g/dl (2).  
De affi  ser te med lem me ne had de en ak ti ve-
ren de mu ta sjon i ge net for erytropoietin-
reseptor (EPOR). Dett e in ne bæ rer at re sep to-
ren sig na li se rer hele ti den, selv om ery tro-
poie tin (epo) ikke er til ste de. Et be mer kel-
ses ver dig trekk ved den ne his to ri en er at 
in deks ka sus had de 22 g/dl i Hb og var en 
kjent ski lø per på 1960�–�70-tal let med fle re 
gull i VM og OL i lang renn. Med en in ter na-
sjo nal pub li ka sjon i ryg gen had de han used-
van lig god do ku men ta sjon på at han had de 
en ge ne tisk år sak til sin erytrocytose. I dag 
had de han li ke vel fått start nekt i ver dens -
cupen i lang renn, og me di sinsk sak kyn dig 
ville fått en van ske lig sak på bor det.

Ny in ter es se
His to ri en om lang renns lø pe ren gjor de at 
in ter es sen for den nors ke fa mi li en våk net 
igjen. Se kven se ring av erytropoietinreseptor 
fra fa mi lie med lem mer dan net grunn lag  
for en mas ter opp ga ve ved Nor ges tek nisk-
na tur vi ten ska pe li ge uni ver si tet i 1997 (3). 

Fun ne ne var helt nor ma le, og for kla rin gen  
i den ak tu el le fa mi li en mått e være en an nen 
enn i det finske til fel let.

Pro sjek tet tok da en ny pau se på seks år 
før vi be gyn te et sam ar beid med Ra dek 
Sko da ved Uni ver si te tet i Ba sel. Det ble klart 
at de affi  ser te in di vi de ne had de for høy et 
nivå av ery tro poie tin i se rum. Dett e var det 
mot satt e av det som ble fun net i 1983, og 
end ret fo kus for de vi de re un der sø kel se ne.  
I and re fa mi li er i den ne ka te go ri en had de 
man fun net en mu ta sjon i sig nal vei en som 
re gist re rer ok sy gen ni vå et i blod. Det vil si  
at krop pen feil ak tig re gist re rer for lave 
ok sy gen ni vå er, og dett e sti mu le rer til økt 
pro duk sjon av ery tro poie tin. Den ne sig nal-
vei en var imid ler tid nor mal hos vår fa mi lie.

Over ras kel sen var stor når det ett er 
genomvid kob lings ana ly se ble fun net en 
mu ta sjon i ge net for ery tro poie tin som 
stem te per fekt. Alle affi  ser te og in gen uaffi -
ser te had de en he te ro zy got en kel de le sjon 
av en base i sig nal se kven sen i EPO-ge net. 
Dett e var et nytt og in ter es sant funn, og 
un der sø kel se ne kun ne ha stop pet her.  
Det var sann syn lig at mu ta sjo nen for skjøv 
lese ram men slik at EPO-ge net ble ikke-ko-
den de. Men hvor dan i all ver den kun ne et 
ikke- koden de EPO-gen for kla re høye erytro-
poietinverdier? Fun net var et pa ra doks som 
treng te en for kla ring, men det var ikke lett  
å se vei en vi de re. Pro sjek tet tok en ny pau se 
på fem år.

Nye me to der
I lø pet av den ne ti den kom me to den Cluste-
red reg u lar ly interspaced short palindromic 
repeats (CRISPR). Den gir mu lig het til å for-
and re ge ner, og åp net for de tal jert gen re di-
ge ring og mu lig he ten til å eks pe ri men telt 
prø ve ut den funk sjo nel le eff ek ten av end -
ringer i DNA. Gruppen i Ba sel in tro du ser te 
de le sjo nen i en erytropoietinproduserende 
cel le lin je, og fant at dis se cel le ne laget 
8�–�10 gan ger mer ery tro poie tin. Den godt 
skjul te me ka nis men er en ny for kla ring på 
fa mi li ær erytrocytose, og ble be skre vet i New 
Eng land Journal of Medicine i mars i år (4).

Stu di en har to ve sent li ge funn. Det før s te 
er på vis nin gen av den nye mu ta sjo nen i EPO-
ge net som for år sa ker høy Hb. En slik en ty dig 

sam men heng mel lom ge no ty pe og fe no ty pe 
er all tid in ter es sant. Det and re fun net, som 
er en mye van ske li ge re opp ga ve å løse, er 
hvor dan den ne mu ta sjo nen fø rer til økt 
Hb-ver di. Dett e ble sann syn lig gjort ved 
eks pe ri men tel le stu di er. Fun net har også 
over fø rings ver di, og kan gi idé til for kla ring 
av mu ta sjo ner som gir uven te te re sul ta ter 
ved and re syk dom mer.

35 år med forsk ning
Det tok 25 år å på vi se mu ta sjo nen, og ytt er -
lige re ti år å finne ut hvor dan en EPO-mu ta-
sjon som gir tap av funk sjon, kun ne føre til 
økt funk sjon. Dett e lang va ri ge pro sjek tet 
kun ne bare blitt gjen nom ført gjen nom en 
ut hol den de in ter es se og nys gjer rig het, en 
lang som mod ning og inn sirk ling av pro-
blem stil lin gen, og ikke minst ven ting på  
de rik ti ge me to de ne.

Forsk nin gen har vært en rei se gjen nom 
me di sinsk og mo le ky lær bio lo gisk tek no -
logiut vik ling. I 1983 ble det brukt me to der 
som var avan ser te for sin tid – for eks em pel 
må ling av erytropoietinaktivitet i se rum  
ved sti mu le ring av cel le kul tu rer og in jek-
sjon av se rum i hy pok sis ke mus. Det var 
imid ler tid ikke mu lig å løse dett e pro ble met 
med da væ ren de me to der uten DNA-se kven-
se ring og eks pe ri men tell utt es ting av kon se-
kven se ne av mu ta sjo nen (det sis te ble ikke 
fullt til gjen ge lig før i 2015). Og un der veis var 
vi også inn om en finsk ski lø per.

His to ri en ma ner til ett er tan ke om hvor -
ledes forsk ning blir til, og ikke minst hvor 
lang tid det kan ta. Tel le kan ter, ras ke re sul ta-
ter og pub li ka sjo ner må ikke være enes te 
in ci ta ment til å fors ke.

Mott att 19.5.2018, før s te re vi sjon inn sendt 12.6.2018,  
god kjent 25.6.2018.

«Dette langvarige prosjektet 
kunne bare blitt gjennomført 
gjennom en utholdende 
interesse og nysgjerrighet»

«Forskningen har vært  
en reise gjennom medisinsk 
og molekylærbiologisk 
teknologiutvikling»
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Forskriv en medisin 
som er lett å svelge.
•  Omtrent 25 % av alle voksne har  problemer med å svelge tabletter1. 

Et problem som er enda større blant kvinner og personer med dysfagi1,2. 
Studier viser også at størrelse, form og ytterlag spiller en stor rolle for 
pasienten når tabletten skal svelges3,4.

•  Panodil 500 mg har en fi lmdrasjering og en avlang form med delestrek 
som gjør det mulig å dele tabletten.

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AS, 180 Vinderen, 0319 Oslo

Referenser: 1) Andersen Ø et al. Problemer med å svelge tabletter. Tidsskr Nor Laegeforen 1995;115:947-9. 2) Schele JT et al. Diffi culties swallowing 

solid oral dosage form in a general practice population: prevalence, causes, and relationship to dosage forms. Eur J Clin Pharmacol 2013; 69:937-48 

3) Yamamoto S et al. How do tablet properties infl uence swallowing behaviours? J. Pharm. Pharmacol. 2013; 66:32-9 4) Fields J. Pill properties that 

cause dysphagia and treatment failure. Curr Ther Res Clin Exp 2015; 77: 79-82.C
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Frem ti dens hjer ne slag dia gnos tikk  
og hjer ne slag imi ta to rer

Rik tig og tid lig be hand ling av hjer ne slag er godt in ves ter te res sur ser. Men 
hvor dan kan vi bed re skille hjer ne slag fra hjer ne slag imi ta to rer? Man ge 
pa si en ter med hjer ne slag imi ta to rer får bed re pa si ent for løp der som tid lig 
dia gnos tikk for bed res.

Hjer ne slag gir svært uli ke symp to-
mer og er en kli nisk dia gno se med 
akutt inn sett en de symp to mer som 
til sva rer nev ro lo gisk funk sjons tap. 

I akutt fa sen kre ves en CT-un der sø kel se for  
å skille mel lom hjer ne in farkt og hjer ne blød-
ning. CT ca put har høy sen si ti vi tet og spe si -
fisi tet for å opp da ge en fersk hjer ne blød-
ning, mens de is ke mis ke for and rin ge ne ved 
et hjer ne in farkt ofte ikke er syn li ge før fle re 
ti mer ett er symp tom de but.

Det har vært økt sø ke lys på hjer ne slag de 
se ne re åre ne, med etab le rin gen av Na sjo nalt 
hjer ne slag re gis ter (1), inn fø ring av fle re 
na sjo na le kva li tets in di ka to rer for hjer ne-
slag be hand ling (2), ny na sjo nal fag lig ret-
nings lin je for be hand ling og re ha bi li te ring 
ved hjer ne slag (3), na sjo nal opp lys nings-
kam pan je om hjer ne slag (4) og se nest 
 pak ke for løp for hjer ne slag (5).

Tid er hjer ne
God akutt be hand ling av hjer ne slag kre ver et 
eff ek tivt pre hos pi talt for løp, hur tig dia gnos-
tikk i akutt mott ak og inn leg gel se i slag en het 
for vi de re dia gnos tikk og be hand ling.

For hjer ne in farkt er in tra ve nøs trom bo -
lyse og trom bek to mi eff ek ti ve be hand lings -
alter na ti ver, men som må eff ek tue res in nen-
for snev re tids vin du er. Eff ek ten er bed re jo 
tid li ge re be hand lin gen sett es i gang, og 
pro gno se ta pet er der med be ty de lig ved 
for sin ket be hand lings start (6, 7).

«Tid er hjer ne» er blitt et etab lert utt rykk 
som frem he ver at hjer ne slag har gått fra  
å være «skuldertrekksmedisin» til «blå lys -
medi sin» på få tiår.

For å unn gå at pa si en ter med hjer ne slag 
kom mer for sent til tids kri tisk be hand ling 
– med be ty de lig pro gno se tap som kon se-
kvens – er det øns ke lig med svært lav ters kel 
for inn leg gel se i sy ke hus ved symp to mer på 
hjer ne slag. Et slikt øns ke re flek te res ty de lig  

i den ny lig pub li ser te na sjo na le ret nings -
linjen (3): «[d]et skal øye blik ke lig sett es  
i gang til tak som sik rer at pa si en ter med 
symp to mer på akutt hjer ne slag raskt blir 
trans por tert til sy ke hus», at også «pa si en ter 
med symp to mer på TIA [transi to risk is ke-
misk an fall] inn leg ges akutt for ut red ning 
og be hand ling», og at «[s]pesialisthelse-
tjenesten har plikt til å straks ta imot en 
pa si ent med symp to mer på hjer ne slag». 
Tids as pek tet gjen spei les også ved at «an del 
pa si en ter som får trom bo ly se» og «trom bo-
ly se av hjer ne in farkt in nen 40 mi nutt er»  
nå er in klu dert som na sjo na le kva li tets in di-
ka to rer (2).

Sam ti dig vet vi at be hand ling i slag en het 
er den vik tig ste kom po nen ten for å re du  sere 
dø de lig het og funk sjons hem ning på kort og 
leng re sikt. En slag en het de fi ne res som en 
geo gra fisk av gren set en het med fas te sen ger, 
be man net med tverr fag lig, spe si al opp lært 
per so na le og med et stan dar di sert pro gram 
for dia gnos tikk, ob ser va sjon, akutt be hand-
ling, tid lig mo bi li se ring og re ha bi li te ring av 
pa si en ter med hjer ne slag (3).

Hjer ne slag imi ta to rer
En be ty de lig an del av pa si en te ne som leg ges 
inn med symp to mer på hjer ne slag, vi ser seg 
å ha and re til stan der. Symp tom bil der som 
lig ner på hjer ne slag, men som vi ser seg å ha 
en an nen år sak, kal les hjer ne slag imi ta to rer 
(stro ke mimics). Stu di er vi ser at mel lom  
20 og 40 % av pa si en te ne som leg ges inn 
med hjer ne slag som ten ta tiv dia gno se, vi ser 
seg å ha hjer ne slag imi ta to rer (8). I en stu die 
med over 8 000 pa si en ter over en ti års pe -
riode, ble 30 % av pa si en te ne dia gnos ti sert 
med hjer ne slag imi ta to rer (9). Både de mo-
gra fis ke fak to rer (yng re, fle re kvin ner) og 
man gel på ri si ko fak to rer for hjer ne slag 
(hy per ten sjon, hy per li pi de mi, at rie flim mer 
og ko ro nar syk dom) er for bun det med hjer-
ne slag imi ta tor som en de lig dia gno se, hvor 
man gel på ri si ko fak to rer var den ster kes te 
for kla rings va ria be len i den ne stu di en (9).

I en ny lig pub li sert ar tik kel, med data fra 
slag en he ten ved Akershus uni ver si tets sy ke-
hus, ble det vist at 38 % av pa si ent opp hol -
dene re sul ter te i and re dia gno ser enn 

 hjer ne slag el ler transi to risk is ke misk an fall 
(10). Hjerneslagimitatorgruppen var he te ro-
gen, og om trent 27 % av pa si en te ne had de 
sym ptom- el ler ob ser va sjons dia gno ser. Dis se 
dia gno se ne sett es ofte i man gel på and re 
mer pre si se dia gno ser, når man ikke med 
ri me lig sik ker het kan sett e en dia gno se for 
en an nen til stand. Det var fle re MR-un der sø-
kel ser blant pa si en ter med hjer ne slag imi ta-
to rer enn det var hos pa si en ter med hjer ne-
slag.

In si dens, sen si ti vi tet og spe si fi si tet
Kom bi na sjo nen av økt sø ke lys på ras ke re 
inn leg gel se av pa si en ter, og en be folk ning 
med bed re kunn ska per om symp to mer på 
hjer ne slag, vil på den ene si den med fø re at 
fle re pa si en ter kan få eff ek tiv be hand ling  
i tide: Sen si ti vi te ten til hel se tje nes ten, med 
tan ke på å opp da ge hjer ne slag, vil bed res.  
På den an nen side kan vi med høy grad av 
sik ker het si at dett e også vil med fø re at fle re 
pa si en ter med hjer ne slag imi ta to rer blir 
inn lagt: Spe si fi si te ten vil svek kes.

Grun net be folk nings øk ning og spe si elt 
øk ning i an tall og an del eld re de nes te  
ti  årene, for ven tes en be trak te lig øk ning  
i an tall hjer ne slag til fel ler i frem ti den (11). En 
slik øk ning for ut sett er at al ders jus tert in si-
dens hol des fast. De sis te ti å re ne er det li ke-
vel blitt ob ser vert en fal len de hjer ne slag in si-
dens (12), noe som kan skyl des bed re fol ke-
hel se og til tak rett et mot bed re fore byg ging 
av hjer ne slag. Dett e kan i noen grad kom-
pen se re for «eld re bøl gen» (13), men det er 
van ske lig å for ut si hvor len ge tren den fort-
sett er (14). Det for ut sett er også fort satt inn-
sats rett et mot fore byg ging av hjer ne slag og 
and re hjer te- og kar syk dom mer, som re sul-
te rer i fort satt fal len de hjer ne slag in si dens.

Selv med fal len de al ders jus tert in si dens 
kan vi for ven te et høy ere inn leg gel ses vo lum, 
ett er som ters ke len for inn leg gel se sen kes, og 
an de len av be folk nin gen som an s es å være  
i fa re so nen, øker. En høy ere ters kel for inn-
leg gel se vil ikke være etisk rik tig. Sam men 
med ras ke re inn leg gel se av fak tis ke hjer ne-
slag kan vi der for for ven te en stør re an del 
hjer ne slag imi ta to rer, noe som vil kre ve økt 
res surs inn sats i akutt kje den for mott ak av 

«Hjerneslag har gått fra  
å være ’skuldertrekksmedisin’ 
til ’blålysmedisin’ på få tiår»

«Behandling i slagenhet  
er den viktigste komponenten 
for å redusere dødelighet  
og funksjonshemning»
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pa si en ter med mis tan ke om hjer ne slag; 
am bu lan se trans port til sy ke hus, lege- og 
sy ke plei er res sur ser for hånd te ring av pa si en-
ten i akutt mott a ket, men også rønt gen fa si li-
te ter og ra dio lo gisk kom pe tan se, i til legg  
til sen ger og be man ning i spe sia li ser te slag-
en he ter.

An de len med hjer ne slag imi ta to rer må 
nød ven dig vis in klu de res når frem ti di ge 
res surs be hov es ti me res, og res sur se ne må  
i stør re grad dreies mot pasientseleksjon –  
å finne de «rik ti ge» pa si en te ne tid li ge re  
i pa si ent for lø pet, slik at pa si en ter med 
 hjer ne slag kan nytt ig gjø re seg be hand ling  
i slag en het, og at pa si en ter med hjer ne slag-
imi ta to rer ras ke re får be hand ling for sine 
til stan der.

Slag en het
Til tross for at be hand ling i slag en het er 
svært res surs kre ven de, er det vist at det ikke 

fø rer til mer kost na der – for pa si en ter med 
hjer ne slag. Selv uten å ta hen syn til hel se -
gevins ten, sy nes det som om slag en hets -
behand ling er be spa ren de, slik at den økte 
kost na den be ta ler seg selv ved kor te re opp-
hold og mind re ut gif ter til be hand ling på 
sikt, sam men lig net med inn leg gel se i en 
ge ne rell me di sinsk av de ling (15, 16).

På den an nen side er dia gnos ti se ring og 
ut red ning res surs kre ven de, og man må ta 
høy de for at en øken de an del av pa si en te ne 
som inn leg ges med spørs mål om hjer ne-
slag, vi ser seg å ha and re syk dom mer. Som 
på pekt over, må man på reg ne en be ty de lig 
an del pa si en ter med hjer ne slag imi ta to rer, 
gitt da gens spe si fi si tet for hjer ne slag. De 
fles te dia gno se grup pe ne, med unn tak av 
svuls ter i ner ve sy ste met, gir la ve re vekt for 
dia gno se re la ter te grup per (DRG) for hjer ne-
slag imi ta to rer enn hjer ne slag. For eks em pel 
vil svim mel het, den van lig ste hjer ne slag imi-

ta to ren i fle re stu di er, kun gi en tre del av 
DRG-vekt, sam men lig net med hjer ne slag 
med en bi dia gno se. Pa si en ter med hjer ne-
slag imi ta to rer vil der med både opp ta sen-
ger og bru ke res sur ser i en slag en het, og 
sam ti dig føre til at slag en he ten ikke kom-
pen se res øko no misk i til strek ke lig grad.

Frem skriv nings sce na rio
I be reg nin gen av frem ti di ge res surs be hov  
til hjer ne slag or ga ni se ring og -be hand ling  
er det vik tig å være klar over at en be ty de lig 
an del av pa si en te ne vil vise seg ikke å ha 
hjer ne slag. Man kan av kla re hva noen av 
pa si en te ne li der av al le re de pre hos pi talt 
el ler i akutt mott a ket, men de fles te kre ver 
inn leg gel se og ut red ning i slag en het før 
hjer ne slag kan ute luk kes.

MR-un der sø kel se har sam me grad av sen si-
ti vi tet for hjer ne blød ning som CT- under sø-
kel se, men kan av dek ke hjer ne  infarkt langt 

Il lust ra sjon: Ørjan Jens sen/Su per pop
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Imid ler tid kan ut vik lin gen tyde på at mer 
forsk ning på hvil ke pa si en ter som trygt kan 
hen vi ses til mind re res surs kre ven de opp føl-
ging ved mis tan ke om hjer ne slag, vise seg  
å være svært vik tig i en sta dig mer pres set 
sy ke hus øko no mi og -ka pa si tet. I slik forsk-
ning må man kon sen tre re seg om både 
kli nis ke og epi de mio lo gis ke pa ra me te re, 
men også om ek si ste ren de og nye bio mar-
kø rer, i til legg til kost nads eff ek ti vi tet ved 
økt og tid li ge re ra dio lo gisk inn sats.

Hjer ne slag imi ta to rer for tren ger res sur ser 
som har svært høy al ter na tiv kost nad. Stu  di er 
med mål om å bed re tid lig identifisering av 
hjer ne slag imi ta to rer bør ha stor in ter es se  
av fle re grun ner: Det vil hind re feil inn leg gel-
ser av pa si en ter med hjer ne slag imi ta to rer 
som ikke kre ver inn leg gel se, øke sann syn lig-
he ten for at pa si en ter med hjer ne slag imi ta-
to rer som kre ver inn leg gel se, kom mer tid li-
ge re til rett be hand ling, samt fri gjø re ka pa si-
tet for dem som tren ger det mest, nem lig 
pa si en te ne med hjer ne slag.

I et frem skriv nings sce na rio med 1 % år lig 
re duk sjon i nye hjer ne slag til fel ler, og 1 % 
år lig øk ning i an tall nye til fel ler med hjer ne-
slag imi ta to rer, blir an tall inn leg gel ser med 
hjer ne slag imi ta to rer høy ere enn an tall 
inn leg gel ser med hjer ne slag al le re de i 2020 
for kvin ner og i 2035 for menn (10). Det er 
der for grunn til å fo ku se re på hvor dan man 
trygt kan øke akutt kje dens spe si fi si tet for 
hjer ne slag.

Frem ti dig forsk ning
Hjer ne slag og transi to risk is ke misk an fall 
ram mer vidt, og det er stor for skjell på 
 pa  sien te ne. Man kan øke spe si fi si te ten ved 
bed re å iden ti fi se re de pa si en te ne som ikke 
har nytt e av inn leg gel se i en slag en het. En 
slik mu lig het kan dog ikke prø ves ut uten  
at kunn skaps grunn laget ut vi des. Frem til 
ny ere skå rings in stru men ter for pro gno se 
uten inn leg gel se er kli nisk va li dert i den 
nors ke akutt kje den, må da gens prak sis 
opp rett hol des.

tid li ge re. MR-bil der tatt i akutt fa sen kun ne 
sann syn lig vis raskt ha av klart om pa si en ten 
har et hjer ne in farkt el ler ikke, slik at en 
stør re an del av pa si en te ne kun ne mott att 
ade kvat be hand ling uten inn leg   gelse i en 
slag en het. Økt bruk av MR-un der sø kel se  
i akutt fa sen, også for pa si en ter som ikke er 
kan di da ter for in tra ve nøs trom bo  lyse, kre ver 
en helt an net lo gi stikk og ra dio lo gisk be red-
skap. Per i dag er det der for ikke ka pa si tet  
til å kun ne til by MR-un der sø kel se som en 
«screen ing un der sø kel se» ved usik ker het 
rundt dia gno sen ved de fles te sy ke hus, men 
det bør un der sø kes om økt MR- kapa si tet kan 
bi dra til at man kan finne ut hva som fei ler 
fle re pa si en ter i akutt fa sen, slik at de ikke  
har be hov for vi de re inn leg gel se og ut red-
ning i en slag en het. Da kan man bru ke slag-
en he tens res sur ser på pa si en ter med hjer ne-
slag og transi to risk is ke misk an fall.

Som tid li ge re be skre vet, har hjer ne slag -
insi den sen falt de sis te ti å re ne. Sam ti dig 
for ven tes en øk ning i hjer ne slag imi ta to rer.  
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Norsk legemiddelhåndbok har publisert 
et nytt kapittel G27: Avmedisinering - 
skånsom nedtrapping og seponering av 
legemidler. 

Avmedisinering (deprescribing) er særlig 
aktuelt hos eldre og pasienter som lider 
av flere kroniske sykdommer (multisyke), 
men kan være aktuelt å vurdere for  
pasienter i alle aldersgrupper. 

Forskning har vist at leger ofte vegrer 
seg for å avslutte behandling. Årsakene 
kan blant annet være frykt for forverring 
av pasientens tilstand, respekt for andre 
legers beslutninger, tidspress og uklare 
ansvarsforhold. Studier av systematisk 
legemiddelgjennomgang på syke-
hjemspasienter viser liten reduksjon i 
antall legemidler på pasientenes lister. 

Det nye kapittelet i Legemiddelhånd-
boka beskriver noen enkle prinsipper 
og praktiske råd for avmedisinering, 
og inneholder tabeller for legemidler 
som krever gradvis dosereduksjon for å 
unngå seponeringsreaksjoner.  

Avmedisinering er en naturlig del av en 
systematisk legemiddelgjennomgang 
av en samstemt legemiddelliste der alle 
beslutninger bør bygge på et samvalg 
med pasient og/eller pårørende. 

Kontakt: redaksjonen@legemiddelverket.nolegemiddelverket.no/nyttomlegemidler

Endring i ordningen med varseltrekant på legemidler

Avmedisinering

Legemidler med varseltrekant (rød trekant) kan i mange tilfeller brukes ved bilkjøring. 
Samtidig kan mange legemidler uten slik varseltrekant gjøre en pasient uegnet til å kjøre 
bil. 

Kriteriene for bruk av varseltrekant har vært uklare. Legemiddelverket har derfor valgt å 
knytte bruk av varseltrekant til førerkortforskriftens liste over legemidler der det er gitt 
detaljerte regler for bilkjøring (1). Resultatet er varseltrekantlisten. 

Legemiddelverket mener at det ikke er mulig å skille skarpt mellom trafikkfarlige og  
trafikktrygge legemidler. Hvorvidt en pasient kan bruke et legemiddel og samtidig kjøre 
bil er avhengig av dosering, pasientens helse og samtidig bruk av andre legemidler.  
Det er legen som skriver resepten som må avklare dette sammen med pasienten. 
 

HOD og Legemiddelverket har bestemt at varseltrekant skal brukes på  legemiddel- 
gruppene som inngår i listen under (*).

Legemiddelgrupper Virkestoff 

LAR-behandling Buprenorfin, Levometadon, Metadon 

Cannabinoider Delta-9-tetrahydrocannabinol  (THC) 

Benzodiazepiner Klonazepam, Alprazolam, Diazepam, Oksazepam 
Nitrazepam, Midazolam, Zopiklon, Zolpidem 

Opioider Opium, Buprenorfin, Fentanyl, Hydromorfon,  
Ketobemidon, Morfin, Oksykodon, Petidin, Tapentadol, 
Tramadol,Etylmorfin, Kodein, Hydrokodon, Sufentanil, 
Alfentanil, Remifentanil 

Antihistaminer Hydroksyzin, Doksylamin, Alimemazin, Prometazin 

(*) I tillegg til de legemidlene som er nevnt i § 36 i Veileder 1 til førerkortforskriften omfatter varsel-
trekantlisten cannabinoider, enkelte opioider som ikke har smerteindikasjon og doksylamin. 

Referanser:
1.  Vedlegg, § 36 til førerkortforskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-01-19-298/
KAPITTEL_15-14#KAPITTEL_15-14 (07.08.2018).
2. Førerkort – veileder til helsekrav: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forerkortveilederen/
seksjon?Tittel=legemidler-helsekrav-til-forerkort-10692#legemidler-som-kan-påvirke-kjøreevnen-
(helsekrav-til-førerkort) (07.08.2018).

Varseltrekant på legemiddelpakken betyr at myndighetene har gitt detaljerte regler 
for bruk ved bilkjøring.  

For legemidler uten varseltrekant må legen gjøre en skjønnsmessig vurdering og 
sammen med pasienten avklare om bruk er forenlig med bilkjøring. 

 
 

 

Dette betyr varseltrekanten etter endringen:

I de fleste tilfellene må legen gjøre en individuell vurdering basert på kjennskap til 
pasienten og medisinsk og farmakologisk kunnskap. 

For noen legemiddelgrupper har Helsedirektoratet beskrevet i detalj hvilken bruk 
som er forenlig med ulike typer førerkort (2).  

 
 

 

Disse legemiddelgruppene vil få rød trekant innen 1.7.2019
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Fy sisk ak ti vi tet  
brem ser ikke  
kog ni tiv svikt

Høy in ten si tets tre ning bed rer ikke kog ni- 
 tiv funk sjon hos pa si en ter med de mens. 

Eff ek ten av tre ning på kog ni tiv funk sjon  
hos pa si en ter med de mens er uviss, og det 
er be hov for ran do mi ser te, kon trol ler te 
stu di er. I en ny stu die pub li sert i tids skrif tet 
BMJ, ble nes ten 500 per so ner med mild til 
mo de rat de mens ran do mi sert til en ten et 
tre nings opp legg el ler van lig opp føl ging (1). 
Gjen nom snitts al de ren var 77 år. Gruppen 
som ble ran do mi sert til tre nings pro gram, 
fikk tre ning opp til halv an nen time to gan ger 
per uke over fire må ne der. Tre nin gen be sto 
av fem mi nutt ers opp var ming, ett er fulgt av 
mo de rat til hard syk ling på spin ning syk kel 
og uli ke styr ke øv el ser. Fire al vor li ge kom pli-
ka sjo ner ble re gist rert i tre nings grup pen, 
in klu dert an gi na og fall ska der.

Ett er 12 må ne der skå ret tre nings grup pen 
noe dår li ge re på kog ni tiv funk sjon enn kon-
troll grup pen. Det var in gen for skjell i an tall 
fall el ler i livs kva li tet mel lom grup pe ne.

– Stu di en er stør re enn tid li ge re ran do mi-
ser te, kon trol ler te stu di er på fy sisk ak ti vi tet 
ved de mens, og den er godt gjen nom ført, 
sier Anett e Hy len Ran hoff, som er over le ge 
ved Dia kon hjem met Sykehus og pro fes sor  
i ge ria tri ved Uni ver si te tet i Bergen. 

– In ter ven sjons grup pen ble i litt bed re 
fy sisk form. Dett e kan være en ge vinst, men 
det er skuff en de at det ikke ble vist eff ekt på 
funk sjon i dag lig li vet. De fles te pa si en te ne 
had de Alzheimers syk dom, som ty der på at 
pro gre die rin gen av den ne syk dom men er 
lite på vir ke lig av fy sisk tre ning, sier Ran hoff.

KE TIL SLAG STAD TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Lamb SE, Shee han B, At her ton N et al.  DAPA Trial 

Investigators. De men t ia And Phys i cal Ac tiv i ty 
(DAPA) tri al of mo de ra te to high in ten si ty ex er cise 
train ing for peop le with de men t ia: ran dom ised 
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Det er ikke hol de punk ter for å an be fa le 
screen ing for D-vi ta min man gel el ler 
å gi ru ti ne mes sig D-vi ta min til skudd.

Dett e kom mer frem i en kunn skaps opp sum-
me ring som ny lig er pub li sert i tids skrif tet 
Ame ri can Fa mi ly Phy si cian Journal og kom men - 
tert på le der plass i sam me num mer (1,2). 
Må ling av 25-hydroksyvitamin D (25(OH)D)  
i blod var den fem te mest bruk te la bo ra to-
rie un der sø kel sen som ble be kos tet av Me di-
care i USA i 2014, med en kost nad på over 
300 mil li o ner ame ri kans ke dol lar.

Li ke vel er det ikke hol de punk ter for at 
ru ti ne mes sig til før sel av vi ta min D til be folk-
nin gen gir økt le ve al der, re du se rer ri si ko for 
kreft el ler hjer te- og kar syk dom, el ler fo re-
byg ger frak tu rer. Det er hel ler in gen hol de-
punk ter for at screen ing av asymp to mat is ke 
in di vi der for vi ta min D-man gel, med på føl-
gen de be hand ling av dem som er un der 
ters kel ver di en på 50 nmol/l, gir la ve re ri si ko 
for å ut vik le kreft, type 2-dia be tes el ler frak-
tu rer. Vi ta min D-be hand ling har hel ler ikke 
vist eff ekt mot de pre sjon, ut matt el se, ar tro-
se el ler kro nisk smer te i ran do mi ser te kon-
trol ler te stu di er. Dett e gjel der også per so ner 

Over for bruk av vi ta min D

med lave D-vi ta min ni vå er ved stu die start.
– Også i Norge har vi sett en stor øk ning 

i må ling av 25-hydroksyvitamin D i blod prø-
ver og økt bruk av vi ta min D-til skudd i høye 
do ser, sier Haakon E. Meyer, som er pro fes-
sor ved Uni ver si te tet i Oslo og over le ge ved 
Folkehelseinstituttet. Han me ner at da gens 
kunn skaps sta tus ikke gir grunn lag for en 
slik prak sis.

– For de fles te vil nor mal sol eks po ne ring 
og et kost hold rikt på vi ta min D og/el ler 
re gel mes sig bruk av tran el ler an net til-
skudd i vin ter halv å ret dekke vi ta min D-be-
ho vet. Det er hel ler ikke be hov for å måle 
25-hydroksyvitamin D-ni vå et hos en van lig 
pa si ent i all menn prak sis, sier Meyer, som 
på pe ker at man ikke kan ute luk ke bi virk nin-
ger av D-vi ta min til skudd i høye do ser.

ØY VIND STOP LE SIVERTSEN TIDS SKRIF TET
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supplementation in com mu ni ty-dwell ing adults: 
Com mon Ques tions and an swers. Am Fam Phy si-
cian 2018; 97: 254�–�60. 

2 Lin KW. Vi ta min D screen ing and supplementation 
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Da ta ene fra PACE-stu di en er ana ly sert 
på nytt. Det gir and re re sul ta ter enn de 
tid li ge re pub li ser te. 

Re sul ta te ne fra den så kal te PACE-stu di en  
ble pub li sert i tids skrif tet The Lan cet i 2011 
(1). Dett e var his to ri ens stør ste un der sø kel se 
av be hand ling av kro nisk ut matt el ses syn-
drom, ofte for kor tet CFS/ME. Kon klu sjo nen 
den gang var at pa si en te ne had de eff ekt av 
både kog ni tiv at ferds te ra pi og gra dert tre-
nings te ra pi. Det kom ett er hvert mye kri tikk 
mot stu di ens de sign og and re me to do lo gis-
ke svak he ter. Spe si elt ble det på pekt at de 
pri mæ re en de punk ter var end ret fra den 
opp rin ne li ge stu die pro to kol len.

I en stu die som ny lig er pub li sert i BMC 
Psy chol o gy, er data fra PACE-stu di en ana ly-
sert på nytt, den ne gang med pri mæ re en de-
punk ter som an gitt i stu die pro to kol len (2). 

Resultatene viste nå færre effekter av 
kognitiv adferdsterapi og gradert trenings-
terapi enn det som ble beskrevet i den 
første artikkelen (1). Det er brukt noe mer 
strikte statistiske analyser for å komme 
frem til dette. På denne bakgrunn trekker 
forfatteren i tvil grunnlaget for konklusjo-
nen, altså at noen pasienter med kronisk 
utmattelsessyndrom har en positiv, varig 
effekt av kognitiv adferdsterapi eller gradert 
treningsterapi.

– Den nye ana ly sen vi ser nød ven dig he ten 
av å gjen nom fø re kli nis ke stu di er som 
plan lagt, ett er som end rin ger un der veis og  
i ett er kant vil kun ne svek ke stu di ens be tyd-
ning, sier Jone Fur lund Owe, som er over le-
ge ved Nev ro lo gisk av de ling, Hau ke land 
uni ver si tets sy ke hus, der han har an svar for 
ut red ning av pa si en ter med mu lig kro nisk 
ut matt el ses syn drom.

Owe synes at kritikken som fremkommer 
i den nye artikkelen er rimelig, men at fun-
nene må bekreftes. Dette burde derfor være 
en oppfordring til nye studier på effekten av 
disse behandlingsformene. Han påpeker 

også at all informasjon fra PACE-studien ikke 
var tilgjengelig for forfatterne, noe som 
svekker analysene.

– I sin kon klu sjon opp fatt er jeg at de gjør 
sam me feil som for fatt er ne av PACE-stu di en 
– de trek ker kon klu sjo nen om at ti den nå er 
inne for å se på and re eff ek ti ve be hand lin-
ger ved kro nisk ut matt el ses syn drom. Den 
nye ana ly sen kan ikke fast slå at det ikke 
fin nes po si tiv eff ekt av kog ni tiv at ferds te ra pi 
og gra dert eks po ne rings te ra pi, den på pe ker 
kun svak he ter i PACE-stu di en, sier han.

ØY VIND STOP LE SIVERTSEN TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 White PD, Gold smith KA, Johnson AL et al.  PACE 

trial management group. Com par i son of adap ti ve 
pa cing ther a py, cog ni tive be hav iour ther a py, 
graded ex er cise ther a py, and spe ci a list med i-
cal care for chron ic fat ig ue syn drome (PACE): a 
ran dom ised tri al. Lan cet 2011; 377: 823�–�36. 

2 Wil shi re CE, Kindlon T, Court ney R et al. Rethin-
king the treat ment of chron ic fat ig ue syn drome-a 
reanalysis and eva lua ti on of fin dings from a 
re cent ma jor tri al of graded ex er cise and CBT. BMC 
Psychol 2018; 6: 6. 

Tvil om stu die funn ved kro nisk ut matt el ses syn drom

Il lust ra sjons fo to: konggraphic/iStock
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SGLT2-hem me re og GLP1-ago nis ter gir 
la ve re dø de lig het enn DPP4-hem me re 
ved type 2-dia be tes. Dette vi ser en ny 
me ta ana ly se.

De sis te åre ne har det kom met en lang 
rek ke nye le ge mid ler mot type 2-dia be tes, 
og det fore lig ger man ge stu di er om dø de-
lig het ved bruk av sli ke mid ler. I en nett-
verksmetaanalyse, ba sert på 236 stu di er 
med til sam men fle re enn 175 000 pa si en ter, 
ble dø de lig he ten ved bruk av tre klas ser 
an ti dia be ti ka sam men lig net, dvs. natrium-
glukose-kotransportørhemmere (so di um-
glucose cotransporter 2 in hi bi tors, SGLT2-
hem me re), glu ka gon lig nen de pep tid 1-ago-
nis ter (glucagon-like peptide 1 ago nists, 
GLP1-ago nis ter) og dipeptylpeptidase-4-
hem me re (dipeptidyl pep ti da se 4 in hi bi-
tors, DPP4-hem me re) (1).

Be hand ling med SGLT2-hem me re og GLP1-
ago nis ter ga sig ni fi kant re duk sjon i dø de lig-
het, uav hen gig av døds år sak, sam men lig net 
med pla ce bo el ler in gen be hand ling  (ha sard- 
 ra tio hen holds vis 0,80 og 0,88). Det sam me 
gjaldt ved sam men lig ning med DPP4-hem-
me re (ha sard ra tio hen holds vis 0,78 og 0,86). 
DPP4-hem me re ga in gen sig ni fi kant re duk-

sjon i dø de lig het sam men lig net med pla ce-
bo el ler in gen be hand ling.

– Den ne me ta ana ly sen be kref ter funn fra 
ni sto re ran do mi ser te, kon trol ler te stu di er 
samt ob ser va sjons stu di er om eff ek te ne av 
ny ere an ti dia be ti ka, sier Kåre I. Bir ke land, 
som er pro fes sor ved Av de ling for trans plan-
ta sjons me di sin ved Oslo uni ver si tets sy ke hus. 
– Nett verks ana ly ser som den ne gir in di rek te 
in for ma sjon, og vi sav ner fort satt pros pek ti-
ve stu di er som di rek te sam men lig ner de 
uli ke me di ka men te ne.

In ter na sjo na le og nors ke be hand lings ret-
nings lin jer stil ler i stor grad le ge ne fritt til 
å vel ge mel lom 5�–�6 uli ke klas ser blod suk-
ker sen ken de le ge mid ler når met for min 
ikke er til strek ke lig, sier Bir ke land. I Norge 
bru kes nå DPP4-hem me re mye som and re-
valg ett er met for min, sier Bir ke land.

PET TER MOR TEN PET TER SEN TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Zheng SL, Rod dick AJ, Aghar-Jaff ar R et al. As so cia ti-

on be tween use of so di um-glucose cotransporter 
2 in hi bi tors, glucagon-like peptide 1 ago nists, and 
dipeptidyl pep ti da se 4 in hi bi tors with all-cau-
se mor tal i ty in pa ti ents with type 2 dia be tes: a 
sys tem at ic re view and meta-anal y sis. JAMA 2018; 
319: 1580�–�91. 

Ulik dø de lig het ved uli ke an ti dia be ti ka

Il lust ra sjons fo to: Mor ten Germund/Rit zau Scan pix

Kreft cel ler skaff er seg næ rings stoff er 
fra fris ke na bo cel ler gjen nom au to fa gi. 
Dett e vi ser en norsk stu die.

Au to fa gi, dvs. pro ses sen der cel lers egne 
kom po nen ter bry tes ned og næ rings stoff er 
re sir ku le res, er en sen tral pro sess i krop pen. 
I 2016 ble Yoshinori Ohsumi hed ret med 
no bel pri sen for sin forsk ning om au to fa gi.

Ny ere forsk ning fra Tor Erik Rus ten ved 
 Ra di um hos pi ta let og med ar bei de re, pub li-
sert i tids skrif tet Nature, har vist at kreft cel-
ler kan hen te næ rings stoff er ved hjelp av 
au to fa gi (1). Fors ker ne bruk te ba nan flu er, 
Drosophila melanogaster, med mu tert ras-
pro tein som kreft mo dell for å stu de re au to-
fa gis rol le i kreft svuls ters vekst og in va sjon 
av til gren sen de vev. Ved bruk av en far ge-
mar kør for au to fa gi fant man at den ne 
pro ses sen var opp re gu lert. Når ba nan flu e ne 
ble gitt en autofagihemmer, ble tu mor veks-
ten re du sert. Ved stu di er av re kom bi nan te 
ba nan flu er med mu lig het til å for hind re 
au to fa gi i spe si fik ke cel le po pu la sjo ner, fant 
man at veks ten, men ikke tu mor in va sjon, 
stop pet uten au to fa gi i tu mor cel le ne. Når 
au to fa gi ble hem met i tu mors na bo cel ler, 
ble både tu mor vekst og in va sjon re du sert.

– Au to fa gi blir ofte be skre vet som et  
tve  egget sverd ved kreft, ett er som au to fa gi 
fun ge rer som en tumorsuppressormeka-
nisme i nor ma le cel ler, men bi drar til over -
level se av kreft cel ler, sier Anne Si mon sen, 
som er pro fes sor ved Institutt for me di  sinske 
ba sal fag, Uni ver si te tet i Oslo. Ba nan flu er er 
spe si elt godt eg net til den ne type stu di er 
for di man re la tivt en kelt kan ma ni pu le re 
gen utt rykk i uli ke cel le po pu la sjo ner, sier 
hun. Ved å hind re utt rykk av pro tei ner som 
er es sen si el le for in duk sjon av au to fa gi, 
en ten i kreft cel ler el ler om kring lig gen de 
nor ma le cel ler, kun ne man kon klu de re  
med at in duk sjon av au to fa gi i cel le ne 
rundt tu mor er vik tig for både tu mor vekst 
og tu mor in va sjon.

Au to fa gi er et att rak tivt mål for kreft -
behand ling, sier Si mon sen, som me ner 
den ne stu di en er ele gant og et vik tig bi drag 
til vår for stå el se av sam spil let mel lom kreft-
cel ler og nor ma le om kring lig gen de cel ler.

RUTH HALS NE TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Katheder NS, Khez ri R, O’Farrell F et al. Microenvi-

ronmental autophagy promotes tumour growth. 
Nature 2017; 541: 417�–�20. 

Cel lers au to fa gi  
frem mer kreft vekst
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Funk sjo nelt re sul tat ett er bekkenreservoarkirurgi

MA RIE LOUISE SUNDE
marie.louise.sunde@gmail.com
Foto: pri vat

DIS PU TAS
Ma rie Louise Sunde dis pu ter te for ph.d.-gra den ved 
Uni ver si te tet i Oslo 23.2.2018. Titt e len på av hand lin gen 
er Stu dies on the ileal pouch-anal anastomosis.

Ett er bekkenreservoarkirurgi er det 
stor va ria sjon i tarm funk sjon. De fles te 
har 6�–�7 tømninger i døg net og in gen 
lek  kasje, men hos en ve sent lig an del 
pa si en ter fun ge rer bek ken re ser voa ret 
dår lig.

Bekkenreservoarkirurgi gjø res ved å for me 
et re ser voar av dis ta le ile um som skjø tes på 
analkanalen for å slip pe sto mi hos pa si en ter 
som må fjer ne co lon og rek tum. Det er stor 
va ria sjon i post ope ra tiv funk sjon, uten at 
man kjen ner år sa ke ne til dett e.

I mitt dok tor grads pro sjekt har vi un der-
søkt kir ur gis ke re sul ta ter, tarm funk sjon, 
livs kva li tet og sek su al funk sjon hos en grup pe 
per so ner som har gjen nom gått bekken-
reservoarkirurgi ved Akershus uni ver si tets-
sy ke hus (N = 103). Pa si en ter med det bes te 
og det dår lig ste re sul ta tet (n = 47) ble stu-

dert med ut vi de de un der sø kel ser for å lete 
ett er fak to rer som bi drar po si tivt el ler ne ga-
tivt til post ope ra tiv re ser voar funk sjon.

I pe ri oden var det in gen som mått e fjer ne 
re ser voa ret på grunn av dår lig funk sjon, og 
det var få sep tis ke bek ken kom pli ka sjo ner 
(ana sto mo se lek ka sje, fis tel fra re ser voa ret 
el ler bek ken ab sces ser). Ope rer te pa si en ter 
had de lig nen de livs kva li tet og sek su al funk-
sjon som den gjen nom snitt li ge nors ke 
be folk nin gen, og 97 % anga at de ville gjort 
ope ra sjo nen igjen frem for å gå med sto mi.

Re ser voar vo lu met var den vik tig ste fak to-
ren som på vir ket tarm funk sjo nen. Stør re 
vo lum ga bed re funk sjon. Sep tis ke bek ken-
kom pli ka sjo ner, hånd sydd ana sto mo se og 
be ten nel se fore kom of te re hos pa si en ter 
med dår lig fun ge ren de bek ken re ser voar.  
Vi fant at livs kva li tet ble på vir ket av re ser-
voar funk sjon og at små for bed rin ger i funk-
sjon kun ne gi sig ni fi kant øk ning i livs kva li-
tet.

Kort tverr fag lig opp føl ging vir ker ikke

DAG BREK KE
da-bre@online.no
Foto: pri vat

DIS PU TAS
Dag Brek ke dis pu ter te for ph.d.-gra den ved Uni ver si te-
tet i Oslo 18.12.2017. Av hand lin gens titt el er Evaluations 
of the pro ject ’Ra pid Re turn to Work’. A con trolled cohort 
study and three-year fol low up for per sons with musculo-
skeletal and mi nor men tal dis or ders.

Blant lang tids syk meld te var det fær re 
som re tur ner te til jobb og fle re som ble 
ufø re tryg det når de had de fått tverr fag-
lig éndagsoppfølging og vur de ring.

Re gje rin gens satsning «Ras ke re til ba ke til 
ar beid» i 2007 in klu der te en tverr fag lig 
po li kli nikk i Østfold hvor fast le ger kun ne 
hen vi se lang tids syk meld te ar beids tage re.  
Et tverr fag lig vur de rings team be stå en de av 
en me di sinsk spe sia list, psy ko log, fy sio te ra-
peut, er go te ra peut og so sio nom ble satt til  
å gjø re kli nis ke vur de rin ger, gi in struk sjo ner 
og be hand ling til de hen vis te pa si en te ne  
i lø pet av én ar beids dag (brief in ter ven ti on). 
I mitt dok tor grads pro sjekt ble 420 fort -
løpen de re gist rer te pa si en ter på po li kli nik-
ken sam men lig net med en pa ret kon troll-
grup pe som fikk van lig opp føl ging i hel se -
vese net. Ar beids til knyt nin gen ble hen tet  

fra Navs re gist re rin ger. En grup pe pa si en ter, 
ut valgt ett er kli nis ke vur de rin ger, fikk fire 
ukers tverr fag lig opp føl ging i in sti tu sjon 
el ler po li kli nikk i til legg til éndagsoppføl-
gingen.

Ett er tre års opp føl ging var ho ved fun net 
at det var fær re som had de re tur nert til 
ar beid og fle re som had de fått inn vil get 
ufø re pen sjon i in ter ven sjons grup pen enn  
i kon troll grup pen. Ana ly se ne iden ti fi ser te 
en høy ri si ko grup pe som had de falt uten for 
Navs opp føl ging.

Noen få ran do mi ser te stu di er med lig -
nende in ter ven sjo ner har gitt til sva ren de 
lite opp munt ren de re sul ta ter. Lang va ri ge 
in ter ven sjons til tak i nært sam ar beid med 
ar beids li vet har bed re og mer va rig eff ekt. 
Dett e bør føl ges opp nær me re. Kort va ri ge 
in ter ven sjo ner fun ge rer ikke.
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Bi virk nin ger ved bruk  
av an ti koa gu la sjons mid ler  
i 2013–15

BAK GRUNN
Hen sik ten med stu di en var å få bed re inn sikt i bi virk-
nings pro fi le ne til de nye direktevirkende ora le an ti koa-
gu la sjons mid le ne (DOAK).

MA TE RIA LE OG ME TO DE
Alle bi virk nings mel din ger for war fa rin, da bi gat ran, 
rivaroksaban og apiksaban meldt til RELIS i pe ri oden 
juni 2013–mai 2015 ble gjen nom gått.

RE SUL TA TER
Om lag 65 000 per so ner bruk te direktevirkende ora le 
an ti koa gu la sjons mid ler og 80 000 war fa rin i stu die pe ri-
oden. I stu di en inn gikk to talt 409 bi virk nings mel din ger. 
55 % av mel din ge ne gjaldt menn. I 76 % av mel din ge ne for 
direktevirkende ora le an ti koa gu la sjons mid ler og i 85 % 
for war fa rin var pa si en te ne over 70 år. De van lig ste 
bi virk nin ge ne var blød nin ger (48 % for direktevirkende 

ora le an ti koa gu la sjons mid ler og 75 % for war fa rin), 
hvor av flest hjer ne blød nin ger (91 for direktevirkende 
ora le an ti koa gu la sjons mid ler og 92 for war fa rin). 
Blod propp (te ra pi svikt), kog ni tiv på virk ning, ho de pi ne 
og hår av fall var noen av de øv ri ge bi virk nin ge ne. Det var 
høy est ko mor bi di tet blant pa si en te ne som døde. An tall 
meld te døds fall var høy est for rivaroksaban (1,1 døde/ 
1 000 bru ke re) med syn ken de fore komst for hen holds vis 
apiksaban (0,9 ‰), da bi gat ran (0,7 ‰) og war fa rin (0,6 ‰). 
Det var ulik rap por te rings grad for pre pa ra te ne, og 
spon tan rap por te rings sy ste met kan der for ikke bru kes 
til å sam men lig ne le ge mid lers bi virk nings fore komst.

FOR TOLK NING
Det fore kom mer bi virk nin ger, også al vor li ge, ved bruk 
av alle an ti koa gu la sjons mid le ne. Fak to rer som kan gi 
økt ri si ko for bi virk nin ger, er høy al der, høy ko mor bi di-
tet, re du sert ny re funk sjon og kom bi na sjon av fle re 
le ge mid ler.

ANNE KAT RI NE EEK
anne.katrine.eek@ous-hf.no
RELIS Sør-Øst
Av de ling for far ma ko lo gi
La bo ra to rie kli nik ken
Oslo uni ver si tets sy ke hus

BJØRN ODD VAR STRØM
Om rå de for le ge mid del til gang
Sta tens le ge mid del verk

GINE BAK KE HØI
Sta tens le ge mid del verk
*Nå væ ren de ad res se:
No var tis Norge

HAN NE STEN BERG-NILSEN
RELIS Sør-Øst
Av de ling for far ma ko lo gi
La bo ra to rie kli nik ken
Oslo uni ver si tets sy ke hus
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nye le ge mid ler. Noen gan ger feil be døm mes 
hyp pig he ten av bi virk nin ger som kan skyl des 
få eks po ner te el ler et sne vert ut valg av pa si en-
ter (7).

Ett er mar keds fø rin gen av da bi gat ran, rivar-
oksaban og apiksaban øns ket Sta tens le ge-
mid del verk og RELIS (re gio na le le ge mid del in-
for ma sjons sent re) økt kunn skap om bi virk-
nin ger av de nye le ge mid le ne. Hel se per so nell 
ble opp ford ret til å mel de alle hen del ser knyt-
tet til mis tenk te bi virk nin ger ved bruk av 
antikoagulantia samt å rap por te re opp lys nin-
ger om sy ke his to rie og an nen le ge mid del-
bruk i et eget til leggs skje ma.

Hen sik ten med stu di en var å få bed re inn-
sikt i bi virk nings pro fi le ne til de nye an ti koa-
gu la sjons mid le ne.

Ma te ria le og me to der

Da ta ma te ria let
Data ble sam let fra alle rap por ter i den nors ke 
bi virk nings da ta ba sen for war fa rin, da bi gat-
ran, rivaroksaban og apiksaban i pro sjekt - 
pe ri oden (1.6.2013�–�31.5.2015). Et skje ma for å 
inn hen te til leggs opp lys nin ger om sy ke his to-
rie og le ge mid del bruk ble sendt til alle mel-
de re i sam me pe ri ode. Opp føl ging for å øke 
svar pro sen ten ble ikke fore tatt. Opp lys nin ger 
fra dis se skje ma ene ble in klu dert i da ta ma te-
ria let. Kun mel din ger fra hel se per so nell til 
RELIS-sent re ne ble in klu dert. Inn mel ding og 
re gist re ring av bi virk nin ger er ba sert på de 
fel les eu ro pe is ke kri te ri e ne for bi virk nin ger 
(6), men de al ler fles te mel din ge ne opp fyl te 
også de sma le re bi virk nings kri te ri e ne til Ver-
dens hel se or ga ni sa sjon (WHO) (11).

Bi virk nings rap por te ne er i da ta ba sen kun 
til gjen ge li ge i ano ny mi sert form, men in ne-
hol der in for ma sjon om pa si en te nes al der og 
kjønn, og det er ikke mu lig å iden ti fi se re en-
kelt pa si en ter ut ifra dett e. Data for an tall bru-
ke re av de ak tu el le le ge mid le ne i den ak tu el le 
pe ri oden sam men med en kel te pa si ent ka rak-
te ris ti ka (al ders in ter vall og kjønn) ble hen tet 
fra Re sept re gis te ret. Dis se da ta ene er ikke per-
son iden ti fi ser ba re.

Re gist re ring av mel din ger
Bak grunns data for alle iden ti fi ser te mel din ger 
ble gjen nom gått av minst én av for fatt er ne. 
Det ble re gist rert de mo gra fis ke pa ra me te re 
(al der, kjønn), mel din ge nes al vor lig hets grad, 
le ge mid del bruk, mis tenk te bi virk nin ger og 
even tu el le ri si ko fak to rer for bi virk nin ger ved 
bruk av antikoagulantia (ta bell 1�–�4, se også 

vik tig å over vå ke le ge mid le nes eff ekt og sik-
ker het, også ett er at de har fått mar keds fø-
rings til la tel se. Som en del av myn dig he te nes 
le ge mid del over vå king inn går spon tan rap por-
te rings sy ste met der hel se per so nell og pa si en-
ter, på mis tan ke, kan rap por te re alle ty per 
bi virk nin ger som opp står ved van lig kli nisk 
bruk av le ge mid ler. For de len med me to den er 
at den kan fan ge opp sig na ler om al vor li ge, 
spe si el le og/el ler ukjen te re ak sjo ner på le ge-
mid ler. Dis se kan så un der sø kes nær me re og 
even tu elt be kref tes. En ulem pe er at man ge 
mel de plik ti ge hen del ser, også al vor li ge, ikke 
rap por te res. (Bi virk nin ger de fi ne res som al vor-
li ge hvis de er dø de li ge, livs tru en de, kre ver/
for len ger sy ke hus inn leg gel se, med fø rer ved-
va ren de/be ty de lig ned satt funk sjons ev ne/ 
ar beids ufør het el ler med født ano ma li/fød sels-
de fekt. I til legg kan re ak sjo nen i seg selv med-
fø re at hen del sen klas si fi se res som al vor lig 
(6)).

På grunn av un der rap por te ring kan spon-
tan rap por te ring ikke bru kes ale ne til å be reg-
ne hyp pig het av en gitt bi virk ning. Vi de re er 
det ulik rap por te rings grad for for skjel li ge 
pre pa ra ter. For eks em pel mel des bi virk nin ger 
hyp pi ge re for nye pre pa ra ter enn for gam le. 
Spon tan rap por te rings sy ste met kan der for 
ikke bru kes til å sam men lig ne uli ke le ge mid-
lers bi virk nings fore komst (7, 8).

Er fa ring med war fa rin

War fa rin har vært det le ge mid let med flest 
mel din ger om al vor li ge og fa ta le bi virk nin ger 
i Norge (9). Be hand ling med war fa rin kan 
være kom pli sert, blant an net på grunn av 
smalt te ra peu tisk vin du. Meld te bi virk nin ger 
av war fa rin er ho ved sa ke lig blød nin ger. I et 
norsk ar beid ble 713 blød nings bi virk nin ger i 
for bin del se med bruk av war fa rin un der søkt. 
Blød nin ge ne var re la tert til høy INR, og de 
fore kom i star ten av be hand lin gen. Hjer ne-
blød nin ger var rap por tert i over halv par ten av 
til fel le ne, fulgt av gas tro in tes ti na le blød nin ger 
og and re blød nin ger sam let i én grup pe. 53 % 
av hen del se ne var fa ta le. Som til tak for å re du-
se re an tall blød nings bi virk nin ger an be fal te 
for fatt er ne la ve re do se ring ini tialt, tett e re kon-
trol ler og INR-ver di er i ned re del av an be falt 
nivå (10).

Er fa ring med de nye mid le ne

Sjeld ne bi virk nin ger fan ges ofte ikke opp i kli-
nis ke stu di er som gjø res før god kjen ning av 

HO VED BUD SKAP
Bi virk nin ger, også al vor li ge, opp sto 
ved bruk av både war fa rin og de nye 
direktevirkende ora le an ti koa gu la-
sjons mid le ne (da bi gat ran, rivarok-
saban og apiksaban)

Pa si en ter med ko mor bi di tet, høy 
al der el ler som bruk te and re le ge-
mid ler som kan gi blød ning, had de 
økt ri si ko for al vor li ge hen del ser  
og død

All be hand ling med antikoagulantia 
kre ver grun dig og re gel mes sig opp - 
føl ging

I man ge år har war fa rin vært ene rå den de i 
Norge som per oralt le ge mid del ved be hov 
for an ti koa gu la sjon. Si den 2012 har imid-
ler tid fle re nye pre pa ra ter blitt tatt i bruk: 
da bi gat ran, rivaroksaban, apiksaban og 
edoksaban. Ett er at de nye an ti koa gu la-

sjons mid le ne – direktevirkende ora le antikoa-
gulantia (DOAK) – ble god kjent for re fu sjon på 
blå re sept, har bru ken av dem sta dig økt. Ett er 
hvert har dis se også er statt et war fa rin (fi gur 
1a). Da bi gat ran er en di rek te trombinhemmer, 
mens rivaroksaban, apiksaban og edoksaban 
er fak tor Xa-hem me re. Edoksaban ble mar-
keds ført ett er da ta inn sam lin gen og er der for 
ikke med i ana ly sen.

Før mar keds fø rings til la tel se ble gitt, vis te 
sto re mul ti sen ter stu di er (1–3), kjent som hen-
holds vis RE-LY (da bi gat ran), RO CKET AF (rivar-
oksaban) og ARIS TOT LE (apiksaban), at dis se 
me di ka men te ne var like gode som war fa rin 
for å fo re byg ge hjer ne slag. Sam men lig net 
med war fa rin re du ser te de også fore komst av 
in tra kra ni a le blød nin ger. Le ge mid le ne fo re-
byg ger også dyp vene trom bo se og lun ge em-
bo li (4). Sam men lig net med war fa rin skul le 
de nye mid le ne være enk le re å do se re, gi fær re 
in ter ak sjo ner og re gel mes sig mo ni to re ring 
med blod prø ver skul le ikke være nød ven dig.

Hel se di rek to ra tet og Sta tens le ge mid del-
verk har laget ret nings lin jer for bruk av de 
nye an ti koa gu la sjons mid le ne (5).

Spon tan rap por te ring  
av bi virk nin ger
Pa si en ter som del tar i kli nis ke stu di er skil ler 
seg på man ge må ter fra pa si en ter i en van lig 
kli nisk be hand lings si tua sjon. Der for er det 

Se lederartikkel side 1099
Appendiks på tidsskriftet.no

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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krip tivt med tan ke på al der og kjønn, sam ti-
dig le ge mid del bruk, bi virk nings hen del ser og 
ri si ko fak to rer for bi virk nin ger. Si den spontan-
rapporterte bi virk nings data ikke er et re pre-
sen ta tivt ut valg av alle bi virk nin ger som fore-
kom mer, og det er ulik rap por te rings grad for 
de uli ke le ge mid le ne, ble det kun gjort de s-
krip tiv sta tis tikk og ikke sta tis tis ke tes ter.

in ter vall og kjønn) hen tet fra Re sept re gis te ret 
for stu die pe ri oden. For bruks tal le ne er an gitt 
som to ta le an tall bru ke re av hvert le ge mid del 
i hen holds vis 2013, 2014 og 2015.

Analyse
In for ma sjon fra de re gist rer te mel din ge ne ble 
sam let i et reg ne ark i Ex cel og ana ly sert de s-

appendiks på nett for full sten dig va ria bel -
liste). Den nors ke bi virk nings da ta ba sen har 
funk sjo na li tet for å hånd te re du pli ka ter, og 
du pli ka ter var fjer net før da ta ana ly sen.

For bruks data
An tall bru ke re av de fire le ge mid le ne ble sam-
men med en kel te pa si ent ka rak te ris ti ka (al ders-

juni 13 K1-14 K3-14 K1-15K4-13K3-13 K2-14 K4-14 K2-15
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Fi gur 1  a) An tall uni ke in di vi der som bruk te direktevirkende ora le an ti koa gu la sjons mid ler (DOAK) per hele år for pe ri oden 2013–15. Kil de: Re sept re gis te ret. b) An tall bi virk nings - 
mel din ger per kvar tal (K). An gitt tall er må ned lig gjen nom snitt per kvar tal. Kil de: Bi virk nings da ta ba sen

Ta bell 1  De skrip ti ve data for pa si ent po pu la sjon og bi virk nings mel din ger. Data for tid mel lom opp start og hen del sen er kun be reg net for den grup pen hvor opp starts tids punkt var kjent. 
DOAK = direktevirkende ora le an ti koa gu la sjons mid ler. Kil de: Re sept re gis te ret og Bi virk nings da ta ba sen

Dabigatran Rivaroksaban Apiksaban Warfarin

Totalt antall brukere av antikoagulantia1 19 164 28 243 15 290 81 097

Antall meldinger 73 184 34 118

Antall meldinger/1 000 antikoagulantiabrukere1 3,8 6,5 2,2 1,3

Andel menn blant brukere av antikoagulantia (%) 60 55 53 60

Andel menn i meldingene (%) 57 48 53 66

Andel meldinger med tilleggsskjema (%) 48 53 44 33

Bivirkning oppstått første måned (%) 24 34 20 2

Bivirkning oppstått første 6 md (%) 55 73 75 11

Andel av pasientene 70 år og eldre: DOAK Warfarin

Andel i bivirkningsmeldingene (%) 76 85

Andel i hele pasientpopulasjonen med antikoagulantia (%) 58 65

1 Data er hen tet fra Re sept re gis te ret, øv ri ge data er hen tet fra bi virk nings da ta ba sen
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res te ren de mel din ge ne var and re in di ka sjo-
ner an gitt.

Til leggs skje ma ene ble fylt ut for 33 % av war-
farinbivirkningsmeldingene og for 51 % av 
DOAK-mel din ge ne (to talt 187 skje ma er).

Kjønn og al der
Fle re mel din ger gjaldt menn enn kvin ner, 
bort sett fra for rivaroksaban, der 48 % av mel-
din ge ne gjaldt menn. I DOAK-grup pen var 
76 % av pa si en te ne i bi virk nings rap por te ne 70 
år og eld re, mens til sva ren de tall for war fa rin 
var 85 %. I hele den be hand le de po pu la sjo nen 
var 58 % i DOAK-grup pen 70 år og eld re, mens 
dett e gjaldt 65 % i warfaringruppen. Gjen nom-
snitts al de ren for alle pa si en te ne i bi virk nings-
rap por te ne var 75�–�80 år, mens gjen nom snitts-
al de ren for de som døde var 79�–�81 år (tab 3).

høy est for rivaroksaban (6,5 mel din ger/1 000 
bru ke re), noe la ve re for da bi gat ran (3,8 ‰) og 
apiksaban (2,2 ‰) og mar kant la ve re for war-
fa rin (1,3 ‰) (tab 1).

De hyp pigst rap por ter te bi virk nin ge ne var 
hjer ne blød nin ger, blød nin ger i hud/mus kel/
ledd/slim hin ner og gas tro in tes ti na le blød nin-
ger. Samt li ge rap por ter te bi virk nin ger er an-
gitt i ta bell 2. En mind re an del pa si en ter had de 
bi virk nin ger i før s te be hand lings må ned, 
mens de fles te hen del se ne opp sto i lø pet av de 
før s te seks må ne de ne (tab 1).

In di ka sjo nen for an ti koa gu la sjon var at rie-
flim mer i 304 (74 %) av bi virk nings mel din g- 
e ne, mens i 69 (17 %) var in di ka sjo nen dyp 
vene trom bo se el ler lun ge em bo li. Dett e stør-
rel ses for hol det stem mer med for bruks møns-
te ret for antikoagulantia i Norge (12). I de 

Re sul ta ter

An tall bru ke re og bi virk nin ger
Utt rekk fra Re sept re gis te ret i pro sjekt pe ri oden 
vis te at an tall bru ke re av direktevirkende ora le 
an ti koa gu la sjons mid ler og war fa rin var hen-
holds vis 65 000 og 80 000. Kjønn- og al ders for-
de ling frem går av ta bell 1. I pe ri oden økte an-
tall pa si en ter som fikk for skre vet direktevir-
kende ora le an ti koa gu la sjons mid ler, mens 
bru ke re av war fa rin sank (fi gur 1a).

Det to ta le an tal let bi virk nings mel din ger var 
409 (291 for direktevirkende ora le an ti koa gu-
la sjons mid ler og 118 for war fa rin). Rap por te-
rin gen økte for beg ge ty per antikoagulantia i 
pe ri oden (fi gur 1b). An tall bi virk nings mel din-
ger per 1 000 bru ke re av antikoagulantia var 

Ta bell 2  An tall og ty per av bi virk nin ger meldt til RELIS for de uli ke le ge mid le ne i pe ri oden 1. juni 2013–31. mai 2015. Tal le ne er opp gitt som rene tall og er ikke jus tert for an tall bru ke re. 
Kil de: Bi virk nings da ta ba sen

Dabigatran Rivaroksaban Apiksaban Warfarin Totalt

Hjerneblødning 14 63 14 92 183

Hud/muskel/ledd/slimhinne-blødninger 13 41 2 7 63

Gastrointestinalblødning 16 18 5 10 49

Hemoglobinfall/anemi 11 19 3 5 38

Fall/traume 1 10 3 11 25

Terapisvikt 5 15 2 1 23

Ulcus, epigastrisk smerte 12 4 0 1 17

Trombose 2 11 2 1 16

Utslett/kløe 3 9 2 2 16

Hjerneinfarkt 4 6 2 2 14

Kognitiv påvirkning 2 10 0 1 13

Leverpåvirkning 5 4 1 0 10

Hodepine 1 6 2 0 9

INR-økning 0 0 0 9 9

Svimmelhet 1 7 0 1 9

Rektalblødning 3 3 1 1 8

Postoperativ blødning 0 5 1 0 6

Dyspné 0 5 0 0 5

Redusert nyrefunksjon 2 2 1 0 5

Håravfall 1 2 0 1 4

Perifer nervepåvirkning 2 2 0 0 4

Interstitiell lungesykdom 1 2 0 0 3

Utløst arytmi 1 2 0 0 3

Nyreblødning 1 0 0 0 1
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tall bru ke re og un der rap por te ring, kan tal le ne 
ikke bru kes til å es ti me re fre kvens av bi virk-
nin ger. An tall meld te bi virk nin ger for hvert 
direktevirkende ora le an ti koa gu la sjons mid del 
i stu di en va ri e rer. Rivaroksaban har høy est 
fore komst, også når tal let kor ri ge res for an tall 
bru ke re. I en ny lig pub li sert norsk stu die sy nes 
det som at rivaroksaban ga høy ere ri si ko for 
blød nin ger enn da bi gat ran og apiksaban (19), 
noe som også er sett i en svensk stu die (17).  
I vår stu die ble det fan get opp en kel te mu li ge 
bi virk nin ger, som hår av fall og uli ke bi virk nin-
ger fra sen tral ner ve sy ste met, som ikke var an-
gitt i pre pa rat om ta le ne, men som si den er 
blitt un der søkt vi de re av le ge mid del myn dig-
he te ne.

Tid før før s te bi virk ning
Ma jo ri te ten av bi virk nin ge ne for direktevir-
kende ora le an ti koa gu la sjons mid ler opp sto i 
lø pet av de før s te seks må ne de ne av be hand-
lin gen, mens en mind re an del opp sto i den 
før s te må ne den. Til sva ren de tall ved bruk av 
war fa rin er små, for di det var få ny opp star t- 

fa rin i pe ri oden skyld tes tro lig både økt for-
skriv ning av le ge mid le ne og det at Le ge mid-
del ver ket/RELIS spe si elt opp ford ret til å rap-
por te re bi virk nin ger ved antikoagulantia (13).

Det er kjent at langt fra alle bi virk nin ger 
mel des og at det ikke er til fel dig hvil ke hen del-
ser som blir rap por tert. I vårt ma te ria le var det 
fle re mel din ger for direktevirkende ora le 
 an ti  koa gu la sjons mid ler (re la tert til an tall bru-
ke re) enn for war fa rin. Dett e be tyr imid ler tid 
ikke at direktevirkende ora le an ti koa gu la-
sjons mid ler gir fle re bi virk nin ger enn war  fa-
rin. År sa ken kan være at det er stør re in ter es se 
for å rap por te re bi virk nin ger ved nye le ge mid-
ler. Når et le ge mid del er kjent, blir mind re 
 al vor li ge bi virk nin ger sjeld ne re meldt (14, 15). 
I en svensk stu die med war fa rin ble bare 14 % 
av de al vor li ge blød nin ge ne rap por tert (16).

Bi virk nings fore komst for hvert pre pa rat
De hyp pigst meld te bi virk nin ge ne i vår stu die 
(tab 2) sam sva rer godt med det som er sett i 
and re stu di er (17, 18). Bi virk nin ge ne er opp gitt 
i ab so lutt e tall. Si den det ikke er jus tert for an-

An del bi virk nings mel din ger klas si fi sert som 
al vor li ge var 97 % for war fa rin, 82 % for apiksa-
ban, 76 % for rivaroksaban og 74 % for da bi gat-
ran. I be gyn nel sen ble både al vor li ge og mind-
re al vor li ge hen del ser rap por tert for direkte-
virkende ora le an ti koa gu la sjons mid ler. Ett er 
hvert ble i øken de grad kun al vor li ge hen del-
ser meldt. For war fa rin ble det i hele pe ri oden 
ho ved sa ke lig meldt al vor li ge bi virk nin ger.

Dø de lig ut fall
An del bivirkningmeldinger med dø de lig ut fall 
var 50 % for war fa rin, 38 % for apiksaban, 19 % 
for da bi gat ran og 17 % for rivaroksaban. An tal-
let døds fall per 1 000 bru ke re av antikoagu-
lantia var høy est for rivaroksaban, med syn ken-
de tall for hen holds vis apiksaban, da bi gat ran 
og war fa rin. De van lig ste døds år sa ke ne an gitt 
i mel din ge ne var hjer ne blød ning, gastrointes-
tinalblødning og hjer ne in farkt. Tal le ne er ikke 
jus tert for an tall bru ke re. De fles te døds fal le ne 
skjed de i lø pet av det før s te halv å ret ett er be-
hand lings opp start, en mind re an del av pa si en-
te ne døde i før s te be hand lings må ned (tab 3).

Ko mor bi di tet
Pa si en te ne som døde, had de stør re grad av ko-
mor bi di tet, som hy per ten sjon, hjer te syk dom 
el ler ny re svikt, enn de som over lev de. Dett e 
gjeldt bru ke re både av direktevirkende ora le 
an ti koa gu la sjons mid ler og av war fa rin (tab 4).

Dis ku sjon

Øk nin gen i meld te bi virk nin ger ved direkte-
virkende ora le an ti koa gu la sjons mid ler og war-

Ta bell 3  Be skri vel se av dø de li ge hen del ser. Data for tid mel lom opp start og hen del sen er kun be reg net for den grup pen hvor opp starts tids punkt var kjent. Tal le ne er opp gitt som rene 
tall og er ikke jus tert for an tall bru ke re. Kil de: Re sept re gis te ret og Bi virk nings da ta ba sen

Dabigatran Rivaroksaban Apiksaban Warfarin

Gjennomsnittsalder i meldingene 76 75 80 79

Gjennomsnittsalder for døde i meldingene 79 81 81 80

Andel døde/1 000 brukere av antikoagulantia1 0,7 1,1 0,9 0,6

De vanligste dødsårsakene i antall:

Hjerneblødning 5 21 8 56

Gastrointestinalblødning 4 3 0 6

Hjerneinfarkt 2 3 1 0

Tid for dødsfallet:

Dødsfall første måned (%) 0 21 22 0

Dødsfall første 6 md (%) 29 53 78 13

1 Data er hen tet fra Re sept re gis te ret, øv ri ge data er hen tet fra bi virk nings da ta ba sen

Ta bell 4  An de len av pa si en ter med opp gitt hy per ten sjon, hjer te syk dom og re du sert ny re funk sjon i grup pen for direkte-
virkende ora le an ti koa gu la sjons mid ler (DOAK) og i grup pen for war fa rin. Tal le ne i pa ren tes er ab so lutt e tall for de som 
over lev de og de som døde. Kil de: Bi virk nings da ta ba sen

Hypertensjon Hjertesykdom Nyresvikt

DOAK, overlevende (%) (n = 231) 34 (78) 16 (36) 8 (18)

DOAK, døde (%) (n = 58) 40 (23) 28 (16) 19 (11)

Warfarin, overlevende (%) (n = 59) 29 (17) 25 (15) 5 (3)

Warfarin, døde (%) (n = 59) 34 (20) 32 (19) 8 (5)
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Stu di ens be grens nin ger
Un der rap por te ring er et kjent pro blem for 
spontanrapporterte bi virk nings mel din ger, og 
vårt ma te ria le er for holds vis lite. Fun ne ne i 
stu di en er der for ikke eg net til å sam men lig ne 
bi virk nings fore komst mel lom war fa rin og 
direktevirkende ora le an ti koa gu la sjons mid ler 
el ler til å trek ke kon klu sjo ner med hen syn til 
bi virk nings fre kvens og type bi virk nin ger ved 
de uli ke mid le ne.

Kon klu sjon

Bi virk nings pro fi le ne til direktevirkende ora le 
an ti koa gu la sjons mid ler er frem de les ikke full-
sten dig klar lagt. All be hand ling med antikoa-
gulantia bør gjø res ett er grun dig in di vi du ell 
vur de ring av hver en kelt pa si ent. Sær lig bør 
de eld ste be hand les på streng in di ka sjon og 
med tett opp føl ging av even tu el le bi virk nin-
ger. Ned jus te ring av do sen kan vur de res ved 
re du sert ny re funk sjon, ko mor bi di tet og in ter-
ak sjons ri si ko med and re le ge mid ler. Det er i 
til legg vik tig å lytt e til det pa si en te ne opp le ver 
av ube hag og mu li ge bi virk nin ger ett er opp-
start av le ge mid le ne. I vårt ma te ria le så vi at 
man ge av bi virk nin ge ne, også de fa ta le, kom 
ett er fle re må ne ders bruk av le ge mid le ne.

Vi vil gjer ne takke Jan nec ke Mell bye Dahl bo for prak tisk 
hjelp og Tone Wes ter gren for nytt i ge inn spill til ma nu-
skrip tet.

Mott att 17.8.2017, før s te re vi sjon inn sendt 17.4.2018,  
god kjent 2.5.2018.

å mel de de mind re al vor li ge bi virk nin ge ne. 
Mel de møns te ret for rivaroksaban nær met seg 
mel de møns te ret for war fa rin, der det nes ten 
ute luk ken de er al vor li ge hen del ser som blir 
meldt.

Bi virk nin ger med fa talt ut fall
Ma jo ri te ten av døds fal le ne i vårt ma te ria le var 
for år sa ket av hjer ne blød nin ger. Dett e stem-
mer med det som ble sett i de pivotale stu di e-
ne (1–3) og i en se ne re epi de mio lo gisk stu die 
(17). De fles te pa si en te ne som døde, had de 
brukt antikoagulantia i mer enn én må ned, 
noe som er vik tig å ta med i be trakt nin gen når 
det gjel der opp føl ging av dis se pa si en te ne.

Ko mor bi di tet
Vi fant at det var høy ere ko mor bi di tet (blant 
an net hy per ten sjon, hjer te syk dom og ny re-
svikt) hos pa si en te ne som døde enn hos dem 
som over lev de. I en stu die ble lav kropps vekt, 
end ret sam men set ning av fett og musk ler,  
re du sert ny re funk sjon, høy ko mor bi di tet,  
de mens og fall ri si ko an gitt som noen pre dis-
po ne ren de fak to rer for bi virk nin ger ved bruk 
av direktevirkende ora le an ti koa gu la sjons mid-
ler (21). En an nen stu die vis te at blant an net 
re du sert ny re funk sjon pre di ker te høy ri si ko 
for blød ning (17). Da bi gat ran er kon tra in di sert 
hos pa si en ter med al vor lig ned satt ny re funk-
sjon (kreatininclearance < 30 ml/min) for di 
dett e med fø rer høye se rum kon sen tra sjo ner 
som gir høy blød nings ri si ko (22). Vur de ring av 
pa si en tens ny re funk sjon er også vik tig ved be-
hand ling med apiksaban og rivaroksaban, som 
ikke an be fa les hos pa si en ter med kreatinin-
clearance un der 15 ml/min (5).

e de warfarinbrukere i vårt ma te ria le. Blant 
an net for di det i en tid li ge re norsk stu die ble 
vist at de fles te meld te blød nings bi virk nin ger 
for år sa ket av war fa rin opp sto kort tid (i lø pet 
av den før s te må ne den) ett er be hand lings-
start (10), har noen tenkt at dett e ge ne relt kan 
gjel de for antikoagulantia. Ut ifra ob ser va sjo-
ner i vårt ma te ria le kan det se ut som om bi-
virk nin ger ved bruk av direktevirkende ora le 
an ti koa gu la sjons mid ler i stør re grad opp står 
når pa si en ten har brukt le ge mid let i noe leng-
re tid. Det er vik tig å ta hen syn til dett e ved 
be hand ling og opp føl ging av pa si en ter med 
an ti koa gu la sjons be hand ling, sær lig si den  
pa si en ter nå i øken de grad be hand les med 
direktevirkende ora le an ti koa gu la sjons mid ler 
iste den for war fa rin (19).

Al der og kjønn
Det var ge ne relt høy ere an del menn i bi virk-
nings mel din ge ne. Dett e kan skyl des at fle re 
menn enn kvin ner har at rie flim mer og be-
hand les med antikoagulantia (tab 1) (20),  
og at bi virk nings tal le ne føl ger bru ken. At det 
for rivaroksaban var en noe la ve re an del 
menn, var an ta ge lig til fel dig. Vi fant også at 
de fles te pa si en te ne i bi virk nings mel din ge ne 
var over 70 år (tab 3). Eld re pa si en ter er ofte 
sy ke re og har der for stør re ri si ko for bi virk-
nin ger, også når de be hand les med antikoa-
gulantia (21).

An del av al vor li ge bi virk nin ger
Ut over i stu die pe ri oden økte an de len al vor- 
 li ge bi virk nings mel din ger for rivaroksaban. 
Dett e kan for kla res med at le ge mid let ble  
bed re kjent for kli ni ke re, og at de da lot være 

ANNE KAT RI NE EEK
er cand.pharm. med vi de re ut dan ning i kli nisk  
far ma si. Hun er råd gi ver og ar bei der mye med  
an ti koa gu la sjons mid ler.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

BJØRN ODD VAR STRØM
er cand.pharm., ph.d. og er ut re der in nen le ge - 
mid del til gang. 
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir føl gen de 
in ter es se kon flik ter: Han har ar bei det med bi virk nings-
rap por te ring for Bayer, som mar keds fø rer rivaroksoban.

GINE BAK KE HØI
er cand.pharm. og Qual i fied Per son ved No var tis 
Norge. Hun var tid li ge re se ni or råd gi ver ved Sta tens 
le ge mid del verk.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter ut over at hun ar bei der i No var tis 
Norge.

HAN NE STEN BERG-NILSEN
er cand.pharm. og spe si al råd gi ver med sær lig 
an svar for bi virk nings ar bei det og vur de ring av 
spontanrapporterte bi virk nin ger. Hun har med-
vir ket til ut vik ling av skje ma et for inn hen ting av 
til leggs opp lys nin ger.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.



1133TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 12,  2018;  138

ORIGINAL ARTIKKEL

LIT TE RA TUR
1 Con nol ly SJ, Ezekowitz MD, Yu suf S et al. Da bi-

gat ran ver sus war fa rin in pa ti ents with atrial 
fibrillation. N Engl J Med 2009; 361: 1139�–�51. 

2 Granger CB, Alexander JH, McMurray JJ et al. 
Apixaban ver sus war fa rin in pa ti ents with atrial 
fibrillation. N Engl J Med 2011; 365: 981�–�92. 

3 Patel MR, Mahaffey KW, Garg J et al. Rivaroxaban 
ver sus war fa rin in nonvalvular atrial fibrillation.  
N Engl J Med 2011; 365: 883�–�91. 

4 Gómez-Outes A, Suá rez-Gea ML, Lecumberri R  
et al. Di rect oral anticoagulants in the treat ment of 
venous thromboembolism, with a fo cus on  pa ti ents 
with pul mo nary embolism: an ev i dence-based 
re view. Vasc Health Risk Manag 2014; 10: 627�–�39. 

5 In for ma sjon om war fa rin og de di rek te vir ken de 
per ora le an ti koa gu la sjons mid le ne da bi gat ran, 
rivaroksaban og apixaban. Na sjo nal råd gi ven de 
spe sia list grup pe in nen an ti koa gu la sjon.  
Oslo: Hel se di rek to ra tet, 2015.  
https://helsedirektoratet.no/Lists/Pub li ka sjo ner/
Attachments/433/In for ma sjon-om-war fa rin-og- 
de-per ora le-an ti koa gu la sjons mid le ne-da bi gat ran-
rivaroksaban-og-apixaban-IS-2050-Fullversjon.pdf 
(13.1.2016).

6 Guide li ne on good pharmacovigilance prac tices 
(GVP) – Modu le VI – Management and re porting  
of ad verse reactions to me dic i nal pro ducts (Rev 1). 
Eu ro pean Medicines Agency, 2014. http://www.ema.
europa.eu/docs/en_GB/document_library/ 
Scientific_guideline/2014/09/WC500172402.pdf 
(2.5.2018).

7 Harg P, Lis le vand H, Bua jor det I et al. Bi virk nings-

rap por te ring og le ge mid del over vå king. Tidsskr 
Nor Lægeforen 2003; 123: 331�–�2. 

8 Myhr K. G5 Bi virk nin ger og le ge mid del over vå king. 
Norsk Le ge mid del hånd bok 2016.  
http://legemiddelhandboka.no/Ge ne rel le/93635 
(25.1.2017).

9 Bi virk nings rap port for 2011. Oslo: Sta tens Le ge-
mid del verk, 2012. https://legemiddelverket.no/
Doc u ments/Bivirkninger%20og%20sikkerhet/
Rapporter%20og%20oversikter/%C3%85rsrapporter/ 
%C3%85rsrapport%20Bivirkninger%202011.pdf 
(9.2.2018).

10 Bre en AB, Va skinn TE, Reikvam A et al. War fa rin- 
 be hand ling og blød nin ger. Tidsskr Nor Lægeforen 
2003; 123: 1835�–�7. 

11 World Health Or gan i za tion – Upp sa la Mo ni to-
ring Centre. Com mon con cepts and terms in 
pharmacovigilance. https://www.who-umc.org/
sa fer-use-of-medicines/sa fer-use-of-medicines-the-
basics/com mon-con cepts-and-terms/ (2.5.2018).

12 Ur ba ni ak AM, Strøm BO, Kron tveit R et al. Pre scrip-
tion patt erns of non-vi ta min k oral anticoagulants 
across indications and fac tors as so ci ated with 
their in creased prescribing in atrial fibrillation 
be tween 2012–2015: a study from the Nor we gi an 
pre scrip tion da ta ba se. Drugs Ag ing 2017; 34: 
635�–�45. 

13 Sten berg-Nilsen H. Til leggs skje ma – bi virk nin ger 
av antikoagulantia. https://relis.no/Bi virk nin ger/
Nytt_om_bivirkninger/2013/Tilleggsskjema_
bivirkninger_av_antikoagulantia/ (23.3.2017).

14 Bäck ström M, Mjörndal T, Dahl qvist R et al. Att i-

tu des to re porting ad verse drug reactions in 
north ern Swe den. Eur J Clin Pharmacol 2000; 56: 
729�–�32. 

15 Pillans PI. Clin i cal perspectives in drug safety and 
ad verse drug reactions. Ex pert Rev Clin Pharmacol 
2008; 1: 695�–�705. 

16 Bäck ström M, Mjörndal T, Dahl qvist R. Un der-
re porting of se ri ous ad verse drug reactions in 
Swe den. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2004; 13: 
483�–�7. 

17 Al-Kha li li F, Lind ström C, Ben son L. The safety and 
per sist ence of non-vi ta min-K-an ta go nist oral anti-
coagulants in atrial fibrillation pa ti ents treated in 
a well struc tured atrial fibrillation cli nic. Curr Med 
Res Opin 2016; 32: 779�–�85. 

18 Saraf K, Mor ris PD, Garg P et al. Non-vi ta min K 
an ta go nist oral anticoagulants (NOACs): clin i cal 
ev i dence and ther a peu tic considerations. Post grad 
Med J 2014; 90: 520�–�8. 

19 Hal vor sen S, Gha ni ma W, Fride Tve te I et al.  
A na ti on- wide reg is try study to compa re bleed ing 
ra tes in pa ti ents with atrial fibrillation being 
pre scribed oral anticoagulants. Eur Heart J Cardio-
vasc Pharmacother 2017; 3: 28�–�36. 

20 Granada J, Uri be W, Chyou PH et al. In ci dence and 
pre dic tors of atrial flutt er in the ge ne ral pop u la-
tion. J Am Coll Cardiol 2000; 36: 2242�–�6. 

21 Kundu A, Sar dar P, Chatterjee S et al. Min i mizing 
the risk of bleed ing with NOACs in the el der ly. 
Drugs Ag ing 2016; 33: 491�–�500. 

22 Moore TJ, Cohen MR, Mattison DR. Da bi gat ran, 
bleed ing, and the re gu la tors. BMJ 2014; 349: g4517. 



1134

ORIGINALARTIKKEL

TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 12,  2018;  138:  1134 –9

TOR KIL BER GE
torkil.berge@diakonsyk.no
Vok sen psy kiat risk av de ling Vin de ren
Dia kon hjem met Sykehus

KJERS TI SUNNIVA BJØN TE GÅRD
Men tal Hel se

PET TER EKERN
Vok sen psy kiat risk av de ling Vin de ren
Dia kon hjem met Sykehus

Bruk av tvang i psy kisk  
hel se vern – di lem ma er  
i be slut nings pro ses sen

BAK GRUNN
Bruk av tvun gent psy kisk hel se vern bry ter med prin sip-
pet om fri vil lig un der sø kel se og be hand ling. Sam ti dig 
skal per so ner i akutt fare kun ne få på tren gen de nød ven-
dig hel se hjelp.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
Ett er 37 øye blik ke lig hjelp-sam ta ler på po li kli nik ker  
i psy kisk hel se vern hvor bruk av tvun gent psy kisk 
hel se vern ble vur dert, ble det fore tatt in ter vju er av de 
øye blik ke lig hjelp-an svar li ge.

RE SUL TA TER
Stu di en in klu de rer sam ta ler som re sul ter te i tvangs -
innleg gel se (n = 15), tvun gen ob ser va sjon (n = 2), fri vil lig 
inn leg gel se (n = 14) og po li kli nisk opp føl ging (n = 6). 

Vik ti ge fak to rer i vur de ring av bruk av tvang var al vor lig-
he ten av psy ko tis ke symp to mer, sui ci dal fa re og fare for 
and re samt van ske li ge so si a le for hold. Tre fi re de ler av  
de øye blik ke lig hjelp-an svar li ge var i tvil i stør re el ler 
mind re grad, og 16 av 37 opp lev de ube hag un der vur de-
rin gen. Med tan ke på om pa si en ten opp lev de å ha blitt 
møtt med re spekt, vekt la de øye blik ke lig hjelp-an svar -
lige om pa si en tens me ning ble hørt. Der de øye blik ke lig 
hjelp-an svar li ge var i tvil, ble det pekt på en rek ke fag li ge 
og etis ke pro blem stil lin ger frem til be slut ning ble tatt.

DIS KU SJON
Det bør gis rom for etisk og fag lig re flek sjon om kring 
vur de rin ger av bruk av tvang i den kli nis ke hver da gen  
og opp læ ring i til tak for å styr ke pa si en tens opp le vel se 
av del ak tig het un der sam ta len.
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Bruk av tvang over for pa si en ter i psy-
kisk hel se vern er et unn tak fra 
grunn prin sip pet om at un der sø-
kel se og be hand ling skal være fri-
vil lig. Pa si en tens med be stem mel se 
og au to no mi er for ank ret i pa si ent- 

og bru ker ret tig hets lo ven (1). Re gel ver ket 
rundt bruk av tvang er om fatt en de, og ved tak 
blir fulgt opp av egne kon troll kom mi sjo ner. 
Det skal fore lig ge en al vor lig sinns  lidel se, og 
man må i den ak tu el le si tua sjo nen vur de re 
om det er en nær lig gen de og al vor lig fare for 
eget el ler and res liv el ler hel se (2). Fri vil li ge 
be hand lings al ter na ti ver skal være for søkt 
gjen nom ført el ler være vur dert som ikke mu-
li ge å gjen nom fø re. Det skal leg ges sær lig vekt 
på hvor stor be last ning tvang vil med fø re for 
per so nen. Man må vur de re om ved kom men de 
er sam tyk ke kom pe tent, alt så for står re le vant 
in for ma sjon, kan av veie uli ke be hand lings -
alter na ti ver og fore ta valg til pas set egen si tua-
sjon (3). Pa si en ten skal gis an led ning til å ut -
tale seg. Ofte må man ta hen syn til man ge 
fak to rer i en kom pleks hel hets vur de ring.

For at per so ner i akutt fare skal få nød ven dig 
hel se hjelp på leg ger hel se per so nello ven § 7 
hel se per so nell å yte øye blik ke lig hjelp (4). For 
å vur de re om tvun gent psy kisk hel se vern er 
nød ven dig, skal det fore tas en un der sø  kelse av 
lege el ler psy ko log som er uav hen gig av den 
sen ge av de lin gen der man vur de rer å leg ge inn 
pa si en ten. Un der sø kel sen kan fore tas av fast-
le ge, le ge vakt el ler, som i vår stu die, av en øye-
blik ke lig hjelp-an svar lig på en po li  klinikk i 
psy kisk hel se vern. På bak grunn av opp lys nin-
ge ne fra den ne un der sø kel sen og egne ob ser-
va sjo ner skal den fag lig an svar li ge for ved tak 
(psy kia ter el ler psy ko log spe sia list an satt på 
døgn in sti tu sjo nen) in nen 24 ti mer fore ta en 
uav hen gig vur de ring av om vil kå  rene for tvun-
gent psy kisk hel se vern er opp fylt (4).

Bruk av tvang i Norge

Det er be ty de li ge geo gra fis ke og in sti tu sjons-
vise for skjel ler i om fang av tvangs bruk i Norge 
som ikke sy nes å kun ne for kla res ut ifra pa -
sient grunn laget (5). I 2014 fikk Norsk pa si ent-
re gis ter rap port om ca. 8 000 tvangs inn leg-
gel ser av 5 600 pa si en ter (6).

I fle re stu di er både i Norge og i and re land 
frem går det at lav ut dan ning, lav inn tekt, svak 
fa mi lie til knyt ning, li ten so si al støtt e, ska de lig 
bruk av rus mid ler og et nisk mi no ri tets bak-
grunn øker sann syn lig he ten for tvangs inn leg-
gel se (7). Al der og kjønn sy nes å ha mind re 

be tyd ning (8, 9). Få le di ge sen ge plas ser og lav 
be man ning er også for bun det med økt bruk 
av tvang (8, 9). Kul tu rel le hold nin ger i or ga ni-
sa sjo nen («slik gjør vi det hos oss») kan ha 
inn virk ning, li ke så pa ter na lis tis ke hold nin ger 
hos fag per so ner in vol vert i be slut nin gen om 
bruk av tvang (10, 11). Be slut nings pro ses sen 
på vir kes av de in vol ver tes tolk ning av de retts-
li ge kri te ri e ne for bruk av tvang (12) og av 
 etis ke di lem ma er (3, 13, 14).

Et vik tig mål i øye blik ke lig hjelp-sam ta len 
er at pa si en ten i størst mu lig grad opp le ver å 
være del ak tig i vur de rin ge ne som fore tas. Pa-
si en ter som blir møtt med re spekt og som blir 
in klu dert i be slut nings pro ses sen, rap por te rer 
sy ste ma tisk mind re grad av opp levd tvang 
(15).

Ved noen øye blik ke lig hjelp-vur de rin ger vil 
kri te ri e ne for tvangs bruk være klart til ste de. 
Ved and re vil det være ty de lig at kri te ri e ne for 
bruk av tvang ikke fore lig ger. I man ge si tua-
sjo ner vil det imid ler tid være uklart om bruk 
av tvang el ler fri vil li ge til tak er den rik ti ge be-
slut nin gen. For å ut vik le fag li ge vur de rings- 
og be slut nings me to der som kan føre til re du-
sert bruk av tvang el ler sik re at ved tak om 
tvang gjø res på en så skån som måte som mu-
lig, er det vik tig å be ly se hvor dan man går 
frem i si tua sjo ner der det ikke er en ty dig hva 
som er rik tig å gjø re.

Den ne ar tik ke len om hand ler øye blik ke lig 
hjelp-sam ta ler på po li kli nik ker i psy kisk hel se-
vern der mu lig he ten for bruk av tvang blir 
vur dert. Vi in klu der te både sam ta ler som re-
sul ter te i og sam ta ler som ikke re sul ter te i en 
vur de ring om at tvun gent psy kisk hel se vern 
var på krevd. Vi in ter vju et le ger og psy ko lo ger 
ved fle re po li kli nik ker i Oslo som har gjen-
nom ført sli ke sam ta ler. De ble spurt om fag -
lige og etis ke di lem ma er, om opp levd tvil og 
ube hag og om de trod de at pa si en te ne opp-
lev de å bli del ak tig i be slut nings pro ses sen og 
møtt med re spekt.

For må let med stu di en var å be ly se hvil ke 
fak to rer som har be tyd ning for øye blik ke lig 
hjelp-an svar li ges be slut nin ger om mu lig 
bruk av tvang. Vi la vekt på føl gen de spørs-
mål, vur dert ut ifra be slut nings tager nes syns-
vin kel:
• Hvil ke vur de rin ger lig ger til grunn for å 

be slutt e at tvang er på krevd el ler ikke?
• Hvil ke even tu el le di lem ma er, tvil og ube-

hag opp le ver man un der dis se vur de rin -
gene?

• Hvil ke fak to rer er vik ti ge for at pa si en te ne 
skal opp le ve å være del ak tig i be slut nings-
pro ses sen og føle seg møtt med re spekt?

Ma te ria le og me to de
I den ne ar tik ke len har vi ana ly sert 37 øye blik-
ke lig hjelp-sam ta ler ved tre po li kli nik ker i 
psy kisk hel se vern der man vur de rer tvun gent 
psy kisk hel se vern. De in ter vju e de var 18 psy-
kia te re, fem psy ko log spe sia lis ter, 12 le ger i 
spe sia li se ring (LIS) og to psy ko lo ger. Po li -
klinik ke ne dek ker både vest li ge og øst li ge 
 by  deler i Oslo. De øye blik ke lig hjelp-an svar -
lige er in ter vju et av er far ne psy kia te re el ler 
psy ko log spe sia lis ter. Del ta ger ne ble re krutt ert 
fort lø pen de ved at alle øye blik ke lig hjelp- 
ansvar li ge ble spurt om sam ta len had de in ne-
holdt en vur de ring av bruk av tvang. In ter -
vjuet  var te opp mot en time. I dett e bruk te 
man et spør re skje ma der ut sag ne ne had de 
kvan ti ta ti ve svar al ter na ti ver samt mu lig het å 
gi en ut dyp ning av sva re ne. Spør re skje ma et 
er ut vik let i sam ar beid med Tvangsforsk – 
Nett verk for forsk ning og kunn skaps ut vik ling 
om bruk av tvang i det psy kis ke hel se ver net. 
Fle re av de ak tu el le spørs må le ne er gjen gitt i 
ta bell 1. Skje ma et kan fås ved hen ven del se til 
før s te for fatt er.

Stu di en er god kjent av Re gio nal ko mi té for 
me di sinsk og hel se fag lig forsk nings etikk, REK 
Sør-Øst, og alle del ta ger ne har gitt skrift lig 
sam tyk ke.

De sta tis tis ke ana ly se ne er ut ført i IBM SPSS 
Statistics, ver sjon 21. Kendalls rang kor re la-
sjons ko effi  si ent (Kendalls tau-b) er be nytt et 
for å be reg ne kor re la sjo nen mel lom or di na le 
ka te go ris ke va riab ler.

Re sul ta ter

Av de 37 øye blik ke lig hjelp-sam ta le ne var be-
ho vet for til tak i ni av til fel le ne meldt fra på-
rø ren de, ni fra akutteam, dvs. en am bu lant 
vaktt je nes te ved et dis trikts psy kiat risk sen ter 
(DPS), tre fra fast le ge og to fra pa si en ten selv. 
I de fles te vur de rin ge ne var dess uten uli ke 
 off ent li ge in stan ser, som le ge vakt, po li ti, uli ke 
be hand lings en he ter i psy kisk hel se vern og 
by de ler in vol vert. I åtte sam ta ler var det fatt et 
ved tak om tvun gen le ge un der sø kel se, der 
 på rø ren de, fast le ge el ler and re had de meldt 
be ho vet til by dels over le gen. Po li ti et var di rek-
te in vol vert i fem av 27 sam ta ler der dett e var 
re gist rert.

I nes ten alle sam ta le ne var akutt psy ko se en 
ak tu ell pro blem stil ling (31 av 37), mens sui ci-
dal fa re var et tema i 13. 15 av de 37 sam ta le ne 
re sul ter te i at pa si en ten ble inn lagt med tvun-
gent psy kisk hel se vern. Blant de øv ri ge end te 

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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14 med fri vil lig inn leg gel se og to med inn leg-
gel se un der tvun gen ob ser va sjon. Seks pa si en-
ter ble ikke inn lagt, men fikk av ta le om po li-
kli nisk opp føl ging.

I 18 av sam ta le ne ble det opp nådd kon takt 
med på rø ren de i for bin del se med øye blik ke-
lig hjelp-vur de rin gen. I 13 av dem men te de 
på rø ren de at pa si en ten bur de leg ges inn, og 
i ti av dis se igjen om nød ven dig med bruk av 
tvang. Det var godt sam svar mel lom på rø ren-
des og øye blik ke lig hjelp-an svar li ges vur de-
ring av be hov for inn leg gel se. 11 av de 13 
 vur de rin ge ne der på rø ren de øns ket det, re sul-
ter te i inn leg gel se. I to av de tre sam ta le ne der 
på rø ren de ikke øns ket inn leg gel se, ble re sul-
ta tet po li kli nisk opp føl ging uten inn leg gel se.

Som ta bell 1 vi ser, opp ga ni av de 37 øye blik-
ke lig hjelp-an svar li ge at de ikke var i tvil om 
av gjø rel sen. Tre fi re de ler av fag per so ne ne som 
vur der te bruk av tvang, var alt så i tvil i stør re 
el ler mind re grad.

Uli ke år sa ker til tvil
Fak to rer som på vir ket re sul ta tet av øye blik ke-
lig hjelp-sam ta len var al vor lig he ten av pa si en-
tens psy ko tis ke symp to mer, sui ci dal fa re el ler 
fare for and re, samt pa si en tens so si a le si tua-
sjon. Det sis te gjaldt for eks em pel om ved-
kom men de bod de ale ne og om han el ler hun 
had de støtt en de på rø ren de. Ved fri vil lig inn-
leg gel se var sucidalfare en sen tral kil de til tvil. 
Hvis det ikke var tvil om tvun gent psy kisk hel-
se vern, var be tyd nin gen av psy ko tis ke sym-
pto mer og fare for and re spe si elt vik tig for 
be slut nin gen.

De øye blik ke lig hjelp-an svar li ge ble bedt om 
å be skri ve når og hvor for de var i tvil,  hvil ke 
uli ke al ter na ti ver som fore lå og hva som lå til 
grunn for det en de li ge val get. I ram me 1 er 
 sli ke re flek sjo ner gjen gitt for tre pa si en ter.

For noen øye blik ke li ge hjelp-an svar li ge 
opp sto tvi len tid lig i sam ta len, mens den 
 av tok ett er hvert som de psy ko tis ke symp to-
me ne og/el ler suicidalrisikoen ble mer frem-

tre den de. For and re av tok tvi len i til fel ler der 
det opp sto en god re la sjon som lett et kom mu-
ni ka sjo nen.

En øye blik ke lig hjelp-an svar lig for tal te om 
en pa si ent som ba ga tel li ser te si tua sjo nen, 
sam ti dig som det kom kla re mel din ger fra 
and re in vol ver te om at pa si en ten bur de leg-
ges inn. Be slut nings tage ren strev de med å 
opp nå god kon takt med pa si en ten i star ten 
av sam ta len, men dett e bed ret seg. Mer ro 
over si tua sjo nen inn vir ket til en be slut ning 
om po li kli nisk opp føl ging.

År sa ker til be slut nin ge ne
Ram me 2 gjen gir uli ke fak to rer av be tyd ning 
for om kon klu sjo nen ble tvun gent psy kisk 
hel se vern el ler fri vil lig opp føl ging.

Al ter na ti ver til tvang
Der som re sul ta tet av vur de rin ge ne ble inn leg-
gel se med tvang, be skrev fle re øye blik ke lig 
hjelp-an svar li ge al ter na ti ver som de skul le 
øns ke de had de hatt til rå dig het, men som 
ikke fan tes. Fle re sa at am bu lan te døgn til bud 
i hjem met kun ne gjort det lett e re å kart leg ge 
pa si en te nes funk sjons ev ne og evne til egen-
om sorg. Sam ti dig opp ga man ge at de ikke så 
for seg al ter na ti ver som ville ha vært for svar-
lig å bru ke i den ak tu el le si tua sjo nen.

Opp levd ube hag
I alt 16 av de 37 øye blik ke lig hjelp-an svar li ge 
opp ga at de i stør re el ler mind re grad opp -
levde sam ta len som ube ha ge lig. Kil der til ube-
hag var blant an net tvil om be slut nin gen, 
tids press, man gel full kjenn skap til pa si en ten, 
press fra fast be hand ler om å fore ta inn leg -
gelse el ler uenig het med akutt av de lin gen. To 
av de in ter vju e de føl te at egen sik ker het var 
tru et. En anga po li ti ets inn gri pen som en kil de 

Ram me 1

Ka sui stikk eks emp ler der øye blik ke lig 
hjelp- ansvar li ge har kjent tvil rundt 
tvun gent psy kisk hel se vern

Pa si ent A had de sann syn li ge prodromal-
symptomer på en al vor lig sinns li del se. 
Sam ti dig var det mye usik ker het om ved-
kom men de var psy ko tisk og hvil ken rol le 
rus mid del pro ble mer spil te for den ak tu el le 
til stan den. Pa si en ten had de et man gel fullt 
nett verk og en usta bil bo si tua sjon. Det 
fore lå in gen øns ker, ver ken om inn leg gel se, 
me di ka men tell be hand ling el ler opp føl ging 
med sam ta le. Må let var å etab le re en 
po li kli nisk kon takt i et mer lang sik tig 
per spek tiv. Tvi len gikk ut på om po li kli nisk 
be hand ling var for svar lig nå. Etis ke vur de-
rin ger av ba lan sen mel lom inn sikt og au to-
no mi ble po eng tert. Kon klu sjo nen ble 
fri vil lig po li kli nisk opp føl ging.

Pa si ent B had de al vor li ge psy ko tis ke sym-
pto mer, men had de svært god opp føl ging 
av kom pe ten te på rø ren de. Mu li ge al ter na -
tiver var tett opp føl ging med ny opp start 
av me di ka men tell be hand ling ver sus inn-
leg gel se. Vik ti ge år sa ker til den en de li ge 
av gjø rel sen med fri vil lig po li kli nisk opp føl-
ging var kom bi na sjo nen av res surs ster ke 
på rø ren de og pa si en tens be last nin ger 
for bun det med inn leg gel se.

Pa si ent C had de al vor lig psy kisk li del se  
og en van ske lig bo si tua sjon. Den so si a le 
si tua sjo nen var kom pli sert og kon flikt fylt. 
Mor var svært be kym ret for at pa si en ten 
ville prø ve å ta li vet av seg. Øye blik ke lig 
hjelp-an svar lig vur der te stor grad av sam-
men heng mel lom den so si a le si tua sjo nen 
og for ver ring av symp to me ne. Kon klu sjo-
nen ble at inn leg gel se med tvang var 
 på krevd.

Ta bell 1  Bruk av tvang i psy kisk hel se vern. 37 øye blik ke lig hjelp-an svar li ge le ger og psy ko log spe sia lis ters svar på spørs mål langs en or di nal ska la på spørs mål om opp levd tvil ved 
 beslut nin gen samt re spekt, in vol ve ring og syk doms for stå el se hos pa si en ten

Spørsmål
Ikke i det 
hele tatt Litt Noe Mye Svært mye

Var du i tvil om beslutningen? (n = 37) 9 16 10  2  0

I hvilken grad tror du at pasienten opplevde å få komme med sine synspunkter  
i øyeblikkelig hjelp-samtalen? (n = 35) 3  6  5 11 10

I hvilken grad opplevde du at pasientens synspunkter fikk innvirkning på  
beslutningen som ble tatt? (n = 24) 4  4  2  9  5

I hvilken grad tror du pasienten opplevde å bli møtt med respekt under  
øyeblikkelig hjelp-samtalen? (n = 36) 0  3 10 16  7

I hvilken grad opplevde du at pasienten hadde en forståelse av situasjonen 
(sykdomsinnsikt/beslutningskompetanse)? (n = 37) 8 13 10  6  0
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til ube hag. Ved kom men de men te at pa si en-
ten i den ne si tua sjo nen ville kun ne føle seg 
kren ket.

Re spekt
De øye blik ke lig hjelp-an svar li ge ble bedt om 
å be skri ve hva som var bak grun nen for de res 
opp fat ning av om pa si en ten opp lev de å bli 
møtt med re spekt (tab 1). Et fler tall un der stre-
ket be tyd nin gen av å gi pa si en ten grun dig 
in for ma sjon og å bru ke god tid til å lytt e til 
pa si en tens syns punk ter i en «myk at mo  sfæ re». 
De un der stre ket også at det er vik tig å få for-
mid let til pa si en ten at de har kjenn skap til 
hans el ler hen nes si tua sjon. En god re la sjon 
må til stre bes.

Det var en nær sam men heng mel lom de 
øye blik ke lig hjelp-an svar li ges vur de ring av 
om pa si en ten ble møtt med re spekt og vur de-
rin gen om at pa si en ten fikk kom me til med 
sine syns punk ter (Kendalls tau-b = 0,63; p- 
verdi < 0,001; n = 35). I vur de rin ge ne var det 
også en sam men heng mel lom pa si en tens syk-
doms inn sikt og gra den av inn virk ning på be-
slut nin gen (Kendalls tau-b = 0,62; p-ver di: 
< 0,001; n = 24). Selv om fle re av de øye blik ke-
lig hjelp-an svar li ge vur der te at pa si en ter som 
ble inn lagt un der tvun gent psy kisk hel se vern/
ob ser va sjon i mind re grad ble møtt med re-
spekt, fan tes det unn tak. En øye blik ke lig 
hjelp-an svar lig kjen te pa si en ten godt fra før 
og bruk te lang tid på sam ta len. Vur de rin gen 
var at den ne pa si en ten opp lev de å bli møtt 
med mye re spekt, selv om kon klu sjo nen ble 
inn leg gel se med tvang.

I sa ker der po li ti et var in vol vert, men te de 
øye blik ke lig hjelp-an svar li ge at pa si en te ne i 
langt mind re grad opp lev de å bli møtt med 
re spekt. Fle re be skrev li ke vel at sam ar bei det 
med po li ti et var bra, at de «roet si tua sjo nen», 
at de var «hjelp som me og ras ke» og at de 
«opp før te seg venn lig, smi dig og ro lig». Sann-
syn lig he ten for at po li ti et var in vol vert, var 
størst i de mest ufor ut sig ba re og al vor li ge 
 si tua sjo ne ne.

Fag li ge og etis ke di lem ma er
Ram me 3 vi ser fag li ge og etis ke di lem ma er 
som de øye blik ke lig hjelp-an svar li ge trakk 
frem, ka te go ri sert ett er at be slut nin gen var 
tatt.

Dis ku sjon

Hen sik ten med stu di en var å be ly se hvil ke for-
hold øye blik ke lig hjelp-an svar li ge i psy kisk 

hel se vern frem he vet som be tyd nings ful le når 
de vur der te bruk av tvang. Vik ti ge fak to rer i 
vur de rin gen var al vor lig he ten av de psy ko -
tiske symp to me ne, sui ci dal fa re og fare for 
and re, og van ske li ge so si a le for hold. Når de 
øye blik ke lig hjelp-an svar li ge var i tvil, trakk 
de frem uli ke fag li ge og etis ke pro blem stil lin-
ger i pro ses sen frem til be slut nin gen ble tatt. 
De frem he vet det etis ke di lem ma et som all tid 
er for bun det med å tvin ge en be hand ling på 
en per son som ikke selv gir utt rykk for øns ke 
om slik hjelp.

Fle re av de in ter vju e de var i tvil om det var 
for svar lig å leg ge inn pa si en ten fri vil lig. Pa -
sien ten kun ne frem stå som am bi va lent un der 
sam ta len, og man var usik re på om pa si en ten 
ville bli i av de lin gen el ler skrive seg ut for tid-
lig. Dess uten kun ne det være usik kert om det 
var mu lig å få etab lert et for svar lig til syn hjem-
me. Noen var i tvil om symp to me nes al  vor lig-
het, for eks em pel i hvil ken grad pa si en ten var 
psy ko tisk. En kel te res pon den ter opp lev de et 
stort på trykk fra på rø ren de om be ho vet for 
inn leg gel se, mens de selv had de be gren se de 
for hånds kunn ska per om pa si en tens si tua sjon. 
Ge ne relt var det et godt sam svar mel lom på-

Ram me 2

Fak to rer som iføl ge de øye blik ke lig 
hjelp- ansvar li ge på vir ket be slut nin gen 
om tvun gent psy kisk hel se vern el ler 
fri vil lig opp føl ging

Tal te for tvun gent psy kisk hel se vern:

Al vor lig og raskt funk sjons fall med psy ko se 
og sui ci dal fa re

Tid li ge re al vor li ge suicidalforsøk

Al vor li ge psy ko tis ke symp to mer som vir ket 
funk sjons hem men de

Fare for and res liv og hel se

Be hov for egen be skyt tel se

Ut sikt til bed ring ved en inn leg gel se

Tal te for fri vil lig opp føl ging:

Pa si en ten var po si tiv til de fore slåt te 
 til ta ke ne

Pa si ent-be hand ler-for hol det ble styr ket 
un der vur de rings sam ta len

Pa si en ten syn tes å ha inn sikt i sin si tua sjon

Vik tig he ten av å etab le re til lit og al li an se 
til sy ke hu set

Hel hets vur de rin gen til sa fri vil lig het frem for 
tvang

Ram me 3

Fag li ge og etis ke di lem ma er som ble 
truk ket frem i vur de rin gen

Ved fri vil lig inn leg gel se

Pa si en ten had de ny lig ut agert un der en 
psy ko se, men ble ikke vur dert som psy ko-
tisk un der sam ta len. Hvor dan skul le man 
leg ge til ret te for vi de re iva re ta gel se der-
som pa si en ten ikke mak tet å ta vare på  
seg selv?

Pa si en ten var psy ko tisk, men med ny lig 
opp stått syk doms de but. Bruk av tvang 
kun ne un der mi ne re al li an se byg gin gen  
og til li ten som er vik tig for lang tids opp -
følging

Man mang let nød ven dig bak grunns kunn-
skap om en sui ci dal pa si ent, og pa si en ten 
selv ga lite in for ma sjon

Ved ob ser va sjons inn leg gel se

Man viss te at mot ta gen de en het had de  
et an net syn på si tua sjo nen enn en selv

Ved inn leg gel se til tvun gent psy kisk 
hel se vern

Pa si en ten had de tid li ge re hatt tvun gent 
psy kisk hel se vern uten døgn opp hold,  
men det te var av vik let. Det var nå tvil  
om det had de vært en rik tig be slut ning,  
da pa si en ten had de hatt et sterkt funk-
sjons fall i et ter kant

Øns ket om å re spek te re pa si en tens au to-
no mi kom i kon flikt med be ho vet for  
å bru ke tvang for å iva re ta en  pa  sient  
som had de for sømt seg selv

Å vur de re gra den av ma nis ke symp to mer 
hos pa si en ten var van ske lig, og sam -
arbeidet un der sam ta len var man gel fullt. 
 Sam  tidig var det tvil om fri vil lig het i til-
strek ke lig grad var for søkt slik lo ven  
kre ver

Det fore lå komparentopplysninger om 
psy ko se, men pa si en ten til dek ket dem slik 
at de psy ko tis ke symp to me ne først kom 
frem et ter en lang sam ta le

Ved fri vil lig po li kli nisk opp føl ging

Pa si en ten had de pa ra noi de fore stil lin ger, 
og sy ke hus inn leg gel se ble vur dert som 
nyt tig. Pa si en tens mot stand mot inn leg -
gelse ble vik tig for av gjø rel sen om po li kli-
nisk opp føl ging

Pa si en ten ville slite med å føl ge opp po li-
kli nisk be hand ling, men akutt pos ten vis te 
sterk mot stand mot inn leg gel se

For el der øns ket inn leg gel se av sitt  voks ne 
barn, men ut fra en hel hets vur de ring  
ble det kon klu dert med po li kli nisk opp -
følging
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rø ren des og øye blik ke lig hjelp-an svar li ges vur-
de ring av be hov for inn leg gel se.

En øye blik ke lig hjelp-an svar lig sa at det all-
tid ville være grunn lag for tvil i den ne type 
sam ta ler, for di de gir et øye blikks bil de. For -
løpet kan imid ler tid være svin gen de, med 
 pe ri oder med sterkt funk sjons fall. Det gjør at 
dis se sam ta le ne ofte blir fag lig kre ven de.

I vur de rin gen av om pa si en ten opp lev de å 
ha blitt møtt med re spekt el ler ikke, trakk de 
øye blik ke lig hjelp-an svar li ge frem som spe  sielt 
vik tig at pa si en tens me ning ble hørt. Dett e er 
vist i fle re and re stu di er (3, 16, 17, 18). Det var 
også en nær sam men heng mel lom vur de rin-
gen av om pa si en ten had de syk doms inn sikt 
og vur de rin gen av om pa si en ten had de fått 
kom me til i sam ta len. I en an nen ar tik kel som 
er un der ut ar bei ding, vil vi be ly se pa si en  te nes 
opp le vel ser og vur de rin ger av de sam me sam-
ta le ne. Vi vil blant an net se på de res vur de ring 
av om de ble møtt med re spekt i sam ta len og 
fikk inn virk ning på vur de rin gen og i hvil ken 
grad den skil ler seg fra den øye blik ke lig hjelp-
an svar li ges vur de ring.

Pa si en ter som har blitt ut satt for tvang kan 
kan skje i ett er tid si at de vur de rer inn leg gel-
sen som et nød ven dig til tak. Li ke vel vil de ofte 
opp rett hol de sin ne ga ti ve vur de ring av at det 
ble brukt tvang og fort satt føle at de har vært 
ut satt for urett fer dig, kren ken de og/el ler yd-
my ken de be hand ling (19). Bruk av tvang er 
ge ne relt for bun det med re du sert bru ker til-
freds het (20).

Be tyd nin gen av å in vol ve re pa si en ten i be-

slut nings pro ses sen er ikke bare et fag lig, men 
også et retts lig for hold. Iføl ge end rin gen av 
psy kisk hel se vern lo ven om bruk av tvang 
1. sep tem ber 2017 kan pa si en ter som har sam-
tyk ke kom pe tan se nek te å ta imot til bud fra 
psy kisk hel se vern, med mind re de ut gjør en 
nær lig gen de og al vor lig fare for eget liv el ler 
and res liv el ler hel se (2). Pa si en tens rett til å 
ta valg som an går egen psy kis ke hel se, også 
det be hand le re vil mene er dår li ge valg, skal 
styr kes. Der som pa si en ten reg nes for å være 
sam tyk ke kom pe tent, kan ikke tvang bru kes 
for å gjen nom fø re be hand lings til tak. Selv ska-
ding uten fare for eget liv el ler se po ne ring av 
an ti psy ko ti ka som in ne bæ rer ri si ko for for ver-
ring, er eks emp ler på sli ke si tua sjo ner. Vår 
stu die ble fore tatt før lov end rin gen. Det vil 
være in ter es sant i frem ti di ge stu di er å un der-
sø ke dens kon se kven ser for vur de rin ger i øye-
blik ke lig hjelp-sam ta ler der bruk av tvang er 
tema.

De øye blik ke lig hjelp-an svar li ge i vår stu die 
frem he vet til tak som kan bi dra til å trek ke pa-
si en ten inn som en part i be slut nin ge ne: Sett 
av god tid. Gi pa si en ten an led ning til å snakke 
om sin si tua sjon og få frem sine syns punk ter 
og even tu ell uenig het. Prøv å etab le re en god 
kon takt og al li an se med pa si en ten. Bruk tid 
på å for kla re hvor for man gjør som man gjør, 
ha et ro lig tem po, gjen ta vik ti ge spørs mål og 
lag en ram me av om sorg. Lytt og ta pa si en ten 
på al vor. Ut forsk ak tivt og ty de lig per so nens 
opp le vel se og vur de rin ger.

Be grens nin ger ved stu di en er at det ikke ble 

brukt stan dar di ser te me to der for kva li ta tiv 
ana ly se av tran skri ber te in ter vju er. De in vol-
ver te po li kli nik ke ne var fra et be gren set geo-
gra fisk om rå de.

Det er kre ven de å gjø re en øye blik ke lig 
hjelp-vur de ring, spe si elt når det er uklart om 
bruk av tvang el ler fri vil lig het er rik tig be slut-
ning. Det stil les sto re krav til den øye blik ke lig 
hjelp-an svar li ges evne til å trek ke pa si en ten 
inn i be slut nings pro ses sen. Et spørs mål er om 
le ger og psy ko lo ger som går inn i dis se sam-
ta le ne i til strek ke lig grad mott ar sy ste ma tisk 
opp læ ring og tre ning i me to der for å re du  sere 
pa si en tens opp le vel se av ube hag, in te gri tets-
be rø vel se og mak tes løs het rundt vur de rin gen 
av tvun gent psy kisk hel se vern. Det er ett er vår 
vur de ring man gel full kunn skap om kva li te-
ten på ut dan nings in sti tu sjo ne nes til bud her, 
og det er en vik tig pro blem stil ling for vi de re 
forsk ning. Det var in ter es sant at man ge av de 
øye blik ke lig hjelp-an svar li ge ga utt rykk for at 
det var godt at in ter vju et i den ne stu di en ga 
dem mu lig het til å re flek te re over pro ses sen. 
Også i den kli nis ke hver da gen bør det gis rom 
for etisk og fag lig re flek sjon om kring øye blik-
ke lig hjelp-sam ta len.

Takk til pro fes sor Georg Høy er og Tvangsforsk (Nett verk for 
forsk ning og kunn skaps ut vik ling om bruk av tvang i det 
psy kis ke hel se ver net) for god støtt e, og til alle våre kol le g-
er på de tre po li kli nik ke ne som har bi dratt.

Mott att 5.4.2017, før s te re vi sjon inn sendt 26.11.2017,  
god kjent 15.5.2018.

TOR KIL BER GE
er psy ko log spe sia list og fag ut vik lings råd gi ver.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir føl gen de 
in ter es se kon flik ter: Vi har mott att øko no misk støtt e fra 
Tvangsforsk (Nett verk for forsk ning og kunn skaps ut vik-
ling om bruk av tvang i det psy kis ke hel se ver net) og fra 
Hel se di rek to ra tet til stu di en.

KJERS TI SUNNIVA BJØN TE GÅRD
er re pre sen tant fra Men tal Hel se.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir føl gen de 
in ter es se kon flik ter: Vi har mott att øko no misk støtt e fra 
Tvangsforsk (Nett verk for forsk ning og kunn skaps ut vik-
ling om bruk av tvang i det psy kis ke hel se ver net) og fra 
Hel se di rek to ra tet til stu di en.

PET TER EKERN
er spe sia list i psy kia tri.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir føl gen de 
in ter es se kon flik ter: Vi har mott att øko no misk støtt e fra 
Tvangsforsk (Nett verk for forsk ning og kunn skaps ut vik-
ling om bruk av tvang i det psy kis ke hel se ver net) og fra 
Hel se di rek to ra tet til stu di en.

MARTIN FU RAN
er so sio log og se ni or kon su lent.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir føl gen de 
in ter es se kon flik ter: Vi har mott att øko no misk støtt e fra 
Tvangsforsk (Nett verk for forsk ning og kunn skaps ut vik-
ling om bruk av tvang i det psy kis ke hel se ver net) og fra 
Hel se di rek to ra tet til stu di en.

NILS INGE LAND RØ
er pro fes sor.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir føl gen de 
in ter es se kon flik ter: Vi har mott att øko no misk støtt e fra 
Tvangsforsk (Nett verk for forsk ning og kunn skaps ut vik-
ling om bruk av tvang i det psy kis ke hel se ver net) og fra 
Hel se di rek to ra tet til stu di en.

GRE TE J. SØLV BERG LARSEN
er spe sia list i psy kia tri og en hets le der.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir føl gen de 
in ter es se kon flik ter: Vi har mott att øko no misk støtt e fra 
Tvangsforsk (Nett verk for forsk ning og kunn skaps ut vik-
ling om bruk av tvang i det psy kis ke hel se ver net) og fra 
Hel se di rek to ra tet til stu di en.

KÅRE OS NES
er spe sia list i psy kia tri og fors ker, Oslo.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir føl gen de 
in ter es se kon flik ter: Vi har mott att øko no misk støtt e fra 
Tvangsforsk (Nett verk for forsk ning og kunn skaps ut vik-
ling om bruk av tvang i det psy kis ke hel se ver net) og fra 
Hel se di rek to ra tet til stu di en.

IN GER SEL VAAG
er psy ko log spe sia list og as si ste ren de av de lings le-
der. 
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir føl gen de 
in ter es se kon flik ter: Vi har mott att øko no misk støtt e fra 
Tvangsforsk (Nett verk for forsk ning og kunn skaps ut vik-
ling om bruk av tvang i det psy kis ke hel se ver net) og fra 
Hel se di rek to ra tet til stu di en.

ANNE HE LE NE VED LOG
er er fa rings kon su lent.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir føl gen de 
in ter es se kon flik ter: Vi har mott att øko no misk støtt e fra 
Tvangsforsk (Nett verk for forsk ning og kunn skaps ut vik-
ling om bruk av tvang i det psy kis ke hel se ver net) og fra 
Hel se di rek to ra tet til stu di en.



1139TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 12,  2018;  138

ORIGINAL ARTIKKEL

LIT TE RA TUR
1 LOV-1999-07-02-63. Lov om pa si ent- og bru ker ret-

tig he ter m.v. (pa si ent- og bru ker rett ig hets lo ven). 
https://lovdata.no/do ku ment/NL/lov/1999-07-02-63 
(15.5.2018).

2 LOV-1999-07-02-62. Lov om etab le ring og 
gjen nom fø ring av psy kisk hel se vern (psy kisk 
hel se vern lo ven). https://lovdata.no/do ku ment/NL/
lov/1999-07-02-62?q=Lov%20om%20etablering%20
og%20gjennomf%C3%B8ring (15.5.2018).

3 Høy er G. Kunn skaps grunn laget i for hold til bruk 
av tvang i det psy kis ke hel se vern. Ved legg 3 til 
rap por ten Vur de ring av be hand lings vil kå ret  
i psy kisk hel se vern lo ven. Oslo: Hel se di rek to ra tet, 
2009. http://www.tvangsforskning.no/fil ar kiv/
File/Vurd09_behandlsvilkaar_psyk_helsevern.pdf 
(15.5.2018).

4 LOV-1999-07-02-64. Lov om hel se per so nell m.v. 
(hel se per so nello ven). https://lovdata.no/ 
do ku ment/NL/lov/1999-07-02-64 (15.5.2018).

5 Vur de ring av be hand lings vil kå ret i psy kisk hel se-
vern lo ven. Gjen nom gang og for slag til nye til tak  
i Til taks pla nen for re du sert og kva li tets sik ret bruk 
av tvang i psy kisk hel se vern. Rapport IS-1370. Oslo: 
Hel se di rek to ra tet, 2009.

6 Bruk av tvang i psy kisk hel se vern for voks ne i 2014. 
Rapport IS-2452. Oslo: Hel se di rek to ra tet, 2016. 
https://helsedirektoratet.no/Lists/Pub li ka sjo ner/
Attachments/1161/Rapport%20om%20tvang%20
IS-2452.pdf (15.5.2018).

7 Bruk av tvang i psy kisk hel se vern. Rapport 4/2006. 
Oslo: Sta tens hel se til syn, 2006. https://www. 
helsetilsynet.no/globalassets/upload/ 
pub li ka sjo ner/rapporter2006/ 
helsetilsynetrapport4_2006.pdf (15.5.2018).

8 Lo rant V, Depuydt C, Gillain B et al. In vol un tary 
com mit ment in psy chi at ric care: what dri ves the 
de cis ion? Soc Psy chi a try Psychiatr Epidemiol 2007; 
42: 360�–�5. 

9 Blitz CL, So lo mon PL, Fein berg M. Es tab lishing  
a new re search agen da for studying psy chi at ric  
emer gen cy room treat ment de cis ions. Ment 
Health Serv Res 2001; 3: 25�–�34. 

10 Di seth RR, Bøg wald KP, Høg lend PA. Att i tu des 
among sta ke hol ders to wards com pul sory men tal 
health care in Norway. Int J Law Psy chi a try 2011; 34: 
1�–�6. 

11 Fal kum E, Førde R. Pa ter nal ism, pa tient au ton o my, 
and mo ral de lib er a tion in the phy si cian-pa tient 
re la tion ship. Att i tu des among Nor we gi an physi-
cians. Soc Sci Med 2001; 52: 239�–�48. 

12 Fei ring E, Ug stad KN. Interpretations of le gal 
 cri ter ia for in vol un tary psy chi at ric ad mis sion:  
a qual i ta tive anal y sis. BMC Health Serv Res 2014; 
14: 500. 

13 En ger dahl IS, Moljewijk A, Pedersen R. Etis ke 
ut ford rin ger ved bruk av tvang i psy kisk hel se vern 
– Når lov verk mø ter prak sis. Tidsskr Nor Psy ko log 
2016; 53: 102�–�10. 

14 Hem MH, Gjer berg E, Hus um TL et al. Eth i cal chal-
lenges when using co er cion in men tal health care: 
A sys tem at ic lit er a ture re view. Nurs Ethics 2018; 25: 
92�–�110. 

15 Nor ges off ent li ge ut red nin ger. Økt selv be stem- 
 mel se og retts sik ker het. NOU 2011: 9.  
https://www.regjeringen.no/contentassets/
edc9f614eb884f1d988d16af63218953/no/pdfs/
nou201120110009000dddpdfs.pdf (15.5.2018).

16 Canvin K, Bart lett A, Pinfold V. Acceptability of 
com pul sory po wers in the com mu ni ty: the eth i cal 
considerations of men tal health ser vi ce users on 
Su per vised Dis charge and Guardianship. J Med 
Ethics 2005; 31: 457�–�62. 

17 Katsakou C, Prie be S. Pa tient’s ex pe ri ences of in vol-
un tary hos pi tal ad mis sion and treat ment: a re view 
of qual i ta tive stu dies. Epidemiol Psichiatr Soc 
2007; 16: 172�–�8. 

18 Shee han KA, Burns T. Per ceived co er cion and the 
ther a peu tic re la tion ship: a neglected as so cia ti on? 
Psychiatr Serv 2011; 62: 471�–�6. 

19 Gard ner W, Lidz CW, Hoge SK et al. Pa ti ents’ 
revisions of their beliefs about the need for hos pi-
tal i za tion. Am J Psy chi a try 1999; 156: 1385�–�91. 

20 Iversen KI, Høy er G, Sex ton HC. Co er cion and 
pa tient sat is fac tion on psy chi at ric acu te wards.  
Int J Law Psy chi a try 2007; 30: 504�–�11. 



114 0

KLINISK OVERSIKT

TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 12,  2018;  138:  1140–3

Ce re bral vene trom bo se –  
fore komst, dia gnos tikk  
og be hand ling

Ce re bral vene trom bo se er en sjel den 
til stand, men li ke vel blant de van -
ligste år sa ke ne til hjer ne slag hos 
men nes ker un der 45 år. Til stan den 
kan by på ut ford rin ger for kli ni ke re.

Dia gnos ti se ring og hånd te ring av 
ce re bral vene trom bo se er fra tid-
li ge re godt be skre vet i den in ter-
na sjo na le forsk nings litt e ra tu ren 
(1–3). En rekke studier og opp-
daterte internasjonale retnings-

linjer har kommet i de siste årene. På bak-
grunn av dett e har vi skre vet en kort kli nisk 
over sikts ar tik kel på norsk. Ar tik ke len byg ger 
på et skjønns mes sig ut valg av litt e ra tur fra 
PubMed og for fatt er nes kli nis ke er fa ring.

Fore komst

Fore koms ten av ce re bral vene trom bo se er 
 len ge blitt es ti mert til rundt 0,3�–�0,5/100 000/

år, men i ny ere stu di er har fors ker ne fun net 
en høy ere fore komst på rundt 1�–�1,5/100 000/år 
(3, 4). Hvor vidt den ne end rin gen skyl des en 
re ell økt fore komst el ler bare mer sø ke lys på 
dia gno sen, i til legg til bed re og mer til gjen ge-
lig bil de dia gnos tikk, er uvisst. Ce re bral vene-
trom bo se ut gjør på ver dens ba sis un der 1 % av 
alle hjer ne slag.

Fore koms ten va ri e rer i uli ke de ler av ver-
den, med høy ere in si dens i Asia, Midt øs ten 
og Af ri ka (3, 4). Dett e skyl des sann syn lig vis 
økt fore komst av kjen te ri si ko fak to rer, som 
fle re gra vi di te ter, ube hand le de in flam ma-
sjons til stan der, ska der og in fek sjo ner i sen-
tral ner ve sy ste met. Ri si ko fak to rer og år sa ker 
til ce re bral vene trom bo se er ve nøs trom bo-
em bo  lis me, svan ger skap, øst ro gen be hand-
ling/p-pil ler, trom bo fi li (sær lig antitrombin-
mangel, pro tein C- og S-man gel og fak tor V 
Lei den-mu ta sjon), hyperkoagulabilitet som 
ledd i in flam ma to risk syk dom, hode trau me, 
lo ka le in fek sjo ner og un der lig gen de kreft-
syk dom (3, 5, 6).

Til stan den er tre gan ger så hyp pig hos 
kvin ner i fer til al der som hos menn, sann syn-
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lig vis på grunn av gra vi di tet og bruk av p-pil-
ler (7).

Pa to fy sio lo gi

Det ce re bra le vene sy ste met er bygd opp av 
et over fla disk og et dy pe re vene sy stem (fig 1) 
(3, 8).

En ob struk sjon som føl ge av en ve nøs trom-
be i durale/kor ti ka le ve ner el ler venesinus 
(fig 2) vil gi økt ve nøst trykk og re du sert ka pil-
lær per fu sjon. Dett e vil ini tialt bli kom pen sert 
via det om fatt en de ce re bra le kol la te ra le nett-
ver ket, men når ka pa si te ten også i dett e nett-
ver ket over skri des, vil det ut vik le seg  ve nøs 
sta se, økt intramuralt trykk, ska de på ve ne ne 
og blod-hjer ne-bar rie ren, og der med ut vik-
ling av vasogent ødem og he mo ra gis ke in fark-
ter. I til legg vil den re du ser te ce re bra le per fu-
sjo nen føre til cy to tok sisk ødem og  ytt er li ge re 
øk ning av in tra kra ni alt trykk. Ob struk sjon av 
ce re bra le si nu ser kan også re sul te re i re du sert 
absorbsjon av ce re bro spinal væs ke og der med 
ytt er li ge re økt in tra kra ni alt trykk.
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Kli nisk pre sen ta sjon
Symp tom de bu ten kan være akutt, sub akutt 
el ler kro nisk, og pre sen ta sjo nen er svært va-
ria bel (3, 5, 8). For sin ket dia gno se er ikke uvan-
lig (9). Ho de pi ne er rap por tert som de but sym-
ptom hos 60�–�90 % av pa si en te ne, men i mot-
set ning til for eks em pel su ba rak noi dal blød-
ning de bu te rer ho de pi nen van lig vis i en 
sub akutt form som ut vik ler seg over fle re 
 da ger, selv om også akutt ho de pi ne er rap por-
tert.

Ho de pi nen kan være både pres sen de og 
pul se ren de, en si dig el ler bi la te ral. Fo ka le el ler 
ge ne ra li ser te kram pe an fall fore kom mer hos 
30�–�40 % av pa si en te ne, noe som er be ty de lig 
hyp pi ge re enn ved ar te ri el le hjer ne in fark ter 
(2�–�9 %) og ved in tra ce re bral blød ning (8�–�14 %) 
(3, 10). Papilleødem grun net økt in tra kra ni alt 
trykk er rap por tert hos 30�–�60 % (3). Fokalnev-
rologiske ut fall er be skre vet hos 30�–�50 %, og 
det van lig ste er kraft ned sett el se (mono pa re se 
el ler he mi pa re se). Om trent 10 % av pa si en te ne 
er ko ma tø se ved dia gno se tids punk tet (3, 5, 6).

De uli ke ana to mis ke plas se rin ge ne av trom-
ben gir uli ke kli nis ke pre sen ta sjo ner (3). 
 Pa  sien ter med trom be plas se ring i en stør re 
 venesinus opp le ver van lig vis ho de pi ne, 
 kval me, papilleødem, re du sert vi sus og va ri e-
ren de grad av be visst hets på virk ning på grunn 
av in tra kra ni al hy per ten sjon. Ved trom be i de 

mer over fla dis ke ve ne ne og ved kor ti ka le/sub-
kor ti ka le le sjo ner opp står ofte kram pe an fall 
og and re fokalnevrologiske ut fall. En trom be i 
de dy pe re ve ne ne kan gi ødem i om rå det rundt 
basalgangliene og thalamus med en ce fa lo pa ti, 
end ret men tal sta tus, lateraliserte symp to mer, 
be ve gel ses for styr rel ser og even tu elt koma. 
Trom be i si nus cavernosus gir først og fremst 
retrobulbær smer te og oftalmoplegi.

Ut red ning og dia gnos tikk

Ny opp stått, ikke-an falls pre get ho de pi ne as so-
siert med nev ro lo gis ke ut fall skal all tid ut re-
des. Anam ne stisk bør ce re bral vene trom bo se 
mis ten kes ved ny pro gre die ren de ho de pi ne, 
og spe si elt ved kjent pre dis po ne ren de trom-
bo fi li, gra vi di tet, bar sel el ler hor mo nell pre-
ven sjon. In gen spe si fik ke la bo ra to rie prø ver 
be kref ter dia gno sen (1, 2). For høy et D-dimer-
nivå kan støtt e dia gno sen, men et nor malt 
D-dimernivå er ikke til strek ke lig til å ute luk ke 
til stan den (11). Sen si ti vi te ten ved må ling av 
D-dimernivå er 93,9 %, og spe si fi si te ten er 
89,7 % hos per so ner med mis tenkt ce re bral 
vene trom bo se, dog la ve re ved iso lert ho de -
pine el ler hvis symp to me ne va rer mer enn én 
uke (11).

Ved sterk kli nisk mis tan ke om ce re bral 
vene trom bo se, el ler der som man på CT ca put 

fin ner lobære pa ren kym blød nin ger el ler in-
farkt for and rin ger som ikke føl ger de van li ge 
ar te ri el le kargebetene, må ce re bral vene trom-
bo se mis ten kes og ytt er li ge re bil de un der sø-
kel ser gjen nom fø res (1–3). CT ca put uten kon-
trast har dår lig sen si ti vi tet (40�–�70 %), og til-
legg av in tra ve nøs kon trast kan vise en hyper-
dens fyl lings de fekt i venesinusene (in klu dert 
så kalt tomt del ta tegn i si nus sagittalis su pe -
rior), men fort satt ser man ver ken di rek te 
 el ler in di rek te tegn på ce re bral vene trom bo se 
ved CT-un der sø kel se hos mer enn 30 % (3, 12).

Både CT- og MR-ve no gra fi kan be kref te dia-
gno sen ce re bral vene trom bo se, men MR- 
veno gra fi er tro lig mer sen si tiv i den akutt e 
fa sen (3, 13, 14). Hjerneparenkymet, ve nø se 
in fark ter og blød nin ger blir bed re frem stilt 
ved MR- veno gra fi slik at dett e er den fore -
trukne mo da li te ten (1). Ve nø se in fark ter fore-
kom mer hos om trent 60 % av pa si en te ne og 
av vi ker fra de ar te ri el le in fark te ne ved at de res 
ut strek ning går ut over de van li ge kargebe-
tene (3).

Nes ten to tre de ler av de ve nø se in fark te ne 
har en he mo ra gisk kom po nent med be ty de-
lig stør re ødem enn ved ar te ri el le in fark ter. 
Nytt en av trans kra ni al dop pler ved ce re bral 
vene trom bo se er ikke un der søkt sy ste ma tisk, 
og in va siv kon ven sjo nell ut red ning har man 
stort sett ikke be hov for.

Tid li ge re an be fal te man å un der sø ke alle for 

Fi gur 1 Over sikt over vene sy ste met i hjernen

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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trom bo fi li, men på grunn av svak evi dens har 
man gått bort fra den ne an be fa lin gen i de 
 eu ro pe is ke ret nings lin je ne (1). Ved kjent fa mi-
lie his to rie, ung al der el ler fra vær av and re 
kjen te ut lø sen de fak to rer an be fa ler vi å tes te 
for med født trom bo fi li (ak ti vert pro tein C- 
resi stens, fak tor V Lei den-mu ta sjon, antitrom-
bin III-, pro tein C- og pro tein S-man gel el ler 
mu ta sjon i protrombingenet) og sy ste mis ke 
in flam ma to ris ke til stan der as so siert med hy-
perkoagulabilitet (ANA, ANCA og lu pus anti-
koagulant). Tes te ne for antitrombin III, pro-
tein C og S er uspe si fik ke i akutt fa sen og bør 
ut sett es til minst fire uker ett er av slutt et an ti-
koa gu la sjons be hand ling.

Spi nal punk sjon og un der sø kel se av ce re-
bro spinal væs ken er ikke in di sert ved ut red-
nin gen av ce re bral vene trom bo se. Man an be-
fa ler hel ler ikke ru ti ne mes sig å scree ne pa -
sien te ne for un der lig gen de kreft syk dom (1).

Be hand ling

Det fore lig ger ret nings lin jer for be hand ling 
av ce re bral vene trom bo se fra Eu ro pean Stro ke 
Organisation (ESO)/Eu ro pean Aca de my of 
Neurology (EAN) og Ame ri can Heart As so cia-
ti on/Ame ri can Stro ke As so cia ti on (1, 2), men 
data på be hand ling fra Norge mang ler.

Vi er helt sam stemt med de in ter na sjo na le 
ret nings lin je ne om at pa si en ter med ce re bral 
vene trom bo se bør hånd te res i en slag en het. I 
be hand lin gen bør man kon sen tre re seg om 
an ti koa gu la sjon og symp tom hånd te ring, for 
på den må ten å fo re byg ge kom pli ka sjo ner og 
død.

Til tross for at nes ten to tre de ler av pa si en-
te ne har ve nø se he mo ra gis ke in fark ter i akutt-
fa sen, er an ti koa gu la sjon med lav mo le ky lært 
he pa rin an be falt be hand ling for alle, også 
gra vi de (dalteparin 100 IE/kg x 2 el ler enoksa-
parin 1 mg/kg x 2) (1). An be fa lin gen byg ger på 
to små, ran do mi ser te, kon trol ler te stu di er 
som vis te en ikke-sig ni fi kant kli nisk for skjell 
mel lom lav mo le ky lært he pa rin og pla ce bo, 
men like vik tig at he pa rin ikke ga økt an del 
blød nin ger (15).

Ett er ini tial an ti koa gu la sjon med lav mo le-
ky lært he pa rin an be fa les over gang til vi ta min 
K-an ta go nist (war fa rin) i lø pet av noen få da-
ger. På grunn av mang len de ran do mi ser te 
stu di er er det usik ker het knyt tet til va rig -
heten av war fa rin be hand lin gen. Det på går for 
ti den en in ter na sjo nal mul ti sen ter stu die hvor 
man sam men lig ner 3�–�6 ver sus 12 må ne ders 
be hand lings tid, men fore lø pig an be fa les 
3�–�6 må ne der ved funn av for bi gå en de år sak 
til ce re bral vene trom bo se (for eks em pel gra-

vi di tet), og 6�–�12 må ne der hvis det ikke er en 
kjent ut lø sen de år sak (1). Be hand lings må let 
er en INR-ver di på 2,5 (1).

Ved gjen tat te ce re bra le vene trom bo ser, 
 er kjent trom bo fi li el ler fle re pro trom bo tis ke 
til stan der må det gjø res en grun dig vur de ring 
med tan ke på en livs lang an ti koa gu la sjons -
behand ling. Det fore lig ger per dags dato ikke 
nok kunn skap om dett e, og man må ba se re 
seg på ret nings lin jer som ved an nen ve nøs 
trom bo em bo lis me (1).

Det fore lig ger in gen stu di er med de nye 
direktevirkende per ora le an ti koa gu la sjons-
mid le ne (di rect oral anticoagulants, DOAK), 
og fore lø pig er kun kasuistikker be skre vet i 
litt e ra tu ren (1). Det på går for ti den minst tre 
DOAK-stu di er, der re sul ta te ne er ven tet i 
2018�–�20 (3).

Det er in gen evi dens for sy ste misk in tra ve-
nøs trom bo ly se ved ce re bral vene trom bo se 
(16). Trom bek to mi og an nen en do vas ku lær 
be hand ling, som stenting, har for svak evi-
dens til ru ti ne mes sig bruk, men kan be nytt es 
i spe si el le til fel ler der al vor lig kli nisk for ver-
ring opp står til tross for full me di sinsk be-
hand ling (1, 17).

Uav hen gig av be hand ling vi ser stu di er del-
vis el ler kom plett re ka na li se ring hos 50�–�90 % 
(3). Re ka na li se rin gen skjer over tid, og bil de-
mes sig bed ring er ob ser vert så len ge som 
11 må ne der ett er de but. Den kli nis ke be tyd-
nin gen av dett e er uviss, da fun ne ne fra stu -
dier hvor man sam men lig ner re ka na li se rings-
grad med pro gno se, er spri ken de, og det er 
brukt uli ke må le me to der og klas si fi ka sjo ner 
i stu di e ne (3).

Økt in tra kra ni alt trykk er van lig i den akutt e 
fa sen av ce re bral vene trom bo se. Ho de pi ne, 
som føl ger av økt in tra kra ni alt trykk, kan be-
hand les med smer te stil len de le ge mid ler, mens 
ste ro i der og acetazolamid ikke len ger ru ti ne-
mes sig an be fa les for trykk re duk sjon på grunn 
av svak evi dens (1). Kir ur gisk de kom pre sjon 
ved økt in tra kra ni alt trykk og tru en de trans-
tentorial ce re bral her nie ring kan være liv red-
den de be hand ling i akutt fa sen (1, 18). Om trent 
15 % av pa si en te ne får ob struk tiv hyd ro cep ha-
lus på grunn av ce re bralt ødem, men ventri-
kuloperitoneal shunt an be fa les ikke ru ti ne-
mes sig (1).

Pa si en ter med kram pe an fall i for lø pet bør 
be hand les med an ti epi lep ti ka (10). De med 
kram pe an fall i akutt for lø pet og/el ler parenky-
male blød nin ger har økt ri si ko for nye an fall. 
Op ti mal be hand lings va rig het med an ti epi lep-
ti ka er ukjent. De tid li ge re ret nings lin je ne 
anga ett år, men den ne an be fa lin gen er fjer-
net da det ikke fin nes sik ker evi dens for nyt-
ten av dett e (1).

Syns felt ut fall ved ce re bral vene trom bo se 
går van lig vis til ba ke, og < 10 % får ved va ren de 
re du sert syn (3).

Det er in gen kon sen sus om kon troll opp-
legg ett er gjen nom gått ce re bral vene trom -
bose.  Er fa rings mes sig va ri e rer både be ho vet 
og nytt en av sli ke kon trol ler fra pa si ent til 
pa  sient, men vi me ner at det bør være en kli-
nisk kon troll ett er tre må ne der. Vi de re kon-
trol ler må in di vi dua li se res, men det er ri me-
lig med kli nis ke kon trol ler så len ge pa si en ten 
står på an ti koa gu la sjon og/el ler an ti epi lep -
tika.

Nytt en av MR-kon trol ler er uav klart, og dis se 
med fø rer sjel den be hand lings mes si ge kon se-
kven ser. Vi fin ner det li ke vel ri me lig å vur de re 
en kon troll-MR-ve no gra fi ett er seks må ne der, 
først og fremst for å ha en ny MR-un der sø kel-
se i ett er kant av den akutt e hen del sen, som et 
ut gangs punkt hvis pa si en ten skul le få nye 
symp to mer på ce re bral vene trom bo se.

For løp og pro gno se

På lik lin je med den kli nis ke pre sen ta sjo nen 
er det kli nis ke for lø pet ved ce re bral vene trom-
bo se ufor ut sig bart og vel dig va ria belt (3, 6, 19). 
Om trent én av fire pa si en ter opp le ver en for-
bi gå en de for ver ring i akutt fa sen. På grunn av 
de uli ke pa to fy sio lo gis ke me ka nis me ne som 
lig ger til grunn for hen holds vis ar te ri el le og 
ve nø se in fark ter, er pro gno se ne svært uli ke og 
gjen nom gå en de be ty de lig bed re ved ce re bral 
vene trom bo se enn ved is ke mis ke in fark ter (3). 
Om trent én av ti pa si en ter har ved va ren de 
nev ro lo gis ke ut fall, som språk pro ble mer og 
sen so ris ke og mo to ris ke symp to mer ved ett-

Fi gur 2 CT an gio gra fi med ve nøs fase som vi ser kon-
trast de fekt i høy re si nus sagittalis su pe ri or, for en lig med 
ikke-ok klu de ren de trom be
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års opp føl ging (20, 21). Imid ler tid opp le ver 
om trent halv par ten av pa si en te ne mer kro-
nis ke, uka rak te ris tis ke symp to mer som ved-
va ren de ho de pi ne, trett het, de pre sjon el ler 
sub ti le nev ro psy ko lo gis ke pro ble mer. I in ter-
na sjo na le stu di er er det vist at 20�–�40 % av pa-
si en te ne ikke kom mer til ba ke i ar beid og/el ler 
sam me stil lings pro sent som før syk doms -
debut (20, 21).

Ri si ko fak to rer for dår li ge re ut fall er høy 
 al der, mann lig kjønn, psy kisk li del se, stør re 
he mo ra gisk in farkt, in tra kra ni al blød ning og 
koma i for lø pet, in fek sjon i sen tral ner ve sy ste-
met og un der lig gen de kreft syk dom (3, 5, 6).

Mor ta li te ten i akutt fa sen er an slått til 4�–�5 % 
(3, 22). Den van lig ste døds år sa ken i akutt fa sen 
er transtentorial her nie ring (30�–�50 %), mens 
sta tus epilepticus og me di sins ke kom pli ka sjo-

ner, som sep sis og lun ge em bo li, er and re van-
li ge år sa ker til tid lig død (3). Totalmortaliteten 
er cir ka 10 %, og om trent halv par ten av døds-
fal le ne skyl des en un der lig gen de til stand, 
 of test kreft syk dom.

Ri si ko en for en ny ce re bral vene trom bo se 
ett er en før s te epi so de er høy est i lø pet av det 
før s te året, men fort satt be reg net til mind re 
enn 5 % (3, 6). Kvin ner som har gjen nom gått 
ce re bral vene trom bo se, an be fa les å unn gå 
øst ro gen hol di ge pre ven sjons mid ler (1). Ri si-
ko en for ny ce re bral vene trom bo se i for bin-
del se med svan ger skap hos kvin ner som har 
gjen nom gått ce re bral vene trom  bose i tid li -
gere gra vi di tet, an s es som lav. Nye svan ger-
skap fra rå des ikke, men lav mo le ky lært he pa-
rin bør be nytt es som fore byg gen de be hand-
ling gjen nom svan ger skap og bar sel pe ri ode.

Kon klu sjon
Ce re bral vene trom bo se er en sjel den, men fryk-
tet til stand som man lett kan over se i akutt -
fasen på grunn av et svært va ri ert kli nisk bil de. 
Ved sub akutt ho de pi ne led sa get av and re 
 fokalnevrologiske ut fall, kram per el ler end ret 
be visst het må dia gno sen mis ten kes.

Vi tak ker nevroradiolog Svetozar Zarnovicky ved Ra dio lo-
gisk av de ling, Akershus uni ver si tets sy ke hus for hjelp med 
bil det som il lust re rer den ne ar tik ke len.

Mott att 28.11.2018, før s te re vi sjon inn sendt 23.3.2018,  
god kjent 16.5.2018.
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En ten åring  
med akutt bi la te ralt syns tap

En gutt i ten å re ne mis tet plut se lig 
sy net. Den tverr fag li ge ut red nin gen 
sto len ge fast, men ett er hvert styr ket 
re spon sen på en ny be hand ling mis-
tan ken om en spe si fikk dia gno se. 
Fun ne ne på prø ver for til stan den  
var imid ler tid ne ga ti ve.

En for kor tet ver sjon av ka sui stik ken er 
om talt i et in ter na sjo nalt tids skrift og 
gjen gis ett er til la tel se fra dets re dak tør 
(1).

En gutt i ten å re ne ble inn lagt på  
sy ke hus grun net akutt, be ty de lig re du-

sert syn på beg ge øy ne ne. Syns ned sett el sen var 
smer te fri og ram met øy ne ne med to ukers mel-
lom rom. Det var in gen kjen te øye syk dom mer  
i fa mi li en. Av tid li ge re syk dom mer had de han 
mild, an stren gel ses ut løst ast ma og bruk te ved 
be hov salbutamolinhalator. Han bruk te ikke  
to bakk el ler al ko hol. Et halvt år tid li ge re var han 

be hand let for mykoplasmalungebetennelse. Hen-
holds vis seks og tre må ne der tid li ge re gjen nom-
gikk pa si en ten ar tro sko pisk me nisk kir ur gi i nar-
ko se. Ett er sis te ope ra sjon had de han mer ket en 
for bi gå en de syns re duk sjon.

Ved inn leg gel se var vi sus 0,1 på høy re øye og 
0,2 på venst re. Vur dert med Ishiharas far ge plan-
sjer var far ge sy net be ty de lig svek ket. Terskelperi-
metri vis te sen tra le syns felt ut fall (fig 1a). Pu pille-
re flek se ne ble vur dert som nor ma le. Ved of tal mo-
sko pi var pa pil le ne lett hyperemiske, med fine 
telangiektasier på papillekanten (fig 2a). MR av 
orbita og ca put inn komst da gen vis te gadolin- 
iumkontrastopptak i beg ge syns ner ver og i syns-
ner ve krys nin gen. Øv ri ge funn var nor ma le.

Akutt syns ned sett el se hos en ung per son er 
ofte for år sa ket av syns ner ve be ten nel se. Dett e 
er gjer ne en en si dig, dem ye li ni se ren de til-
stand sterkt as so siert med mul tip pel skle ro se 
(2). Syns ner ve be ten nel se er en kli nisk dia - 
gno se. Ved en «klas sisk» syns ner ve be ten nel se 
er syns ned sett el sen led sa get av smer ter som 
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for ver res ved øye be ve gel ser. Ty pisk er det også 
at far ge sy net er mer svek ket enn vi sus, og at 
det er funn av en re la tiv, af fe rent pu pille - 
de fekt så len ge syns ner ve be ten nel sen er en si-
dig (Mar cus Gunns pu pill). Of tal mo sko pi kan 
vise helt nor ma le for hold el ler et papilleødem 
der som dis ta le del av syns ner ven er affi  sert. 
Til stan den bed res gjer ne spon tant, men bed-
rin gen kan frem skyn des ved be hand ling med 
høy do se kor ti kos te roi der.

Ut red nin gen ble sup plert med MR av med ul la 
da gen ett er inn komst. Den ne vis te nor ma le funn. 
Spi nal punk sjon ut ført ved inn komst vis te lett økt 
an tall leu ko cytt er til 9 · 109/l (nor malt < 5 · 109). 
Spi nal væs ken had de nor mal meng de pro tein og 
også nor ma le funn ved iso elekt risk fo ku se ring. 
Sam let ga spi nal væs ke ana ly se der med ikke  
hol de punk ter for in flam ma to risk år sak. Se rum- 
og spi nal væs ke ana ly ser for IgM- og IgG-an ti stof-
fer for Bor re lia og to tal an ti stoff for Treponema 
pallidum var ne ga ti ve. Vi su elt frem kal te re spon-
ser (VEP)-un der sø kel se kun ne ikke gjen nom fø res 
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til freds stil len de grun net mang len de fik sa sjon.  
På kli nisk mis tan ke om bi la te ral syns ner ve be ten-
nel se på dem ye li ni se ren de grunn lag ble pa si en-
ten fra inn leg gel se og i tre på føl gen de da ger be-
hand let med metylprednisolon 1 g/døgn in tra ve-
nøst. Be hand lin gen ga imid ler tid in gen bed ring 
av sy net, slik vi ville for ven tet ved en «klas sisk» 
syns ner ve be ten nel se.

Det var nå fle re ele men ter, så kal te «røde 
flagg», i sy ke his to ri en som ikke pas set med en 
van lig syns ner ve be ten nel se (tab 1) (3). Både 
bi la te ral syk dom, fra vær av smer ter og mang-
len de eff ekt av kor ti kos te roi der av vek fra det 
«klas sis ke» bil det. Sjeld ne re ba ken for lig gen de 
år sa ker til syns ner ve be ten nel ser er in fek sjo-
ner som sy fi lis, bor re lio se, tok so plas mo se, 
katteklorfeber el ler uli ke vi rus. Spe si elt hos 
barn ses også parainfeksiøse syns ner ve be ten-
nel ser. En syns ner ve be ten nel se kan også være 
for år sa ket av sy ste mis ke in flam ma to ris ke syk-
dom mer som sy ste misk lu pus erythematosus, 
sar koi do se el ler Sjögrens syn drom, el ler være 
ledd i neuromyelitis op ti ca-syk doms spek te ret 
(2). Spe si elt hos eld re er is ke misk optikusnev-
ropati også en vik tig diff e ren si al dia gno se til 
syns ner ve be ten nel se.

Pa si en ten ble ut skre vet ett er seks da ger uten ver-
ken bed ring av sy net el ler sik ker dia gno se. De 
på føl gen de må ne de ne gjen nom gikk pa si en ten 
ytt er li ge re ut red ning. Spi nal væs ke ana ly se av her-
pes varicella-zoster og IgG-an ti stoff er for her pes 
sim plex type 1 og 2 var ne ga ti ve. Rev ma to id fak tor 
(RF), an ti stoff er mot citrullinerte pep ti der (anti-
CCP), antinøytrofile cy to plas ma an ti stof fer 
(ANCA), an ti nu kle æ re an ti stoff er (ANA) og akva-
porin 4-an ti stof fer (NMO-IgG) var ne ga ti ve i  
se rum og ga der med ikke hol de punk ter for rev-
ma to id ar tritt (RF, anti-CCP), småkarsvaskulitt 
(ANCA), lu pus erythematosus (ANA) el ler neuro-
myelitis op ti ca (NMO-IgG) som ba ken for lig gen de 
år sak. An gio ten sin kon ver te ren de en zym (ACE) 
var lett for høy et i to av tre se rum prø ver, med 
 ver di er på hen holds vis 64, 71 og 76 U/l (nor malt 
18�–�65 U/l hos voks ne; yng re har høy ere ACE- 
verdier). Det var el lers in gen kli nis ke el ler ra dio-
lo g-is ke hol de punk ter for sar koi do se, som for 
øv rig nor malt ville re spon dert på be hand ling 
med høy do se kor ti kos te roi der. Ved kon troll to 
 må ne der se ne re var vi sus 0,1 på høy re øye og 
 fin ger tel ling 5 me ter på venst re. Det var frem de les 
be ty de lig re du sert far ge syn og sen tra le syns -
feltutfall på beg ge øyne. Pu pille re flek se ne ble 
fort satt vur dert som nor ma le, til tross for den 
 be ty de li ge syns aff ek sjo nen (vi su ell-pupillær dis-
so sia sjon).

Fi gur 1  Terskelperimetri av sen tra le 30 gra ders syns felt på høy re (OD) og venst re (OS) øye i akutt fase (a) og ett er 
 behand ling med idebenon (b). Far ge ska la en in di ke rer pro sent vis grad av syns re duk sjon. Un der sø kel sen i akutt fase  
vi ser dype, sen tra le syns felt ut fall, mest utt alt for venst re øye. Ett er be hand ling med idebenon er det bed ring av syns felt -
utfal le ne.

Fi gur 2  Fundusfoto av høy re (OD) og venst re (OS) pa pill i akutt (A) og kro nisk fase (B). I akutt fase er pa pil le ne lett 
hyperemiske, mens fine telangiektasier er van ske li ge å se på dis se bil de ne. I kro nisk fase er pa pil le ne ble ke som tegn  
på ut vik ling av optikusatrofi.
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Sy ke his to ri en kun ne nå opp sum me res som 
en akutt, bi la te ral og smer te fri optikusnevro-
pati hos en ung mann. Det var ikke fun net 
hol de punk ter for ba ken for lig gen de dem ye li-
ni se ren de, struk tu rell, in flam ma to risk el ler 
in fek si øs syk dom. Vi de re var det fra vær av 
både spon tan bed ring og eff ekt av kor ti kos te-
roi der. Sam let vek ket dett e mis tan ke om at 
pa si en ten kun ne ha Lebers he re di tæ re opti-
kusnevropati (LHON).

Det ble re kvi rert ge ne tisk ana ly se av de tre van-
lig ste syk doms frem kal lende LHON-mu ta sjo ne ne: 
m.3460G>A, m.11778G>A og m.14484T>C. LHON-
mu ta sjo ne ne end rer kom pleks I i mi to kond rie nes 
elektrontransportkjede, slik at ATP-pro duk sjo nen 
kan bli for styr ret. De tre ge ne tis ke prø ve ne var 
ne ga ti ve. Vi be slutt et li ke vel å gjen nom fø re et  
be hand lings for søk med idebenon, et or ga nisk  
vir ke stoff som gjør det mu lig for elek tro ner å 
omgå nett opp kom pleks I i mi to kond rie nes elek-
trontransportkjede (4). Pa si en ten fikk idebenon 
300 mg tre gan ger dag lig i tab lett form. Be hand-
lin gen ble igang satt ti må ne der ett er syk doms de-
but. Ved opp start av idebenonbehandlingen var 
vi sus spon tant noe bed ret til 0,25 på høy re øye og 
fort satt fin ger tel ling 5 me ter på venst re. Pa pil le ne 
var av ble ket som tegn på ut vik ling av optikusa-
trofi (fig 2b). Ett er to må ne ders idebenonbehand-
ling had de vi sus bed ret seg til 0,4 på høy re øye og 
0,3 på venst re, og ett er åtte må ne ders be hand ling 
var vi sus bed ret til 0,8 på beg ge øyne. I and re  
be hand lings år sta bi li ser te vi sus seg på 1,0 nø l 
en de på beg ge øyne. Det til kom også en bed ring 
av syns fel tet (fig 1b), og på Ishiharas far ge plan-
sjer kun ne han noe nø len de gjen kjen ne alle plan-
sje ne.

Ge ne tisk ana ly se av de tre van lig ste syk doms-
frem kal lende LHON-mu ta sjo ne ne var alt så ne ga-

tiv. Li ke vel re spon der te pa si en ten på idebenon-
behandling. Et mind re tall av LHON-pa si en te ne 
har and re syk doms frem kal lende mi to kond rie -
mu ta sjo ner. Til slutt ble der for hele mi to kond rie-
DNA se kven sert ved Mo le ky lær ge ne tisk La bo ra-
to ri um på Rigs hos pi ta let i Kø ben havn. Un der- 
 sø kel sen på vis te en homoplastisk mu ta sjon, 
m.10663T>C (pVal65Ala), og mitokondrial hap lo-
ty pe J. Mu ta sjo nen er i kom bi na sjon med hap lo-
ty pe J kjent som en sjeld ne re, syk doms gi ven de 
LHON-mu ta sjon (5). LHON-dia gno sen var til slutt 
der med ge ne tisk be kref tet.

Dis ku sjon

Lebers he re di tæ re optikusnevropati (LHON) er 
en mi to kond rie syk dom. Syk dom men for år sa-
ker et akutt til sub akutt tap av vi sus, far ge syn 
og sen tra le syns felt. Beg ge øyne ram mes van-
lig vis i lø pet av noen uker til må ne der. Syk-
dom men de bu te rer gjer ne i al de ren 15�–�35 år, 
om trent som ved syns ner ve be ten nel ser (6, 7). 
Mens syns ner ve be ten nel ser fore kom mer hyp-
pigst blant kvin ner (om trent 75 %), ram mer 
imid ler tid Lebers he re di tæ re optikusnevro-
pati of test menn (om trent 80�–�90 %) (6, 7). Ved 
of tal mo sko pi er pa pil len ty pisk hyperemisk, 
med fine telangiektasier, så kalt peripapillær 
mik ro vas ku lær an gio pa ti (8). De pa to lo gis ke 
ka re ne gir in gen lek ka sje ved fluo re sce in an-
gio gra fi, i mot set ning til lek ka sjen vi ser ved 
et papilleødem for år sa ket av syns ner ve be ten-
nel se. Of tal mo sko pis ke funn kan være til ste de 
før syns ta pet og kan også ses hos fa mi lie med-
lem mer uten symp to mer (6). En tre del av 
LHON-pa si en te ne har imid ler tid of tal mo sko- 
pisk nor ma le pa pil ler når syns ta pet de bu te rer. 

Et an net diff e ren si al dia gnos tisk funn er vi su-
ell-pupillær dis so sia sjon, som be teg ner be vart 
pu pille re fleks til tross for be ty de lig syns aff ek-
sjon (9). Syns ta pet er gjer ne utt alt og per ma-
nent, men i noen til fel ler ses spon tan bed ring. 
Pro gno sen va ri e rer for de tre van lig ste punkt-
mu ta sjo ne ne; 14484-mu ta sjo nen har best pro-
gno se, mens 11778-mu ta sjo nen sjel den gir 
spon tan syns bed ring. Som mi to kond rie syk-
dom har Lebers he re di tæ re optikusnevropati 
ma ter nell ar ve gang, mens ri si ko en for å ut vik-
le syk dom er av ukjent år sak kjønns av hen gig. 
Syk dom men ram mer om kring 50 % av menn 
med gen de fekt, mens ri si ko en for kvin ner er 
om trent 10 % (8). To bakk og høyt al ko hol for-
bruk er også kjen te ri si ko fak to rer for å ut vik le 
syk dom men (10, 11).

I en ran do mi sert, kon trol lert stu die (RHO-
DOS-stu di en) ble det i 2011 kon klu dert med at 
idebenon mu li gens had de en viss eff ekt på 
Lebers he re di tæ re optikusnevropati sam men-
lig net med pla ce bo, spe si elt der som man eks-
klu der te 14484-mu ta sjo ner, som of te re bed res 
spon tant (4). Stu di en in klu der te kun de tre 
van lig ste punkt mu ta sjo ne ne. Gen de fek ten 
hos vår pa si ent er sjel den, og dett e er før s te 
pub li ser te ka sui stikk om idebenonbehand-
ling av Lebers he re di tæ re optikusnevropati 
for år sa ket av den ne mu ta sjo nen. At pa si en-
tens syns bed ring i ve sent lig grad sam men falt 
i tid med idebenonbehandling og at den 
langt over gikk gra den av spon tan bed ring 
rap por tert ved 10663-mu ta sjo ner, til si er en 
kau sal sam men heng mel lom idebenonbe-
handling og syns bed ring hos vår pa si ent.

Fra vær av de tre van li ge punkt mu ta sjo ne ne 
ute luk ker alt så ikke Lebers he re di tæ re opti-
kusnevropati. Til tross for ne ga ti ve funn ved 
ge ne tisk ana ly se valg te vi der for å star te ide-

Ta bell 1  Opp lys nin ger som kan skille en «klas sisk» idio pa tisk, dem ye li ni se ren de syns ner ve be ten nel se fra and re optikusnevropatier (3)

«Klassisk» synsnervebetennelse «Røde flagg»

Alder for sykdomsdebut Ung voksen Barn, voksne > 50 år

Debutforløp Over timer til dager Subakutt, snikende debut

Smerter Smerter som forverres ved øyebevegelser Fravær av smerter

Affeksjon Ett øye Begge øyne

Allmennsymptomer Ingen Sykdomsfølelse, feber, nevrologiske eller revmatologiske 
symptomer

Oftalmoskopiske funn Normale funn, eventuelt lett til moderat papille-
ødem

Papilleødem i kombinasjon med blødninger, eksudater 
eller uveitt

Sykdomsforløp Spontan bedring i løpet av noen uker, eventuelt 
fremskyndet ved kortikosteroidbehandling

Ingen bedring eller fortsatt progresjon i løpet av noen 
uker
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kond rie-DNA av og til være nød ven dig. Med 
idebenon som be hand lings mu lig het har en 
be kref tet LHON-dia gno se nå også be hand-
lings mes si ge kon se kven ser.

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

Mott att 18.9.2017, før s te re vi sjon inn sendt 14.2.2018,  
god kjent 24.4.2018.

benonbehandling på kli nisk mis tan ke. Da vi 
be hand let pa si en ten, var RHO DOS-stu di en 
pub li sert, men idebenon ennå ikke et mar-
keds ført le ge mid del. Be hand lin gen var der-
med ut prø ven de, og vi skaff et idebenon fra 
USA, der det mar keds fø res som et an ti ok si de-
ren de kostt il skudd. Det er si den etab lert kon-
sen sus for idebenonbehandling av Lebers 
he re di tæ re optikusnevropati, og i 2015 fikk 
idebenon mar keds fø rings til la tel se i Norge  

un der nav net Raxone (Santhera Pharmaceu-
ticals) (12).

Sy ke his to ri en vi ser vik tig he ten av å skille 
mel lom «klas sis ke» og aty pis ke syns ner ve - 
be ten nel ser. Mens dia gno sen «klas sisk» syns-
ner ve be ten nel se stil les kli nisk, kre ver en  
aty pisk syns ner ve be ten nel se mål rett et ut red-
ning med tan ke på ba ken for lig gen de år sak. 
For å stil le dia gno sen Lebers he re di tæ re opti-
kusnevropati kan se kven se ring av hele mi to-
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For kalk ning i kjeveligament

Eag les syn drom, også kjent som stylalgia, 
er en sjel den smer te til stand as so siert 
med en elongert processus styloideus 
el ler for kal ket ligamentum stylohyoi-

deum.
En tid li ge re frisk kvin ne i 30-åre ne ut vik let 

en pa rok sys mal, smer te full og kramp ak tig 
for nem mel se i venst re halv del av nak ke, svelg 
og an sikt med led sa gen de glo bal ho de pi ne og 
ipsilateral tin ni tus. Hun had de også smer ter 
og nummenhetsfornemmelse i den ipsilate-
rale de len av tun gen, men ikke hør sels tap, 
dys fa gi el ler dys fo ni. Pla ge ne de bu ter te ett er 
tre ning med re pe ti tiv vekt løf ting.

Symp to me ne ble frem pro vo sert og for ver ret 
med side bøy og ro ta sjon av ho det mot høy re. 
Anam ne stisk had de hun hatt en lig nen de og 
for bi gå en de epi so de to år tid li ge re. Det var 
ikke noe hode- el ler nak ke trau me i sy ke his - 
to ri en. Kli nisk un der sø kel se var upå fal len de, 
for uten pal pa sjons øm het pe ri ton sil lært og 
over venst re nak ke halv del. Om fatt en de ut red-
ning med nev ro fy sio lo gis ke, bil de dia gnos tis ke 
og øre-nese-hals-un der sø kel ser vis te nor ma le 
funn. CT-un der sø kel se av nak ken av dek ket for-
kalk ning i ligamentum stylohyoideum bi la te-
ralt (se pi ler), noe som kun ne for kla re pa si en-
tens symp to mer.

Eag les syn drom ka te go ri se res som en ten 
er ver vet el ler med født, men etio lo gi en er 
ennå uav klart. Processus styloideus er for len-
get (> 30 mm) hos om trent 4 % av be folk nin-

gen. Pre va len sen va ri e rer imid ler tid en del, og 
bare et lite få tall (1�–�5 %) av dis se ut vik ler sym-
p to mer som kan re la te res til fun net (1).

Til stan den pre sen te rer seg ofte med uni -
late ral orofacial-cer vi kal smer te og dys fa gi. 
Symp to me ne skyl des kom pre sjon av nær -
liggen de struk tu rer som chorda tympani, 
n. auriculotemporalis, n. lingualis, n. glosso-
pharyngeus og n. hypoglossus. En sjel den 
gang kan processus styloideus kom pri me re 
arteria ca ro tis interna og føre til nev ro lo gis ke 
symp to mer som svim mel het og transi to risk 
is ke misk an fall. Til stan den kan også føre til 
ca ro tis dis sek sjon og Horners syn drom (1), 
men dett e er svært sjel dent. CT-un der sø kel se 
er gull stan dard når det gjel der dia gnos tik ken 
(1). Ak tu el le diff e ren si al dia gno ser er temporo-
mandibulær dys funk sjon, smer ter i vis doms-
tann, glossopharyngeus- og tri ge mi nus nev-
ral gi, mig re ne, cer vi kal ar tritt, hyoid bur sitt, 
temporalisarteritt, kla se ho de pi ne (clus ter), 
myo fa sci elt smer te syn drom, pa ra fa ryn ge a le, 
rom opp fyl len de le sjo ner og se kve le ett er ton-
sill ek to mi.

Be hand lin gen er en ten kon ser va tiv med 
me di ka men tell til nær ming (NSAID-pre pa ra-
ter, an ti epi lep ti ka og/el ler an ti de pres si ver), 
som vi valg te hos vår pa si ent, el ler kir ur gi ved 
re frak tæ re til fel ler. Syn dro met bør all tid vur-
de res hos pa si en ter med kro nis ke orofaciale 
smer ter, som er re frak tæ re til kon ven sjo nell 
be hand ling.

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

Mott att 25.10.2017, før s te re vi sjon inn sendt 28.3.2018,  
god kjent 18.5.2018.
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Le ve tids data – sam men lig ning av to grup per

Når man sam men lig ner eff ekt av 
for skjel li ge be hand lin ger, er det 
noen gan ger til strek ke lig å sam-
men lig ne an de len pa si en ter med 
en hen del se i lø pet av en de fi nert 
tids pe ri ode. Men ofte ut nytt es 
 infor ma sjo nen bed re der som 
man tar med i be trakt ning ti den 
det tar før hen del sen inn treff er.

Over le vel ses sann syn lig het es ti me res gjer ne 
ved hjelp av en Kap lan-Mei er-kur ve (1). Ofte vil 
vi være in ter es sert i å sam men lig ne to over  le-
vel ses kur ver, for eks em pel for å trek ke slut nin-
ger om for skjel ler i eff ekt av be hand ling el ler 
om en be stemt ri si ko fak tor på vir ker le ve tid.

Ta bell 1 vi ser le ve ti der for åtte pa si en ter som 
har fått en tenkt be hand ling A, og 12 pa si en ter 
som har fått be hand ling B. Fi gur 1 vi ser es ti-
mert over le vel ses sann syn lig het i hver av 
grup pe ne. Det ser ut som pa si en ter med be-
hand ling A le ver len ger enn pa si en ter med 
be hand ling B, men vi tren ger en me to de til å 
gjø re en for mell sam men lig ning. Vi kun ne i 
prin sip pet vel ge ett tids punkt og sam men -
ligne over le vel ses sann syn lig he ten for hver av 
de to be hand lin ge ne på dett e tids punk tet, 
men det er langt fra op ti malt. For det før s te 
er det ikke opp lagt hvil ket tids punkt vi skul le 
vel ge (og tids punk tet mått e ha vært de fi nert 
på for hånd slik at val get ikke ble på vir ket av 

at vi al le re de had de sett over le vel ses kur ve ne). 
For det and re ville vi ikke ha ut nytt et all in for-
ma sjon som lig ger i da ta sett et.

Lo grank test
Den mest bruk te me to den for sam men lig ning 
av le ve ti der er lo grank tes ten. Med den ne tes tes 
en null hy po te se om at det ikke på noe tids-
punkt er for skjell i over le vel ses sann syn lig -
heten mel lom de to po pu la sjo ne ne. Den in klu-
de rer hele opp føl gings ti den og tren ger ikke 
an ta gel ser om for men på kur ve ne (2). For hvert 
tids punkt der det skjer en hen del se, be reg nes 
ob ser vert an tall i hver grup pe samt det for ven-
te de an tal let gitt at null hy po te sen er sann.

Før s te hen del se skjer i grup pe B ved 5,8 må-
ne der. Ved star ten av tids in ter val let er det i alt 
19 pa si en ter i live (én var sen su rert i grup pe 
A), så ri si ko en er 1/19. Det er 12 pa si en ter i 
grup pe B, så hvis null hy po te sen er sann, er det 
for ven te de an tal let 12 x 1/19 = 0,63. På sam me 
måte er for vent nin gen i grup pe A 7 x 1/19 = 
0,37, og sum men av de to for vent nin ge ne blir 
lik 1. Nes te hen del se skjer ved 6,6 må ne der i 
grup pe A. Da er det i alt 18 pa si en ter igjen, og 
vi har en ri si ko på 1/18. Det er 7 pa si en ter i 
 ri si ko i grup pe A, så for vent nin gen blir 7 x 1/18 
= 0,39. Til sva ren de er for vent nin gen i grup pe 
B 11 x 1/18 = 0,61.

Sam me be reg nin ger gjen tas hver gang det 
skjer en hen del se, og sen su rer te ob ser va sjo-
ner re du se rer an tall un der ri si ko, slik som for 
Kap lan-Mei er-me to den (1). Når ob ser vert og 
for ven tet an tall hen del ser er be reg net på alle 
tids punk ter, sum me res an tal let i hver av 
grup pe ne over hele tids pe ri oden, og vi kan 
be nytt e en khi kvad ratt est. En de tal jert be skri-

vel se kan man finne i en eg net læ re bok (2). 
Ved hjelp av en sta tis tikk pak ke fin ner vi at 2 
= 2,17 og p = 0,14. Selv om fi gu ren an ty der en 
for skjell, er for skjel len i le ve tid ikke sta tis tisk 
sig ni fi kant på 5 %-nivå. Det er ikke så over ras-
ken de, si den an tall pa si en ter – og ikke minst 
an tall hen del ser – er så lavt.

Es ti mat av eff ekt
I til legg til en p-ver di tren ger vi et es ti mat av 
eff ek ten. Kap lan-Mei er-plott et gir oss den ne 
in for ma sjo nen. Hvis vi øns ker ett en kelt tall 
hel ler enn en kur ve, er det mest van lig å es ti-
me re ha sard ra tio en (HR) med et 95 % kon fi-
dens in ter vall. Til be reg nin gen be nytt es Cox’ 
re gre sjons mo dell. I eks emp let er HR = 2,43 
(95 % KI 0,72�–�8,17).

And re al ter na ti ver er å es ti me re for skjell i 
over le vel ses sann syn lig het på et gitt tids punkt 
el ler for skjell i me di an over le vel se. In gen av 
dis se ut nytt er all in for ma sjo nen, og det er 
 ri me lig å leg ge mer vekt på sam men lig ning 
av hele over le vel ses kur ve ne.
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er pro fes sor i me di sinsk sta tis tikk ved Institutt for 
sam funns me di sin og sy ke pleie, Nor ges tek nisk- 
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Stu die sted Finnmark

For før s te ama nu en sis og gy ne ko log Ing rid Pe trik ke Olsen mar ker te vå rens ut eks ami ne ring av fire 
 ferske le ger ved stu die sted Finnmark prik ken over i-en i et karrierelangt pro sjekt.

Inn fly gin gen til Ham mer fest den ne 
 da gen var helt upå kla ge lig. Sol og blå 
him mel, in gen for sin kel ser. Fak tisk lå  
vi noen mi nutt er før skje ma.

Slik er det ikke all tid. Noen gan ger kan 
vin den rive så hardt at all trans port står 

stil le. Være seg i vind, på vei el ler vann. Men  
i dag lan det vi trygt.

Vei en fra fly plas sen til uni ver si te tet og 
sy ke hu set er kort.

Gjen nom Finn marks mo del len skal me di-
sin stu den te ne lære hva le ger i Finnmark 
gjør. Ing rid Pe trik ke Olsen står i spis sen  
av tea met som sak te, men sik kert har  
bygd stu die sted Finnmark ved Uni ver si te tet  
i Tromsø – Nor ges ark tis ke uni ver si tet.

Inne på Olsens kon tor er det lyse far ger. 
Blå sjatt e ring, som står i stil til ha vet, Håja, 
og Sør øya langt der ute.

To sor te hans ker i lær ut mer ker seg på 
stum tje ne ren.

– Bok se hans ker, fak tisk?
– Ja, hehe, jo. Da vi satt e i gang ar bei det, 

ble det spøkt om å få slått ut litt frust ra sjon 
på tre nings rom mets bokse bag. Men den har 
ennå ikke blitt tatt i bruk.

For selv om ting har tatt tid, har etab le rin-
gen av pro sjek tet si den start til i dag vært 
pre get av en lang rek ke med «ja».

– Selv føl ge lig har vi mått e gjø re en so lid 
egen inn sats. Men ti den var ab so lutt mo den 
for at dett e til bu det skul le kom me til Finn-
mark. Vi har man ge le ger med høy kom pe-
tan se, og nå har de en de lig fått en are na  
å spille det ut på.

Vei en til Finn marks mo del len
For Ing rid Pe trik ke Olsen star tet det al le re de 
i stu die ti den. Som stu dent re pre sen tant  
i uni ver si tets sty ret i 1990-åre ne ble hun  
godt kjent med Uni ver si te tet i Tromsø.  
Ikke bare som or ga ni sa sjon, men også  

Pe ter F. Hjorts ideo lo gi om å ut dan ne le ger 
til lands de len.

– Da jeg gikk inn i tur nus tje nes ten i Ham-
mer fest, tenk te jeg at jeg kun ne hatt et langt 
bed re sis te stu die år her enn i Tromsø. Det 
var da frø et ble sådd i mitt hode, sier Olsen.

Ti den var mo den. En ga sje men tet til den 
ny ut dan ne de Olsen sam men falt med stør re 
om velt nin ger høy ere opp i sy ste met. Den 
så kal te «120-pla nen» le vert før år tu sen skif tet 
in ne holdt en inn stil ling om opp tak av 120 
stu den ter per år. Både Ham mer fest og Bodø 
ble nevnt som mu lig eg net for de sen tra li sert 
un der vis ning ut over ek si ste ren de prak sis -
peri ode i fem te stu die år.

De sto re ak tø re ne ble in vol vert: Hel se 
Nord, Uni ver si te tet i Tromsø, Hel se- og 
 om sorgs de par te men tet. Ett er run der  
i pa pir møl la rul let bal len om si der vi de re.

I 2009 ble den re gio na li ser te ord nin gen 
etab lert i Bodø, og si den da har en an del av 
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ING RID PE TRIK KE OLSEN

Født 1969 i Ham mer fest

Sam bo er, tre barn

Cand.med. Uni ver si te tet i Tromsø 1996

Spe sia list i fød sels hjelp og kvin ne syk -
dommer i 2006

Dis pu ter te ved Uni ver si te tet i Tromsø i 2011

En hets le der Gy ne ko lo gisk og ob ste trisk 
av de ling 2011�–�2015

Le der av abortnemden i Vest-Finnmark 
2011�–�2017

Årets Finn marks lege i 2011

Over le ge ved Gy ne ko lo gisk og ob ste trisk 
av de ling, Kli nikk Ham mer fest

Før s te ama nu en sis og pro sjekt le der for 
 Finn marks mo del len UiT

Medisinskfaglig an svar lig, Fø de stua i Alta  
fra 2011

stu den te ne full ført sine to sis te år ved Nord-
lands sy ke hu set. Først i 2015 ble en til sva -
rende de sen tra li sert ut dan ning i Finnmark 
ved tatt. Et pi lot pro sjekt ble satt i gang for to 
år si den, og de fire stu den te ne i pro sjek tet 
ble ut eks ami nert den ne vå ren. Al le re de 
nes te år skal det før s te kul let som offi  si elt 
har «hele Finn marks pak ken» full fø re sitt 
sis te og en de li ge stu die år på lan dets nord-
ligs te cam pus.

– Vi er man ge som har dratt las set. Ham-
mer fest, Alta og Ka ras jok står sam men for  
å til by ut dan nings sted både in nen pri mær- 
og spe sia list hel se tje nes ten.
– Det har ikke vært ut ford ren de å sam le så 
man ge bak pro sjek tet?

– Nei, dett e gir po si ti ve ring virk nin ger  
for alle in vol ver te. Sam ar beids vil jen har 
vært stor, og alle læ rings are na ene våre er 
like vik ti ge, sier Olsen.

Stil le og akutt kom pe tan se
I Finnmark som i and re dis trikts fyl ker er  
det et øns ke om lang sik tig re krutt e ring. 
Olsen for tel ler om ka na disk forsk ning som 
vi ser at jo len ger en stu dent er ut satt for en 
læ rings are na, jo stør re er sjan sen for at hun 
blir.

Når stu den te ne har tatt rei sen til Finn-
mark fra Troms (enn så len ge det fort satt  
er to fyl ker), er det noen gul røtt er som skil-
ler Finn marks pak ken fra res ten.
– Dere pre si se rer i Finn marks pak ken et 
fo kus på sam hand ling, kul tur for stå el se  
og akutt me di sin?

– Vi må lære fra oss det vi gjør. Selv sagt 
in ne bæ rer det van lig me di sinsk prak sis, 
men her i Finnmark må du også være god  
i akutt me di sin. Det er noe vi tre ner på hele 
ti den. Vårt mål er å dra stu den te ne inn i hva 
vi al le re de gjør. Ett er å ha vært hos oss skal 
ikke stu den te ne være frem med for å stå  
i tea met.

– Kul tur for stå el se er en fore lø pig stil le 
kom pe tan se. I Finnmark be tyr kul tur for stå-
el se sær lig kunn skap om det sa mis ke og 
for stå el se av å være en mi no ri tet i ma jo ri-
tets sam fun net.

Mye av den sa mis ke kul tu ren som er 
all ment kjent kom mer fra det inn lands -
samis ke. Men fort satt er mye usagt. Langs 
kys ten er det iføl ge Olsen fort satt man ge 
sjø sa mer som har be hov for å hen te sin 
his to rie til ba ke.

– Det er klart dett e har noe med hel se  

å gjø re. I Finnmark er for so nin gen noe vi må 
være be visst som hel se per so nell, sier Olsen.

Finnmark har lært, og læ rer sta dig
I ut dan nin gen av le ger ved cam pus Finn-
mark er det es sen si elt for Olsen og hen nes 
kol le g er å bygge på lo kal kunn skap om 
kul tur og hel se, nytt i ge er fa rin ger også  
i et mer glo balt per spek tiv.

– Ta Ham mer fest som eks em pel: Byen har 
bare 11 000 men nes ker, men re pre sen te res 
av 80 na sjo na li te ter. Å er kjen ne kul tu rell 
bak grunn som en kom po nent i en kon sul ta-
sjon er av gjø ren de, sier Olsen.

Lag ar beid
Et uni ver si tets ver dig stu die til bud blir ikke 
til av seg selv.

Det fin nes er fa rin ger å hen te fra etab le rin-
gen av stu die sted Bodø.

Sam ti dig har det også vært nytt ig for  
å hen te lær dom fra ut lan det.

Pro fes sor og de kan Ro ger Stras ser ved 
North ern On ta rio School of Medicine 
(NOSM) har vist seg å bli en vik tig støtt e spil-
ler i ut vik lin gen av Finn marks egen løs ning 
på aka de misk dis trikts prak sis.

– I see Dr. Pe trik ke Olsen as a true vi sio n ary, 
skri ver Stras ser om Olsen. – Ing rid per son i-
fies the prin ci ple of re cruiting stu dents 
from re mote ru ral com mu ni ties and 
 pro  viding most of their clin i cal learning  
in those com mu ni ties. She was born in  
the maternity unit of which she is now 
work ing. In ad di ti on, I have been ex treme ly 
impressed with her fore sight and lead er ship 
in pla nning and im ple menting the Finn-
mark Pro gram, in clud ing ini ti ating an 
 as so ci ated re search pro gram from the 
 be ginning.

Stras ser tar Olsen gan ske på kor net. Ikke 
bare er hun født og opp vokst her selv, men 
hun har også valgt å kom me til ba ke og 
bru ke li vet som lege i hjem trak te ne. Ett er  
å ha prak ti sert som lege i Finnmark i 20 år, 
har Olsen lært at det både er stort og lite 
nok:

– Stort nok til å iva re ta kom pe tan sen, lite 
nok til å ha over sikt over pa si en te ne. Jeg har 
da mer som kom mer med sitt fjer de barn  
i ma gen. Jeg får nær he ten til pa si en te ne 
som en fast le ge, selv om jeg er sy ke hus le ge. 
Det er en helt egen type kom pe tan se.

– Lege li vet i Ham mer fest har vært et godt 
valg. Med åre ne har jeg fått et grad vis mer 
sy stem rett et fo kus og en in ter es se av a se de 
litt stør re lin je ne i hel se tje nes ten.

Frem til 2014 var hun av de lings over le ge 
på fø de av de lin gen i Ham mer fest. Med er fa-
rin ge ne der fra i ryg gen skrev hun i 2013 en 
kro nikk i Da gens Medisin til den da fers ke 
hel se mi nis ter Bent Høie.

«Her i Finnmark må du også 
være god i akuttmedisin. Det 
er noe vi trener på hele tiden»
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– Den gang ett er lys te du bed re sam ar beid 
mel lom le ger og øko no mer i team. Fikk du 
lag ar bei det du ba om?

– Nei, det har ikke blitt noen end ring. 
Sna re re tvert imot, slik jeg ser det. Jeg skjøn-
ner at vi må ha en sty rings form. Men den 
hy bri den vi har nå med be drifts øko no mi 
ispedd om sorg fun ge rer dår lig.
– Hva me ner du er løs nin gen?

– Jeg er over be vist om at både øko no me ne 
og hel se per so nell hver for seg gjør så godt 
de kan. Men vi må ska pe rom til å jobbe på 
sam me lag.

Olsen trek ker frem BEST (Bed re og sy ste-
ma tisk team tre ning) som et eks em pel. 
Gjen nom si mu le rin ger blir hel se per so nell 
trent i hånd te ring av akutt e si tua sjo ner.  
En øko nom el ler to kun ne iføl ge Olsen alt så 
vært et nytt ig til legg i en litt mer lang somt-
gå en de BEST-ut ga ve.

– Jeg tror vi kun ne for stått hver and re 
 bed re om de som har kjørt man ge nok 
BEST-øv el ser la ger et sce na rio som både 
hvit kled de og ad mi nist ra to rer kun ne sam -
arbei det om. Det had de i alle fall vært et 
ar tig eks pe ri ment. Hva med et kvar tal som 
hen del se, og med iva re ta gel se av både kva li-
tet i be hand lin gen og over hol del se av bud-

sjett et? Det kun ne gitt man ge gode dis ku sjo-
ner og  kan skje bi dratt til en bed re sty rings-
form.

Lo kal kamp
Når vi først er inne på hel se po li tik ken, er 
ikke lo ka li se rings de batt en lo kalt i Vest-Finn-
mark til å unn gå.

I åre vis har by ene Alta og Ham mer fest 
gjort seg be mer ket i både lo ka le og na sjo -
nale me di er med høy lytt de batt om hvor 
sy ke hu set/sy ke hu se ne skal og bør lig ge. 
Fak kel toge ne, pro test mar sje ne og de kraf -
tige fø lel se ne som lig ger tjukt uten på po li-
tik ken og re to rik ken i spal te ne, kjen ner  
ikke Olsen seg igjen i. Ikke all tid, i hvert fall.

– Det er kort sagt fle re lag i lø ken. Vi fag-
folk job ber godt sam men, og der kjen ner  
jeg meg ikke igjen i det som frem mes  
i me di e ne. Jeg ten ker ikke på et sy ke hus  

som kun fire veg ger, tak og gulv. Vi må ha 
ut sty ret et sted, men Finn marks sy ke hu set  
er mer enn det.

Løs nin gen er å ba lan se re nær het og 
 av stand for å sik re at kom pe tan sen når frem 
dit den skal. Et eks em pel på det er at Alta 
hel se sen ter i feb ruar ble først ute i Eu ro pa 
med ro bot as sis tert ul tra lyd. I bla det Sy ke -
pleien ble det be skre vet hvor dan Ing rid 
Pe trik ke Olsen fra Ham mer fest 14 mil unna 
kun ne sty re pro ben som ul tra lyd jord mo ren 
i Alta had de plas sert på pa si en tens gra vi de 
mage.

– Ved hjelp av den ro bot as sis ter te ul tra -
lyden kan du eli mi ne re av stan den når det 
trengs og spa re mye tid og pen ger til de ler 
av ru ti ne opp føl gin gen.

Men at frem ti dens ro bo ter skal ta over 
job ben, er ikke Olsen redd for. 

– Det som av og til kan lø ses av en pro be, 
må noen gan ger be kref tes av var me hen der 
og ekte nær vær. Du må hånd hil se også, 
sær lig in nen for fød sels hjel pen. Det hand ler 
om trygg het og til lit.

Finn marks pat ri ot
I dag er det en van lig mor gen på Ham mer-
fest sy ke hus.

«Løsningen er å balansere 
nærhet og avstand for å sikre 
at kompetansen når frem dit 
den skal»
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Ra dio en står på i bak grun nen. «Riegá-
dahttinlatnja 1/Fø de stue 1». Rom met har nok  
latt mang en finn mar king se da gens lys for 
før s te gang de sis te ti å re ne. I gu sje grønn 
sjatt e ring og med re tro sjarm. Det ryd des 
opp ett er natt en, gjø res klar til nes te be søk.

På vei inn til kon to ret ses skil tet «Váldu-
doavttir/over le ge Ing rid Pe trik ke Olsen». 
Nav ne skil te ne be kref ter to språk lig het og 
re spekt. Nå ti dens Finnmark.
– Så dere skal in ter vjue Petrikkusen?

– Pe trik ke Olsen?
– Ja, hun har et så fint navn. Jeg li ker å leke 

litt med det, men ikke si det vi de re, ler en av 
jord mød re ne på kon to ret.

Nav net Pe trik ke er ned ar vet fra fars si den 
av slek ten. Fa mi li en vand ret i sin tid fra den 
finsk/svenske Torne da len og inn i Norge.  
De slo rot i Hel le fjord på Sør øya.

Fra kon tor vin du et på Ham mer fest sy ke-
hus har Olsen nær sam me ut sikt som på 
uni ver si te tet. Hjem over. For bi Håja, og litt  
til høy re – bak der – kan hun peke på inn-
svingen til Hel le fjord.

De fles te hu se ne som var hjem ste der har 
nå blitt til fri tids bo li ger, men et par fast -
boen de hol der stand.

Da Ing rid Pe trik ke Olsen voks te opp var 
det fort satt liv ved fjor den. Stor fa mi li en 
holdt sam men, og hjem me på går den til 
for eld re ne bod de bes te mor Ast rid Pe trik ke 
og bes te far Hjal mar Ferdinand på lof tet,  
på det som var et ekte fis ker bon de bruk.

Tid lig fikk hun opp le ve å brin ge nye saue-
lam inn i ver den – en for løs ning som ikke 
best av hjel pes med tå rer, men hand le kraft 
når det trengs. En nytt ig er fa ring hun har 
tatt med som ob ste tri ker i dis trik tet.

At over le ge Ing rid Pe trik ke Olsen skul le 
vok se opp til å bli gy ne ko log og løs nings -
orien tert finnmarkpatriot, lå kan skje i kor -
tene fra star ten av, skal vi tro hen nes kol -
leger på bar sel av de lin gen.

Hjem med stor H
Syv år gam mel reis te Olsen på in ter nat  
i Ry pe fjord ved Ham mer fest. Et helt hav 
hjem me fra for et sko le barn, men i sam ti den 

helt nor malt. In ter nat bar na had de sine tre 
før s te år i sko lens i-klas se. Frem til be gyn nel-
sen av fjer de sko le år had de de egen un der-
vis ning pa ral lelt med a- og b-klas sen. Der -
etter var pri vi le gi e ne med litt leng re fe ri er 
over, og Olsen ble del av 4a.

– For de len var å bli selv sten dig og å lære 
seg so si al kom pe tan se. Sam ti dig fikk vi 
vel dig tett e bånd, og in ter nat be bo er ne ble 
som en fa mi lie num mer to.

For barn som har vokst opp på in ter nat, 
blir kan skje Hjem med stor H noe ster ke re 
enn om «hjem» var der hele ti den.

Ett er stu di e ne ble Ham mer fest bo- og 
ar beids ste det. Men for å kom me Hjem må 
hun ta hur tig bå ten over fjor den. Der ven ter 
det and re ski pa ret, de and re tur klær ne. 
Dob belt opp, i to hjem – et in ter nat liv som 
ald ri tok helt slutt.

Det var en nær av gjø ren de klau sul i in ter-
vju av ta len med Olsen at også Ham mer fest 
som by mått e kom me til syne. Den ny stel te 
hav na og prakt byg get Ark tisk kul tur sen ter 
(AKS) – de ler av det som i byen har fått en 
real make over de sis te åre ne.

Det er lunsj tid, og Olsen lo ser oss i ret ning 
av Kafé Nord vest. Pro sjek tet er en del av 
Ham mer fest kom mu ne og dri ver prak tisk 
ar beids opp læ ring av inn vand rer kvin ner. 
Varm lin se sup pe og en dob bel cor ta do gjør 
su sen i vin ter kul den.

Vei en mel lom til tak og re sul tat er kort. 
Det skjer ikke nød ven dig vis noe før du gjør 
det selv. Men slik Pe trik ke Olsen har er fart 
det, får du til gjen gjeld både støtt e og med-
spil le re når ini tia ti vet er satt i gang. Dug nad 
og ei er skap, hånd i hånd. Det var også der 
vei en mot Finn marks pak ken be gyn te, i det 
små.
– Hva be tyr det for be folk nin gen i Finnmark 
at me di sin stu di et i Tromsø re gio na li se res  
til Ham mer fest, Alta og Ka ras jok?

– Stort spørs mål. Mye av sva ret lig ger  
i frem ti den. Men det en for vent ning om  
at mer sta bil le ge dek ning i Finnmark som 
hel het vil gi et bed re hel se til bud.

CHRIS TI NA SVAN STRØM
christina@svanstrom.no

«Det skjer ikke nødvendigvis 
noe før du gjør det selv»
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Un der vis ning har lav sta tus in nen aka de m ia

Un der vis nin gens an se el se må 
styr kes.

En dok tor grad be tyr at man er kva li fi sert  
til å un der vi se, og er en for ut set ning for  
å kva li fi se re seg til en aka de misk stil ling.  
I vur de rin gen skal både forsk ning, le del se 
og un der vis ning vekt leg ges. Er fa rings mes-
sig vei er forsk nin gen tyngst.

Ar beids opp ga ve ne i en aka de misk ho ved-
stil ling om fatt er un der vis ning, le del se og 
forsk ning; an satt e i bi stil lin ger har and re 
opp ga ver i til legg. I dag eva lu e res un der -
visnin gen kvan ti ta tivt, mens forsk nin gen 
eva lu e res både ut fra kvan ti tet (an tall pub li-
ka sjo ner) og kva li tet (im pact fac tor). Det 
fin nes ikke noe for ma li sert sy stem for eva-
lue ring av le del se. I hver da gen har forsk ning 
høy an se el se, mens ev nen til å un der vi se 
sjel den vekt leg ges.

Hva er må let med un der vis nin gen?
Mål sett in gen med all un der vis ning er  
å over brin ge kunn skap. End rin ger i sam -
funnet og i til gang til in for ma sjon har også 
med ført end rin ger i un der vis nin gen. I dag 
er det mu lig å hen te mye kunn skap blant 
an net på in ter nett. Opp ga ven for den som 
un der vi ser, blir der for i stor grad å vei le de 
stu den te ne i inn hen ting og tolk ning av 
in for ma sjo nen.

Na sjo nalt or gan for kva li tet i ut dan - 
ning (NO KUT) og Na sjo nalt kva li fi ka sjons-
ram me verk for livs lang læ ring ar bei der  
med ut dan nings le del se, læ rings le del se  
og di gi talt le der skap i høy ere ut dan ning (1). 
Det stil les krav om mål opp nå el se, emne -
planer, læ rings ut bytt e, di gi ta li se ring og 
ak ti vi se ring av stu den ter. Sam ti dig er det 
be hov for å ut vik le me to der for eva lue ring 
av uli ke un der vis nings for mer og læ rings -
utbytt e.

Hvor dan un der vi se i dag?
Stu di er vi ser at nors ke stu den ter bru ker 
mind re tid på stu di e ne enn stu den ter  
i and re eu ro pe is ke land, og de ar bei der mest 
ved si den av stu di e ne (2). Det va ri e rer i hvil-
ken grad de le ser tra di sjo nel le læ re bø ker, 
men de be nytt er ofte Pow er Point-pre sen ta-
sjo ner fra fore les nin ger til gjen nom gang av 
pen sum (1). Selv om da gens stu den ter er 
vokst opp med di gi ta le me di er, prin ter 
fler tal let ut vik ti ge ar tik ler og le ser dem på 
pa pir. Den di gi ta le kom pe tan sen hos uni ver-
si tets læ rer ne er va ria bel, og bruk av di gi ta le 

platt for mer i un der vis ning og i kon takt med 
stu den te ne er fore lø pig be gren set. Ho ved-
tyng den av un der vis nin gen er tra di sjo nel le 
fore les nin ger og se mi na rer. Mye ty der på  
at stu den te nes ut bytt e øker hvis de har lest 
pen sum på for hånd, ak ti vi se res i un der vis-
nings si tua sjo nen og har an led ning til  
å be ar bei de stoff et ett er på (1).

Hvor dan skal man leg ge opp un der vis -
ningen slik at stu den te ne læ rer mest mu lig? 
Di gi ta le løs nin ger har en plass, men bør 
være gjen nom tenk te. Evne til å kom me  
i dia log med stu den te ne sy nes å være en 
nøk kel til å lyk kes (3). Bruk av re spons tek no-
lo gi (f.eks. kahoot, mentimeter) i un der vis-
nin gen er stu dent ak ti vi se ren de og øker 
læ rings ut bytt et (4). Sam ti dig har man sett at 
bruk av «speil vendt» un der vis ning (flipped 
class ro om) kre ver at stu den te ne for be re der 
seg for å ha ut bytt e (1).

Ulik he ter mel lom un der vi se re og stu den-
ter når det gjel der so si a le, so sio øko no mis ke, 
språk li ge og kul tu rel le for hold kan være en 
ut ford ring. Øken de in ter na sjo na li se ring 
gjør at stu den te ne har en mer va ri ert bak-
grunn, og kra ve ne til dia log øker (5).

Hvor dan ut dan ne gode un der vi se re?
Det ob li ga to ris ke kur set i uni ver si tets pe da-
go gikk er svært nytt ig. Et kri tisk blikk på 
egen un der vis ning kan heve kva li te ten. 
Kur sets tverr fa kul tæ re ka rak ter er en nøk kel 
til kur sets suk sess. Kol le g er fra and re fag -
områ der har lett e re for å eva lu e re sel ve 
un der vis nin gen, mens kol le g er fra eget 
fag om rå de uvil kår lig fes ter seg mer ved det 
fag li ge. Opp frisk nings kurs el ler krav til en 
«fag dag» om un der vis ning med jev ne mel-
lom rom kun ne bi dratt til å opp rett hol de 
opp merk som he ten på un der vis ning.

I de se ne re år har em net for prø ve fore les-
nin gen ved en dok tor grads prø ve blitt lagt 
tett opp til av hand lin gen (6). Der med tes tes 
ikke ph.d.-kan di da te nes evne til å sett e seg 
inn i et nytt emne og lage en ny fore les ning, 
slik in ten sjo ne ne med prø ve fore les nin gen 
er. Tid li ge re mått e kan di da ten hol de to 
fore les nin ger om både et selv valgt og et 
opp gitt emne. Re du ser te krav kan ses som  
et bi drag til ned vur de rin gen av un der vis -
ningens plass på uni ver si te te ne.

Hvor dan eva lu e re un der vis ning?
Hvor dan skal man eva lu e rer kva li te ten på 
un der vis nin gen? Skal man ba se re seg på 
re krutt e ring, ka rak te rer, gjen nom strøm-
ning, stu dent eva lue rin ger, fag fel le vur de ring 
el ler egen eva lue ring? Si den ev nen til kri tisk 
å vur de re sin egen pre sta sjon vil va ri e re fra 

per son til per son, er egen eva lue ring sann-
syn lig vis ikke vei en å gå.

Det fin nes uli ke skje ma er for fag fel le -
evalue ring av un der vis ning. Uni ver si te te ne 
bør ut vik le et fel les, struk tu rert skje ma. 
Stu den te nes evne til eva lue ring er om dis ku-
tert, og det vel kjen te eks pe ri men tet «Dr. 
Fox-eff ek ten» vis te at stort en ga sje ment  
hos en un der vi ser kan for le de stu den ter til  
å tro på opp spinn (7). Det fin nes ikke stu di er  
som sam men lig ner stu den te nes eva lue ring 
av un der vis nin gen med un der vi sers egen-
eva lue ring og fag fel le eva lue ring.

Hva kan man gjø re?
Un der vis nin gens an se el se på uni ver si te te ne 
må styr kes, og un der vis nin gen må gi me ritt. 
Prø ve fore les nin ge ne må tes te ev nen til å lage 
en ny fore les ning. Ved an sett el se i aka de misk 
stil ling må un der vis nings er fa ring vekt leg-
ges. Stu den te ne må di gi talt eva lu e re en viss 
an del av un der vis nin gen for å gå opp til 
eks amen. Sam ti dig bør det inn fø res fag fel le-
vur de ring av 1�–�2 fore les nin ger gjen nom en 
5-års pe ri ode for å kun ne bi be hol de en aka de-
misk stil ling, til sva ren de kra vet til forsk-
nings pub li se ring. Ett er mo dell av kur se ne  
i uni ver si tets pe da go gikk bør eva lue rin ge ne 
gjø res tverr fa kul tært og knytt es til en ob li ga-
to risk fag dag i uni ver si tets pe da go gikk.

Mott att 19.4.2018, før s te re vi sjon inn sendt 12.6.2018,  
god kjent 25.6.2018.

ELI SA BETH GU LOW SEN CE LI US
uxelgu@ous-hf.no
er spe sia list i nev ro lo gi, over le ge ved Nev ro lo gisk 
av de ling, Oslo uni ver si tets sy ke hus og pro fes sor ved 
Institutt for hel se og sam funn. 
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir å ha 
mott att ho no rar fra Almirall, Bio gen, No var tis, Teva, 
Sanofi, Roche og Merck og forsk nings støtt e fra No var tis 
og Sanofi.
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Ja til na sjo nal me di sin eks amen

Er ti den inne for en na sjo nal 
av slutt en de eks amen i me di sin-
stu di et? Norsk me di sin stu dent-
for en ing sier for be hol dent ja.

Na sjo nal del prø ve i me di sin (1) ble ny lig 
gjen nom ført for and re år på rad for sjette-
årsstudenter ved alle stu die ste de ne i Norge. 
Hen sik ten med en fel les prø ve har vært 
ett er spurt (2), og mu lig het for til ba ke mel-
ding på fag lig nivå til både stu dent og stu-
die sted har vært et vik tig ar gu ment (3). På 
sikt er det ikke usann syn lig at del prø ven blir 
en na sjo nal av slutt en de eks amen som er stat-
ter fa kul te te nes egne skrift li ge em bets eksa-
me ner. Før s te mu lig het for gjen nom fø ring 
er vå ren 2020. Mye må på plass in nen den 
tid, og en åpen dis ku sjon der stu den te ne 
in vi te res med, er vik tig.

Stu den te nes me nin ger
Norsk me di sin stu dent for en ing (Nmf) har 
kart lagt hva me di sin stu den te ne me ner om 
en even tu ell na sjo nal eks amen, gjen nom  
en åpen spør re un der sø kel se (4) og de batt-
mø ter. Over 2 000 stu den ter svar te (opp -
slutnin gen var på nes ten 50 % blant stu den-
te ne i Norge og ca. 16 % blant uten lands stu-
den  tene (5)). To fem de ler av me di sin stu den-
te ne i Norge øns ket en na sjo nal eks amen, 
mens nes ten halv par ten ikke øns ket det. 
Nes ten samt li ge men te at na sjo nal eks amen 
ikke skul le kun ne be nytt es i an sett el ses pro-
ses ser ut over at den gir le ge au to ri sa sjon  
for  stu den ter i Norge. Fire av fem men te  
at eks amen bør gra de res som «be stått /  
ikke be stått». Hen sik ten med en even tu ell 
na sjo nal eks amen skal være å kva li tets sik re 
 ut dan nin ge ne, sik re at stu den te ne er fag lig 
eg net til å få le ge au to ri sa sjon, og gi den 
en kel te stu dent til ba ke mel din ger på sitt 

nivå. Litt over halv par ten av uten lands stu-
den te ne øns ket mu lig he ten til å ta na sjo nal 
eks amen.

Et be tin get ja til na sjo nal eks amen
Norsk me di sin stu dent for en ing me ner at  
det bør ar bei des for en na sjo nal av slutt en de 
eks amen for me di sin stu den ter i Norge. Selv 
om ikke et fler tall av stu den te ne er for en slik 
eks amen, sier for en in gen li ke vel be tin get 
«ja» for i stør re grad å kun ne på vir ke hvor-
dan eks amen gjen nom fø res. Det er et utt alt 
mål fra ar beids grup pen til na sjo nal del prø ve 
om en fel les na sjo nal me di sin  eksamen  
i 2020. Vi an ser det som sann syn lig at de ka-
ne ne ved tar å jobbe for en fel les av slutt en de 
eks amen for me di sin stu die ne i Norge.

Or ga ni se rin gen og gjen nom fø rin gen  
av na sjo nal del prø ve er til lit vek ken de. Opp-
ga ve ne la ges av interfakultære fagkomitéer, 
gjen nom går eks tern fag fel le vur de ring og 
ut for mes ett er in ter na sjo nal mal (1). Stu -
dente ne får per son til pas set til ba ke mel ding  
som vi ser hvor dan de har pres tert i de  
uli ke fag fel te ne sam men lig net med de 
and re stu den te ne. Del prø ven vant NOKUTs 
ut dan nings kva li tets pris i 2017. En na sjo nal 
eks amen har po ten si al til å bli den bes te 
prø ven en me di sin stu dent kom mer til å ta.

Ho ved hen sik ten med en na sjo nal eks amen 
må være å heve kva li te ten på grunn ut dan-
nin gen. Sam ti dig er det vik tig at den ikke 
blir fø ren de for hvor dan me di sin stu die ne 
blir or ga ni sert på de uli ke uni ver si te te ne. 
Aka de misk fri het er en vik tig ver di i høy ere 
ut dan ning, og det er i ut gangs punk tet po si-
tivt at me di sin stu die ne i Norge gjen nom -
føres litt for skjel lig.

Norsk me di sin stu dent for en ing kre ver  
at en even tu ell na sjo nal eks amen ikke skal 
be nytt es i an sett el ses pro ses ser. Det er ikke 
do ku men tert at gra de ring ut over «be stått / 
ikke be stått» he ver det fag li ge ni vå et på 
me di sin stu den ter, og det er grunn til å tro 
at det vil øke stres set blant stu den te ne og 

på vir ke stu die mil jø ene (6). Vi har in gen  
tro på at en na sjo nal eks amen vil være et 
hen sikts mes sig verk tøy for å diff e ren sie re 
sø ke re i an sett el ses pro ses ser.

Nors ke ut dan nings myn dig he ter kan ikke 
på leg ge uten lands stu den te ne å ta en even-
tu ell norsk na sjo nal eks amen. Vi me ner 
li ke vel at nors ke stu den ter i ut lan det bør  
få an led ning til å gjen nom fø re en slik 
 eks amen der som de selv øns ker det. Det  
vil gi stu den te ne og myn dig he te ne en til -
bake mel ding på fag lig nivå på lik lin je med 
de som stu de rer i Norge. Hen sik ten med en 
na sjo nal eks amen er i sis te in stans å heve 
kva li te ten på det nors ke hel se ve se net, og  
da vil det være lite for nuf tig om nes ten 
halv par ten av alle nors ke me di sin stu den ter 
ikke får mu lig het til å ta den.

Tids punkt for gjen nom fø ring  
er es sen si elt
En for ut set ning for en fel les na sjo nal 
 eks amen er at det fin nes fel les lærings-
utbyttebeskrivelser for me di sin stu die ne. 
Når på året en fel les na sjo nal eks amen skal 
gjen nom fø res, må også dis ku te res, ett er som 
Uni ver si te tet i Oslo har av slutt en de skrift li ge 
eks ame ner fle re uker før de and re fa kul te -
tene. I til legg må stu den te ne ha lik til gang 
til sen sur, kla ge rett og kon ti nua sjons eks-
amen.

Mye må på plass før en na sjo nal eks amen 
kan iverk sett es, og vi for ven ter en kon struk-
tiv off ent lig dis ku sjon rundt na sjo nal eks a-
men i ti den som kom mer.

Mott att 27.4.2018, før s te re vi sjon inn sendt 13.5.2018,  
god kjent 14.4.2018.

HÅ VARD ULS AKER
havard.ulsaker@medisinstudent.no
er me di sin stu dent ved NTNU og grunn ut dan nings-
an svar lig i Norsk me di sin stu dent for en ing.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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Opptak på me di sin stu di et –  
bør vi vur de re mer enn ka rak te rer?

Norge er ett av få land som pri mært leg ger vekt på ka rak te rer ved opp tak  
på me di sin stu di et, men sik rer det at de bes te stu den te ne blir valgt ut?  
Bør vi leg ge and re kri te ri er til grunn?

Me di sin stu di et har vært luk ket 
si den 1940, og opp taks kra ve ne er 
høye. Hvert år sø ker fle re tu sen 
per so ner opp tak ved de fire uni-

ver si te te ne i Norge som til byr dett e stu di et, 
mens an tall stu die plas ser i 2017 var vel 660. 
Halv par ten av sø ker ne blir tatt opp på 
grunn lag av før ste gangs vit ne mål. Ved or di-
nært opp tak (dvs. vit ne mål pluss til leggs -
poeng) har stu den te ne en høy ere po eng-
skår, for eks em pel al ders po eng og til leggs -
utdan ning. An tall nors ke le ger som ut dan-
nes i ut lan det, har økt de sis te 20 åre ne. 
Norge ut dan ner i dag kun i over kant av 50 % 
av det fak tis ke lege be ho vet, men Le ge for -
enin gens pre si dent me ner at Norge bur de 
ut dan ne minst 85 % av be ho vet (1). Stor tin get 
har i for bin del se med stats bud sjett et for 
2018 bedt re gje rin gen om å øke an tall nors ke 
stu die plas ser for me di sin (2, 3). Dett e vil 
kun ne bi dra til å sik re bed re hel se tje nes ter  
i gris grend te strøk. I Stor bri tan nia økes 
an tall stu die plas ser i me di sin med 25 %  
i 2018 (4), der det vært et ty de lig øns ke fra 
myn dig he te ne om et stør re mang fold blant 
stu den te ne for å spei le be folk nin gen bed re 
og sik re god nok le ge dek ning in nen for 
sår ba re fag om rå der. Det er på tide å vur de re 
opp taks ord nin ge ne til me di sin stu di et  
i Norge og se om and re kri te ri er enn de vi 
bru ker i dag, er ak tu el le. Bruk av ob jek ti ve 
og sub jek ti ve vur de rings me to der i til legg til 
ka rak te rer er van lig i sto re de ler av ver den.

Al der
Pro fes sor Ed vind Schei fore slo i 2015 en 
al ders gren se på minst 21 år for opp tak, med 
den be grun nel se at yng re per so ner ikke  
har nok livs er fa ring for å kun ne hånd te re 
pa si en ter (5). Me di sin stu den te ne Ras mus 
Bak ken og Ei vind Va le strand ar gu men ter te 
mot dett e og trakk i ste det frem be ho vet for 
re le vant ar beids er fa ring (6). Ved Linköpings 
uni ver si tet er det en egen kvo te for stu den-
ter med do ku men tert og re le vant ar beids -
erfa ring in nen for hel se ve se net i mer enn 

50 % stil ling i minst to år ett er fyl te 19 år (7).  
I da gens opp taks ord ning i Norge kan stu-
den ter over 20 år få to al ders po eng for hvert 
år, mak si malt åtte po eng – uten krav til 
re le vant ar beid el ler ut dan ning. Ord nin gen 
kan kri ti se res for å leg ge til rett e for sen 
stu die start og kor te re tid i ar beids li vet.

For bed ring av ka rak te rer
En rek ke pri vat sko ler til byr i dag for bed ring 
av ka rak te rer fra vi de re gå en de sko le med 
ka rak ter ga ran ti. For eks em pel har Bjørk nes 
Pri vat sko le laget egne «me di sin pak ker»  
som kos ter 48 000�–�50 000 kro ner (8). Iføl ge 
 Ut dan nings di rek to ra tet har pri va tist eksa- 
me ner økt be ty de lig i de se ne re år, og  
i 2017 meld te 71 020 per so ner seg opp som 
pri va tis ter i fag fra vi de re gå en de sko le, en 
øk ning på nær me re 30 000 fra 2009 (9).

Vi me ner at ters ke len for å ta opp fag er 
for lav. Kost na de ne og tids bruk er svært 
høye for den en kel te elev, og det med fø rer 
en sær skilt se lek sjon av stu den ter som 
 be gren ser et øns ket mang fold. Ikke minst  
er det be kym rings fullt at for bed ring av 
ka rak te rer in ne bæ rer re pe ti sjon av al le re de 
gjen nom gått kunn skap og ikke til eg nel se av 
ny lær dom. Det er uhel dig at man ge ele ver 
bru ker lang tid på å kom me inn på stu di et 
og der ved kom mer sent ut i ar beids li vet. 
Stu den te ne som sam ler po eng ved å ta 
an nen høy ere ut dan ning, kan blok ke re 
stu die plas ser for and re som øns ker å gjen-
nom fø re det ak tu el le stu di et. Ord nin gen 
med å for bed re po eng skår for opp tak har 
sto re øko no mis ke kon se kven ser både for 
den en kel te og for sam fun net.

Mang fold blant stu den ter
Me di sin stu den ter fra la ve re so sio øko no misk 
klas ser er un der re pre sen tert i vest li ge land, 
også i Skan di na via (10–17). Iføl ge en stu die 
fra mer enn 10 år til ba ke (13) vis te er fa rin ger 
fra Syddansk uni ver si tet i Oden se at al ter na-
ti ve opp taks ord nin ger som mo ti va sjons-
brev, frem tids pla ner og re flek sjons no tat 
ikke med før te end rin ger i so si a le for skjel ler 
i stu dent grup pen. Dett e var bak grun nen  
for at uni ver si te tet i 2008 gikk over til en ny 
ge ne risk stu die kom pe tan se test (18). Tes ten 
gjen nom fø res for halv par ten av me di sin stu-

den te ne (kvo te 2), og ka rak ter kra vet er 
la ve re enn i så kalt kvo te 1, som ba se rer seg 
på ka rak ter snitt et fra vi de re gå en de sko le.  
I en in tern rap port fra uni ver si te tet frem-
kom mer det at de nye al ter na ti ve opp taks-
kra ve ne bi dro til at fra fal let i det før s te stu-
die å ret ble hal vert (18), en er fa ring som er 
delt med and re uni ver si tet (19). I mot set ning 
til nors ke ele ver har ikke dans ke ele ver 
mu lig het for å for bed re ka rak te rer fra vi de re -
gå en de sko le der som de ikke kom mer inn 
på kvo te 1. De har da an led ning til å søke  
i kvo te 2. I Stor bri tan nia har det vært mye 
po li tisk opp merk som het mot mang fold 
blant stu den ter og at «ut vi det stu dent opp-
tak» skul le av spei le be folk nin gen bed re (17). 
Tid li ge re opp tak ba sert på ka rak te rer ale ne 
med før te en ho mo gen stu dent mas se fra 
øvre so si a le klas se.

En kvo te ord ning for sa mer ble etab lert 
ved Uni ver si te tet i Bergen i 1963. Ved Uni ver-
si te tet i Tromsø har det si den opp start i 1973 
vært til rett e lagt for sa mis ke stu den ter, først 
som eks tra po eng, se ne re som en egen de di-
kert kvo te for to stu die plas ser. For ut set nin-
ge ne er sa misk språk el ler sa misk iden ti tet 
(20). Nord norsk kvo te ord ning ble etab lert 
for fle re stu die pro gram mer ved Uni ver si te-
tet i Tromsø. Det har blant an net med ført at 
det er lett e re å kom me inn i den nord nors ke 
kvo ten enn den sa mis ke (21). Et godt re krut-
te rings grunn lag blant nord norsk ung dom 
er vik tig for å få fle re til å bo sett e seg i Nord-
Norge ett er endt ut dan ning. Ved uni ver si te-
tet er 60 % av stu die plas se ne på me di sin 
re ser vert for sø ke re med nord norsk til hø rig-
het (22).

Blant over 3 700 me di sin stu den ter i 2017 
var det 6,7 % inn vand re re og 6,5 % norsk fød te 
med inn vand rer for eld re, iføl ge Sta tis tisk 
sen tral by rå (23). Dett e sam sva rer godt med 
be folk nin gen for øv rig. Det var in gen for-
skjell mel lom an del kvin ner (12,8 %) og 
menn (14,3 %) blant me di sin stu den ter med 
inn vand rer bak grunn. Det er el lers do mi-
nans av kvin ner på me di sin stu di et. I and re 
hel se fag i Norge er det en be ty de lig over -
repre sen ta sjon av stu den ter med inn vand-
rer bak grunn (23). I Eng land er et nis ke mi no-
ri te ter, spe si elt med asia tisk bak grunn, 

«Vi mener at terskelen for  
å ta opp fag er for lav»

«Medisinstudenter fra lavere 
sosioøkonomisk klasser er 
underrepresentert i vestlige 
land»
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over re pre sen tert i me di sin stu di et (17). I en 
stu dent un der sø kel se fra USA fant man at 
økt mang fold blant me di sin stu den te ne 
bi dro til bed re læ ring (24).

Uni ver si te te ne i Au stra lia kre ver at 25 %  
av stu den te ne skal kom me fra lands byg da, 
og 18 uni ver si te ter har etab lert så kal te «ru ral 
clin i cal schools» (25). Til rett e leg ging for 
sø ke re fra la ve re so sio øko no mis ke klas ser 
som f.eks. ur be folk nin gen i Au stra lia og New 
Zealand (11) har bi dratt til mer rett fer di ge 
inn taks ord nin ger og skal sik re re krutt e ring 
av le ger til spar somt be fol ke de om rå der.  
I Norge er det ob li ga to risk ut plas se ring til 
mind re sy ke hus og kom mu ne hel se tje nes ten 
i minst 12 uker. To talt skal stu den te ne ha 
mi ni mum 24 uker kli nisk prak sis. Dett e kan 
bi dra til økt in ter es se for le ge ar beid uten for 

uni ver si tets by ene. Me di sin stu di et ved Uni-
ver si te tet i Tromsø lig ner den aust rals ke 
mo del len mest, med fra 25 til 100 % av stu-
den te ne ut plas sert i prak sis uten for uni ver-
si tets by ene i mer enn ett år.

Manns kvo te ring?
I Eng land har det gjen nom man ge år vært 
ca. 55�–�60 % kvin ner i me di sin stu di et, men  
de sis te 10 år har det vært en li ten øk ning  
i inn tak av mann li ge stu den ter. Bruk av 
egnethetstester ser ut til å jev ne ut kjønns-
ba lan sen (18, 19, 26). Kvo te ring som vir ke-
mid del for å opp nå jev ne re kjønns ba lan se  
i ut dan ning og i yr kes liv er dis ku te res med 
jev ne mel lom rom, og også hvil ken an del  
det un der re pre sen ter te kjøn net skal ha før 
kvo te ring iverk sett es. Det er nå blitt åp net 

for kjønns kvo te ring for en kel te hel se pro fe-
sjons stu di er i Norge, men ikke for me di sin-
stu di et.

Valg av vi de re gå en de sko le
Det er på vist sto re for skjel ler i kva li tet og 
full fø rings grad i de vi de re gå en de sko le ne, 
både mel lom re gi o ner, fyl ker, en kelt sko ler 
og klas ser. Uli ke sty rings opp legg og læ rer-
res sur ser er sann syn li ge fak to rer som bi drar 
til de sto re for skjel le ne. Ut dan nings ni vå  
og ut dan nings kul tur hen ger sam men med 
so si a le for skjel ler (27). Når det er så sto re 
kva li tets for skjel ler i vi de re gå en de sko le,  
kan det på vir ke valg mu lig he te ne for se ne re 
stu di er.

Er det en re ell mu lig het til å vel ge mel lom 
uli ke vi de re gå en de sko ler i de uli ke lands -

Il lust ra sjons fo to: Elly Wal ton-NTB Scan pix
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dele ne? Valg av fag kom bi na sjo ner/lin jer  
i vi de re gå en de sko le skjer for den en kel te 
elev på 1. klas se trinn. Fag kom bi na sjo nen  
vil kun ne på vir ke se ne re stu die valg. Mu lig -
heten til å for bed re ka rak te rer i en kelt fag,  
å vel ge «gode» sko ler el ler pri va te sko ler,  
el ler å gå opp som pri va tist blir brukt for  
å kom me inn på stu di er med høye ka rak ter-
krav. Det er in gen øvre gren se for hvor 
 man ge gan ger et fag kan tas opp igjen.  
Det fa vo ri se rer ele ver som bor i byer, og det 
fa vo ri se rer de som har mu lig het til å bo 

hjem me mens de for bed rer ka rak te rer.  
Dett e bi drar ikke bare til en so si al skjev het 
ved opp tak, men kan også på vir ke re krutt e-
ring av le ger til gris grend te strøk ne ga tivt. 
Kvo te rings  ordnin gen som Uni ver si te tet  
i Tromsø har hatt i mer enn 40 år, har hatt 
som sik te mål å bed re le ge dek nin gen i sår -
bare om rå der.

Nye opp taks kri te ri er
Po eng jag med øko no mis ke kostander for 
den en kel te og sam fun net, for ster king av 

so sio øko no mis ke for skjel ler og re krutt e ring 
av le ger til dis trik te ne er alle pro ble mer som 
del vis er et re sul tat av da gens opp taks ord-
ning. Det bør fort satt stil les krav til gode 
ka rak te rer, men det er gode grun ner for  
å vur de re end rin ger i opp taks kri te ri e ne, 
ikke minst for å sik re et mang fold blant 
frem ti dens le ger.

Mott att 2.5.2018, før s te re vi sjon inn sendt 14.6.2018,  
god kjent 18.6.2018.
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På tide med egnethetstest  
for me di sin stu den ter

Da gens opp taks ord ning til me di sin stu di et vekt leg ger i li ten grad per son  lige 
egen ska per som er sen tra le i ut øv el sen av le ge yr ket. Hvor dan kan vi best 
struk tu re re opp ta ket til me di sin stu di et for å sik re de best eg ne de le ge ne?

Hel se ve se net er i end ring. Det er et 
skifte fra en hie rar kisk og eks pert-
fo ku sert struk tur mot en mer 
pa si ent sen trert og team ba sert 

mo dell der sam ar beid mel lom uli ke yr kes-
grup per står sen tralt (1). End rin ger i de mo-
gra fi, syk doms pa no ra ma, ny vi ten og tek no-
lo gis ke frem skritt på vir ker stu di ets inn hold 
og struk tur, og sam ar beid mel lom uli ke 
hel se pro fe sjo ner og egen ska per som kom-
mu ni ka sjons ev ner, tro ver dig het, ro bust het 
og em pa ti vekt leg ges i stør re grad (2).

Norge er et av få land som ba se rer inn -
taket til me di sin stu di et ho ved sa ke lig på 
sko le ka rak te rer. For bed ring av ka rak te rer  
er ut bredt blant sø ker ne, noe som er for -
bundet med øko no mis ke kost na der for den 
en kel te, men også for sam fun net, og kan 
bi dra til so sio øko no mis ke for skjel ler (3).  
Det bør dess uten stil les krav til kva li te ten på 
di gi ta li ser te opp taks ord nin ger på sam me 
måte som ved eks ame ner i stu di et (4).

Ved Uni ver si te tet i Oslo er fra fal let fra 
me di sin stu di et 5�–�10 % de før s te to åre ne. 
Er fa rin ger fra and re land har vist at and re 
ty per opp taks ord nin ger bi drar til re du sert 
fra fall (5, 6). Ved Syddansk Uni ver si tet ble 
fra fal let før s te og and re stu die år re du sert 
med en al ter na tiv opp taks ord ning, og det 
var fle re som be sto før s te års prø ve i for hold 
til de som ble tatt inn ba sert på ka rak te rer 
ale ne (5). En slik opp taks ord ning gjør det 
også mu lig for sø ke re som ikke har de 
 ka rak te re ne som kre ves for å kom me inn  
på or di nær kvo te (7).

Hvil ke se lek sjons me to der er best?
Se lek sjon til me di sin stu di et har vært tema  
i mer enn 70 år. En bri tisk rap port fra 2012 
som in klu der te 194 ar tik ler fra tids pe ri oden 
i til legg til in ter vju un der sø kel ser, kon klu-
der te at det var uklart om spe si fik ke se lek-
sjons må ter le det til bed re le ger (8, 9). In gen 
av de åtte ak tu el le se lek sjons me to de ne var 
ide el le. De opp taks me to de ne som kom best 
ut – blant an net vur dert med tan ke på eff ek-
ti vi tet, kost na der og stu dent er fa rin ger – var 
mul tip le mini in ter vju er (MMI), egnethets-
test, test av hvor dan sø ke re tak ler en rol le -
rele vant si tua sjon, samt spe si fik ke sent re 
med man ge og uli ke se lek sjons til nær min-

ger. Tra di sjo nel le in ter vju er, re fe ran ser, mo ti-
va sjons brev og per son lig hets test fra sø ke re 
kom dår li ge re ut.

Ka rak te rer fra vi de re gå en de sko le had de 
høy re lia bi li tet og va li di tet, men bruk av 
fle re se lek sjons me to der som in klu der te 
egnethetstest, bi dro til et stør re mang fold 
blant stu den te ne (8, 9).

Ka rak te rer
Si den ut dan nin gen i for skjel li ge land er 
bygd opp ulikt, er det van ske lig å sam men-
lig ne opp taks ord nin ger. I Nor den er me di-
sin stu die ne gan ske like, selv om dans ke 
uni ver si te ter har én bache lor- og én kan di-
dat del. I eng elsk språk li ge land er le ge stu di et 
som re gel et mas ter pro gram.

De fles te land bru ker ka rak te rer fra av slut-
ten de eks amen i vi de re gå en de sko le og/el ler 
sær skil te egnethetstester ved opp tak. En 
eng elsk stu die på vis te noe sam svar mel lom 
slutt re sul ta ter fra vi de re gå en de sko le og 
re sul ta ter i me di sin stu di et, også for de al ler 
bes te stu den te ne (10). Det var der imot godt 
sam svar mel lom ka rak ter fra 1. til 5. år av 
stu di et, og mel lom re sul ta ter fra 3. og 5. år 
og uli ke kli nis ke tes ter for helt ny ut dan ne de 
le ger (10).

Det er på vist sto re kva li tets for skjel ler og 
va ri e ren de ka rak ter sett ing i vi de re gå en de 
sko le i Norge (11), noe som kan på vir ke den 
en kel te elevs valg mu lig he ter med hen syn  
til se ne re stu di er. På grunnn av man ge med 
høye ka rak te rer blir det van ske lig å skille 
stu den te ne fra hver and re. Kom bi na sjon av 
ka rak te rer fra vi de re gå en de og en ge ne rell 
stu die kom pe tan se test el ler egnethetstest  
vil sann syn lig vis i stør re grad kun ne skille 
sø ker ne fra hver and re.

Egnethetstest
For må let med egnethetstester er å se lek te re 
stu den ter som mest sann syn lig vil be hers ke 

både stu di et og le ge rol len. I USA star tet man 
med egnethetstesting for opp tak til me di-
sin stu di et al le re de i slutt en av 1920-åre ne. 
Bak grun nen var høy stryk pro sent, og tes ten 
skul le sik re bed re kva li tet og økt gjen nom -
førings grad (12). The Scho las tic Ap ti tude 
Tests for Med i cal Stu dents var for lø pe ren for 
se ne re egnethetstester, in klu dert Med i cal 
Col le ge Ap ti tude Test, MCAT (13), som i dag 
bru kes ved de fles te uni ver si te ter i USA og 
Ca na da. Tes ten gjen nom fø res ett er «pre-
med i cal school» el ler ba che lor grad. Det er 
en kunn skaps test i re al fag som er re le vant 
for me di sin (bl.a. bio lo gi, kje mi, fy sikk), 
samt en kog ni tiv egnethetstest som in klu de-
rer bl.a. evne til kri tisk ana ly se og re son ne-
ment. Tes ten in ne hol der også spørs mål om 
psy ko lo gis ke, so si a le, bio lo gis ke og at ferds-
fag li ge em ner.

Det aust rals ke rå det for forsk ning på 
ut dan ning ut vik let i 2007 en ge ne rell stu die-
kom pe tan se test (uniTEST) i sam ar beid med 
bri tis ke uni ver si tets mil jø er. Den ne tes ten 
kre ver in gen spe si fikk for be re del se, men 
tes ter ge ne ris ke fer dig he ter (7). Tes ten bru-
kes ved uni ver si te ter blant an net i Au stra lia, 
Stor bri tan nia, Dan mark og Ir land og er 
ge ne relt til pas set OECD-land. Egnethetstes-
ter el ler stu die kom pe tan se tes ter kan alt så 
være ge ne rel le og kre ver in gen spe si ell 
for be re del se, og med fø rer be ty de lig mind re 
ar beid enn tes ter som in klu de rer hel se fag -
lige spørs mål (14, 15).

I Sve ri ge kan en tre del av sø ke re til uni ver-
si tets stu di er bli tatt opp med högskolepro-
vet (16), en ge ne risk egnethetstest. Tes ten 
har vært brukt i mer enn 40 år, men inn hol-
det er ett er hvert blitt mo di fi sert. Den in klu-
de rer blant an net ma te ma tisk pro blem løs-
ning, kvan ti ta ti ve sam men lig nin ger og 
vur de rin ger, for stå el se av dia gram og ta bel-
ler, samt ver ba le opp ga ver som skal vise 
evne til å for mu le re og for stå en tekst.

En ge ne risk egnethetstest skal iden ti fi se re 
stu den ter som har ka pa si tet til å kun ne 
gjen nom fø re et kre ven de stu di um, uav hen-
gig av kva li te ten på den en kel te vi de re gå en de 
sko le. En slik test vil være både rett fer dig og 
trans pa rent.

Opptak i Sve ri ge og Dan mark
De syv me di sins ke fa kul te te ne i Sve ri ge har 
stort sett sam me ka rak ter- og fag krav som 
de nors ke. Karolinska Institutet i Stock holm 
har et al ter na tivt opp tak kalt PIL (prov- og 
intervjubaserat ur val for läkarprogrammet) 
(17). Her kre ves det et bra re sul tat fra hög-
skoleprovet for å kun ne ta en an nen egnet-

«Forbedring av karakterer 
er utbredt blant søkerne, 
noe som kan bidra til 
sosioøkonomiske forskjeller»
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hetstest som ikke kre ver spe si el le for kunn-
ska per. Stu den te ne må være for be redt på 
ma te ma tikk, ho de reg ning, tall se ri er, lo gikk, 
pro blem løs ning og vi su ell gjen kjen ning av 
møns ter. Mo ti va sjon er en del av vur de rin-
gen. På grunn lag av test re sul ta te ne går om 
lag 160 stu den ter vi de re til to in ter vju er, 

hvert på 45 mi nutt er. In ter vju ene gjen nom-
fø res av to for skjel li ge læ re re og tar ut gangs-
punkt i en CV som sø ke ren må skrive ned  
i lø pet av 60 mi nutt er før in ter vju et. Mo ti va-
sjon, in for ma sjons- og kunn skaps hånd te-
ring, stress to le ran se, mo den het, so si a le 
fer dig he ter og kom mu ni ka sjon samt vi ten-

ska pe lig in ter es se er ele men ter i in ter -
vjuene.

Ved Lin kö ping uni ver si tet vekt leg ges godt 
do ku men tert og re le vant er fa ring fra to år 
med mi ni mum 50 % ar beid for et mind re 
 an tall sø ke re til me di sin stu di et som har  
tatt högskoleprovet (18). De øv ri ge uni ver si-

Il lust ra sjons fo to: Elly Wal ton/NTB Scan pix
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te te ne i Sve ri ge ba se rer seg på ka rak te rer fra 
vi de re gå en de sko le.

Sø ke re i Dan mark må ha spe si fikk re al fags-
kom pe tan se, og de med høy es te ka rak ter tas 
opp i kvo te 1. I mot set ning til nors ke sø ke re 
kan ikke dans ke stu den ter ta opp igjen fag 
fra vi de re gå en de sko le. Ved Syddansk Uni ver-
si tet tas sø ke re (også nors ke) opp i kvo te 2 
med egnethetstesten uniTEST. Rundt 300 
sø ke re med høy es te skår går vi de re til mul-
tip le mini in ter vju er (MMI). Halv par ten av 
dis se kom mer så inn på me di sin stu di et. 
Si den 2015 har også Aarhus Uni ver si tet valgt 
uniTEST for opp tak av sø ke re i kvo te 2.

Ved Københavns Uni ver si tet kre ves gode 
ka rak te rer for opp tak i kvo te 2, og sø ker ne 
må i til legg be grun ne ut dan nings valg og 
mo ti va sjon, skrive en CV og do ku men te re 
fag lig re le van te kva li fi ka sjo ner og er fa rin ger.

Stør re mang fold
uniTest er en ge ne rell, eff ek tiv og trans pa-
rent egnethetstest for uli ke stu die ret nin ger 
for å vur de re ev nen til å gjen nom fø re høy ere 
ut dan ning (7). Den ne inn taks tes ten kan tas 
også av stu den ter som ikke nød ven dig vis 
had de topp ka rak te rer fra vi de re gå en de (7). 
Den har er blitt brukt ved opp tak til me di-
sin stu di et ved Syddansk Uni ver si tet si den 
2008, og uni ver si te tet har ny lig ut vi det en 
al ter na tiv opp taks ord ning også til fle re 
and re stu di er enn me di sin. Tes ten er di gi -
tali sert og kan gjen nom fø res med fle re 
tu sen stu den ter sam ti dig. I 2016 var det  
2 918 sø ke re til me di sin stu di et ved Syddansk 
Uni ver si tet med bruk av uniTEST i Oden se, 
76,4 % av dem møtt e opp (5).

Inn taks pro se dy ren med uniTEST har gitt 
stu di et stør re mang fold, og fra fal let er blitt 
mind re (5, 7). I lik het med en del and re 
egnethetstester skå rer menn høy ere enn 
kvin ner på uniTEST. Det er gjort ana ly ser  
for å se ett er be viss te feil el ler unøy ak tig het 
(bias), men eva lue rin gen kon klu der te med 
at fun net var til fel dig (7).

På den eng els ke opp taks tes ten (UKCAT) 
skå rer menn noe bed re enn kvin ner (19). 
Tes ten ble for ven tet å øke til gan gen for fle re 
grup per stu den ter, men det ble kon klu dert 
med at det var en ibo en de bias, og at tes ten 
fa vo ri ser te menn og stu den ter fra høy ere 
so si a le lag.

Per son li ge egen ska per
Tra di sjo nel le in ter vju er gjør det van ske lig  
å vel ge mel lom flin ke sø ke re. Det var bak-
grun nen for bruk av mul tip le mini in ter  vjuer 
(MMI) i for bin del se med opp taks prø ve ne. 
Det ga mu lig he ter for stør re flek si bi li tet  
og bruk av sce na rio er som tes tet kog ni  tive 
og ikke-kog ni ti ve fer dig he ter (20). Det har 
vært lite rom for vur de ring av ikke-kog ni ti ve 
ka rak ter trekk ved opp tak til me di sin stu di et, 
til tross for at dis se er vik ti ge i det frem ti di ge 
le ge yr ket. Per son li ge egen ska per er imid ler-
tid van ske lig å måle og vil va ri e re i uli ke 
si tua sjo ner. Det var McMaster Uni ver si ty  
i Ca na da som star tet med MMI-in ter  vjuer  
for å tes te per son li ge kva li te ter som f.eks. 
kom mu ni ka sjons fer dig he ter, sam  arbeids -
evne og em pa ti (20). In ter vju et lig ner på 
ob jek tiv struk tu rert kli nisk eks amen (OSCE), 
der kan di da te ne ro te rer mel lom fle re sta sjo-
ner, en eks amen som har vært i bruk ved Det 
me di sins ke fa kul tet i Oslo i fle re år. Det er 
laget gode ret nings lin jer for hvor dan in ter-
vju et bør gjen nom fø res. Tes ten kre ver imid-
ler tid mye res sur ser, med én in ter vju er på 
hver sta sjon. An tall sta sjo ner va ri e rer van lig-
vis mel lom 7 og 12, og in ter vju ene va rer 
rundt 8 mi nutt er (20–22). Sø ker ne blir tes tet  
i for skjel li ge pro blem stil lin ger, med fo kus  
på hvor dan de re flek te rer, hånd te rer og 
even tu elt pri ori te rer i gitt e si tua sjo ner. Det 

gis en skjønns mes sig skår for hvert spørs-
mål. In ter vju et kom bi ne res som re gel med 
egnethetstest, og det opp fatt es som ak sep -
tabelt av stu den te ne, men også mer ut ford-
ren de enn et tra di sjo nelt in ter vju. I Nor den 
er det Syddansk Uni ver si tet i Oden se som 
har lengst er fa ring med MMI.

Ved opp tak til me di sin stu di er i Au stra lia 
bru kes egnethetstest kom bi nert med kunn-
skaps test (UMAT, 14), og en kel te stu die ste der 
har valgt en mer om fatt en de tes ting av 
per son li ge kva li te ter og hold nin ger ved 
bruk av Per so nal Qual i ties Assessments 
(PQA), samt en fer dig hets test (Mul tip le Skill 
As sess ment, MSA) som lig ner på MMI (23). 
Noen me ner at det er be hov for to uav hen -
gige tes ter ved opp tak – én for fer dig he ter 
og én for per son li ge egen ska per (24).

Mer enn bare høye po eng
In gen me to der er op ti ma le, men det som 
kom mer best ut, er mu li gens egnethetstest 
kom bi nert med ka rak te rer fra vi de re gå en de 
sko le, uten for bed ring av ka rak te rer. Tra di-
sjo nel le in ter vju er er ikke re le van te. Mul tip le 
mini in ter vju opp fatt es som en god test,  
men gjen nom fø rin gen er kre ven de, spe si elt 
i Norge, si den den må gjen nom fø res i lø pet 
av tre–fire uker om som me ren, og ett er at 
sø ker ne har fått sine ka rak te rer fra vi de re -
gåen de sko le. In ter es sen for å vekt leg ge 
sø ker nes per son li ge kva li te ter og hold nin-
ger er øken de, og sli ke kri te ri e ne bør i stør re 
grad tas med, og mu li gens in te gre res, i en 
skrift lig egnethetstest.

Ar bei det som lege for ut sett er både aka de-
mis ke og men nes ke li ge kva li fi ka sjo ner. 
Sam spil let mel lom kunn ska per, fer dig he ter 
og hold nin ger bør vur de res når vi skal ut ar-
bei de al ter na ti ve opp taks kri te ri er for me di-
sin stu di et. De bes te le ge ne er ikke nød ven-
dig vis de som har høy est po eng fra vi de re -
gåen de sko le.

Mott att 9.5.2018, før s te re vi sjon inn sendt 14.6.2018, 
 godkjent 18.6.2018.
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PER SON LI  GE OPP LE VEL SER

Jeg vil jo bare være pen

Om å leve med ato pisk ek sem.

Som barn fikk jeg ofte høre at jeg had de et 
vak kert an sikt, og når sant skal sies, lik te jeg 
å spei le meg – slik barn ofte gjør. 3�–�4 år gam-
mel fikk jeg på vist barne ek sem, men det 
gikk fort over. Ca. fem år gam mel fikk jeg 
høy snue og pol len al ler gi. Det var litt kje de lig 
at jeg ikke kun ne bli bon de når jeg ble stor, 
men stort sett gikk det greit for en by jen te  
å hol de seg unna høy et. Bjørke se son gen ble 
le ve lig ved hjelp av an ti his ta mi ner. Noen år 
se ne re ut vik let jeg nøtt e al ler gi. Det var trist  
å unn væ re has sel nøtt e ne til jul, men jeg tål te 
fort satt mand ler og mar si pan, så det gikk 
bra. I ti års al de ren opp da get jeg at jeg var 
al ler gisk mot ep ler, pæ rer, plom mer, fers ken 
og mo rel ler. Det var et hardt slag, men så 
fant jeg ut at jeg tål te dis se fruk te ne bare de 
ble kokt el ler stekt. Varm ep le pai ble min 
fa vo ritt des sert. 12 år gam mel fikk jeg på vist 
ato pisk ek sem i an sik tet. Det be gyn te med 
his sig rød het og opp hov ning ett er at jeg 
had de malt en seng. Og det gikk ikke over. 
Da ras te min ver den sam men.

På vei inn i pu ber te ten var in gen ting 
vik ti ge re enn å være pen. Jeg had de hatt 
fle re kjæ res ter, og var på ro man tisk jakt 
ett er min frem ti di ge ek te mann. Men hvor-
dan skul le jeg kun ne kap re en ny kjæ res te 
når an sik tet mitt var to mat far get og hu den 
var sår og flas se te? Løs nin gen ble hyd ro -
korti son krem. Den snil le le gen min skrev  
ut vid un der me di si nen som gjor de meg pen 
igjen i lø pet av en uke. Dess ver re glem te han 
å ad va re meg mot mu li ge bi virk nin ger og 
for tel le at jeg bur de ta pau ser fra smø rin-
gen. Jeg bruk te hyd ro kor ti son som fuk tig-
hets krem. Ved å bru ke den på alle ek sem-
flek ker 3�–�4 gan ger dag lig, kun ne jeg hol de 
hu den nes ten helt fin. For els kel ser og ung-
doms tid kun ne fort sett e sin nor ma le og 
skje ve gang.

Alt gikk bra i ti år. Så be gyn te bi virk nin -
gene å mel de seg, tro lig på grunn av mitt 
ukri tis ke over for bruk. Jeg fikk vite at jeg 
mått e ta pau ser i be hand lin gen. Det gikk 
bed re i en pe ri ode, men så fikk jeg plut se lig 

et om fatt en de her pes ut brudd med von de, 
klø en de blem mer på hele over krop pen – 
selv føl ge lig al ler verst i an sik tet. Hud le gen 
min men te det kun ne ha sam men heng med 
kor ti son be hand lin gen og ba meg slutt e helt 
i en pe ri ode. Han ga meg aciklovirtabletter 
(Zovirax). Her pes ut brud det gikk over, men 
ek se met kom selv sagt til ba ke for fullt. Ett er 
fle re for søk med for sik tig be hand ling med 
uli ke ste ro i der og på føl gen de akutt e og 
hef ti ge her pes ut brudd, mått e jeg dess ver re 
leg ge kor ti son sal ve ne på hyl len – mer el ler 
mind re for godt. Der med var det slutt på 
trygg he ten pen hud kan gi!

Ato pisk ek sem flas ser. Hu den fø les stram 
og ryn ke te. Og man fø ler mye skam.

Ek se met gir også rød het i hu den, og all 
du sjin gen, lys be hand lin gen etc. for ster ker 
dett e. Jeg kun ne føle meg bra ett er et bad, 
hu den føl tes glatt og myk. Helt til jeg gikk 
for bi et speil: Røde hen der og et rødt an sikt 
lys te mot meg, og jeg føl te meg som ver dens 
styg ges te «to matt ry ne».

Sår og hud sprek ker kom mer i til legg. Det 
er ikke pent, sær lig ikke i an sik tet. I til legg er 
det vondt. Da jeg var på mitt vers te, mått e 
jeg unn gå å smile pga. så re ne rundt mun-
nen. Man blir jo ikke pe ne re av å se sur ut.

Så er det al ler gi ene. Jeg kan våk ne full av 
røde prik ker uten å ane hvor for. Kan skje er 
det den nye blu sen? El ler noe jeg har spist? 
Jeg fø ler meg stygg og ek kel, og jeg blir jo 
ikke ak ku rat i bed re hu mør av at det som 
re gel klør in fer nalsk også.

Av alt som kan gjø re meg stygg, er hud -
infek sjo ner det som gjør meg styg gest. 
Her pes sim plex er det mest plag som me. 
Mens and re får en gul blem me på lep pen  
i pås ke fe ri en, får jeg blem mer i hal ve an sik-
tet. Det klør og jeg fø ler meg som en zom bie 
fra en dår lig skrekk film. Det er hel ler ikke 
sær lig gøy å for tel le and re at man har et 
her pes ut brudd. Det hø res i alle fall mer ut 
som en kjønns syk dom enn en hud syk dom! 

Jeg tak ker gud (og le ge mid del in du stri en) 
for aciklovir, og jeg rei ser ald ri noe sted uten 
en pak ke av det i koff er ten.

Sy ke lig skjønn hets press
Som psy kia ter er da gens ut se en de fo kus noe 
av det som be kym rer meg mest. Jeg job ber 
stort sett med ung dom mer som har psy -
kiske syk dom mer samt rus- og and re av hen-
gig hets dia gno ser. Nes ten alle sli ter med 
dår lig selv bil de og skam mer seg ofte over 
eget ut se en de, det være seg vekt pro ble mer, 
for lite musk ler, ne sens plas se ring, øre nes 
stør rel se, kvi ser og alle and re syn li ge el ler 
usyn li ge hud pro ble mer. I jak ten på det 
«per fek te» en der man ge opp med skam-  
og ne der lags fø lel se – som døy ves med selv-
ska ding, over spi sing, rus el ler an net.

Vi re flek te rer rundt dett e sam men og blir 
all tid eni ge om at kropps pres set er sy ke lig 
stort i da gens sam funn. Og at det er and re 
egen ska per enn ut se en det som av gjør både 
men nes ke verd og fram tids ut sik ter. Min 
er fa ring med å møte ver den med et «spe-
dalsk» an sikt kan være til nytt e i dis se re flek-
sjo ne ne, men mitt øns ke om å være pen er 
et tve eg get sverd. Det er bra for meg at jeg 
for står hvor dan det er å leng te ett er et bed re 
ut se en de, og det er bra at jeg vet hvor dan 
det er å skam me seg. Men jeg ir ri te rer meg 
over at jeg ikke helt kla rer å ett er le ve min 
egen hold ning om at ut se en de egent lig ikke 
be tyr noe. Sam ti dig er det vel slik for man ge 
av pa si en te ne mine også; ten ke hjer nen sier 
det er inn si den det kom mer an på, men 
fø lel ses hjer nen over sty rer: Hvis jeg ikke 
fø ler meg bra, er jeg ikke bra!

Det er ikke så vik tig å være pen, men det 
er vik tig å for stå at det fø les vik tig. Når vi 
snak ker om det, og for står, kan vi kan skje 
leg ge bort skam men og dele inn sik ten om 
at in gen av oss er per fek te. Sam men kan vi 
gjø re ska van ke ne våre lett e re å bære.

Tu sen takk til min hud le ge Tore Mor ken for god be hand-
ling gjen nom man ge år og for nytt i ge inn spill til den ne 
teks ten.

GUNN-VI VI AN EIDE
gunn-vivian.eide@helse-bergen.no
er ek sem pa si ent og spe sia list i psy kia tri og i rus-  
og av hen gig hets me di sin.

«Sammen kan vi gjøre 
skavankene våre lettere  
å bære»

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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Blind nys gjer rig het

Ikke inn skrenk blik ket til læ re bø ke nes etab ler te kunn-
skap. Ved å se ut over det sto re kunn skaps land ska pet 
kan vi kart leg ge ukjen te om rå der og der ved av dek ke  
ny kunn skap.

Me di sin stu di et er unek te lig langt. Man ge ny ut dan ne de vil ha levd 
nær me re en fem del av li vet som me di sin stu dent. I lø pet av den 
ti den blir det lest man ge ord, set nin ger og si der, både i læ re bø ker  
og på nett si der. Med økt me di sinsk kunn skap kom mer også en 
øken de er kjen nel se av de man ge kunn skaps hul le ne og alt vi ikke vet. 
Jeg vil opp ford re alle stu den ter (og fer di ge le ger!) til å være uhem-
met nys gjer ri ge på dis se ukjen te om rå de ne og sam ti dig fri gjø re seg 
fra så kal te etab ler te sann he ter. Man ge sann he ter er blitt end ret opp 
gjen nom his to ri en.

Et klas sisk spørs mål ved en fore les ning, nær mest uan sett di sip lin: 
«Unn skyld, kan jeg stil le et dumt spørs mål?» Spørs må let var – og er 
– ofte noe man ge i sa len lu rer på, og sjel den så dumt som spørs måls-
stil le ren skal ha det til. Ved å våge å eks po ne re egne kunn skaps hull 
kan vi en ten lære noe nytt el ler av dek ke be grens nin ge ne i det vi 
«vet». De klo ke re ho de ne jeg har møtt i og uten for stu die- og yr kes-
sam men heng, har ofte hatt en egen evne til å snu og ven de på pro-
blem stil lin ger ved å end re på be tin gel se ne. I stu die ti den var det  
å stil le seg va ri an ter av spørs må let «Hva hvis …?» en god måte  
å tes te om vi for sto og be hers ket fag stoff et.

Tid li ge re i år ut løs te en jus pro fes sors tale en aka de misk de batt  
om stu den ters rol le og de res vei til læ ring samt om pro fes so rer er 
læ re re el ler un der vi se re (1). Hva vil det si å skaff e seg kunn skap? Er 
det en in di vi du ell opp ga ve, el ler bør kunn ska pen er ver ves gjen nom 
do se ring fra en pro fes sor? Uav hen gig av stå sted i de batt en vir ket  
det å være enig het om at vi tren ger nys gjer ri ge stu den ter som sø ker 
ny kunn skap. I sin sø ken kan stu den ten av dek ke, og ut vik le kri tisk 
tenk ning til det som al le re de er kjent. Man ge vil opp da ge at det 
mes te er ukjent, og at det frem de les fin nes spørs mål uten kjent svar.

De vir ke lig nys gjer ri ge kan om gjø re et av spørs må le ne til en hy po-
te se og ta det med inn i et forsk nings pro sjekt og slik for sø ke å se om 
hy po te sen er gyl dig (2). Ved å av kref te el ler be kref te hy po te sen lig-
ger det po ten si al til å skaff e seg ny vi ten. Å er kjen ne feil og mang ler 

ved tid li ge re sann he ter og å ta det nye kunn skaps grunn laget til 
føl ge ut gjør en vik tig del av evi dens ba sert me di sin (3). Sam ti dig 
byg ger da gens kunn skap på tid li ge re for søk, hy po te se tes ting og 
er fa ring. Med and re ord: For å kun ne stil le spørs må le ne vi øns ker 
svar på i mor gen, må vi kjen ne til det vi (ikke) vet i dag.

Jeg sy nes det er dumt med fore le se re som ikke vil pro ble ma ti se re 
el ler dis ku te re gjel den de fag kunn skap med stu den ter. En fore le ser 
som åpent inn røm mer be grens nin ger i eget og om kring lig gen de 
fag felt, frem står mer på li te lig i på stan der om det vi me ner å vite. 
Hel dig vis er de al ler fles te un der vi se re in ter es sert i en god dis ku-
sjon, sær lig ved ty de li ge for søk fra spørs måls stil le rens side på  
å ten ke selv. Li ke vel kan ikke spørs må le ne kom me helt uhem met, 
med det re sul tat at man ikke kom mer gjen nom det man skal, og det 
er lite hen sikts mes sig å frem leg ge alt man vet, i et for søk på å im po-
ne re. Ved fore les nin ger med stramt tids skje ma og be gren set mu lig-
het til for sin kel ser un der veis kan spørs må le ne kom me i ett er kant.

Hvor vil jeg med alt dett e? Med høs ten kom mer et nytt stu die -
semes ter, både for un der vi se re og stu den ter. I ut dan nings num me ret 
av Tids skrif tet øns ker jeg å opp ford re stu den te ne til å vand re nys-
gjer rig i kunn skaps land ska pet, løf te blik ket fra læ re bo ken og om rå-
de ne med kjent kunn skap. Så kal te etab ler te sann he ter må sta dig 
re vi de res, og uten sky lap per mot ukjent kunn skap er det mu lig  
å av dek ke nye sann he ter.

FRE DE RIK EMIL JUUL
fejuul.medisin@gmail.com
Avdeling for transplantasjonsmedisin
Oslo universitetssykehus
Foto: Jon Olav Nes vold

LIT TE RA TUR
1 Ran den M, Mar vik J. Jus pro fes sor skjel te ut stu den te ne sine i fore les ning. 

Uni ver si tas 12.3.2018. http://universitas.no/ny he ter/63907/jus pro fes sor-skjel te-
ut-stu den te ne-sine-i (28.5.2018).

2 Dah lum S. Hy po te se tes ting. I: Sto re nors ke lek si kon. https://snl.no/ 
hy po te se tes ting (28.4.2018).

3 Guyatt G, Cook D, Hay nes B. Ev i dence based med i cine has come a long way.  
BMJ 2004; 329: 990�–�1. 

«Jeg vil oppfordre alle studenter (og ferdige 
leger!) til å være uhemmet nysgjerrige»

«For å kunne stille spørsmålene vi ønsker  
svar på i morgen, må vi kjenne til det vi (ikke) 
vet i dag»
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Vei le der ord nin gen –  
nært el ler fjernt fra men tor ord nin ger?

At vei led ning i spe sia list ut dan nin gen har stor be tyd-
ning i ut dan nings lø pet er godt do ku men tert na sjo nalt 
og in ter na sjo nalt. Men hvor for er vei led ning vik tig  
i ut dan nin gen – og hvor dan kan den bli en res surs for 
le ger i spe sia li se ring?

I en ny lig pub li sert over sikts ar tik kel drøf ter for fatt er ne nett opp 
dett e (1). I den in ter na sjo na le forsk nings litt e ra tu ren bru kes be gre -
pene «mentoring» og «men tor ord nin ger». Dett e til sva rer om trent 
det nors ke be gre pet vei led ning, men en men tor ord ning in ne bæ rer 
både en vei le der rol le og an svar for kan di da te nes ut dan ning (1). 
Stu di en om hand ler hel se pro fe sjo ner som har inn ført men tor ord-
ning som en del av for mal kom pe tan sen i ut dan nin gen, og gir en 
over sikt over uli ke mo del ler av men tor ord nin ger som ek si ste rer,  
og hva dis se in ne bæ rer og med fø rer av an svar.

Å bli vei le det an tas å ha stor inn fly tel se for den per son li ge ut vik-
lin gen, kar rie re vei led ning og kar rie re valg. Ny ere forsk ning vi ser at 
men to rer bi drar sig ni fi kant til ut vik lin gen av kan di da te nes fer dig-
he ter in nen forsk ning, un der vis ning, kli nisk ar beid og nett verks byg-
ging (1). Gjen nom vei led ning kan læ rings kur ven hos nye kan di da ter 
for bed res gjen nom både for mell og ufor mell de ling av kunn skap  
og er fa rin ger. Å ut dan ne seg på ar beids plas sen in ne bæ rer ut vik ling 
av kunn skap og fer dig he ter. I dett e lig ger det også en for stå el se av 
ver di er som er vik tig for pro fe sjo nen og or ga ni sa sjons kul tur.

Men vei led ning er ikke bare nytt ig for dem som blir vei le det (1).  
De som vei le der får mu lig he ter til å dele av sine er fa rin ger og kunn-
skap, og de blir mer opp merk som på egne pro fe sjo nel le ev ner og 
må ter å ut ø ve prak sis på. De får også inn sikt i and re de ler av or ga ni-
sa sjo nen og det sett et av ver di er og kul tu rer som fin nes der, noe 
som kan være nytt ig.

Når men tor for hold va rer over tid, kan det også opp stå po ten si el le 
van s ker med in ter es se kon flik ter mel lom kan di dat og men tor.  
De kan for eks em pel hand le om uba lan sen i makt for hol det el ler 
urea lis tis ke for vent nin ger til hva en men tor skal være. Det er vik tig  

å kun ne for ut se dett e, men også å hånd te re sli ke si tua sjo ner hvis  
de opp står.

Selv om men tor- og vei le der ord nin ger er for skjel li ge i uli ke hel se-
sy ste mer i uli ke land, vi ser alt så forsk nin gen at vei led ning har po si-
tiv eff ekt i ut dan nin gen, både for den som blir vei le det og den som 
vei le der, sam men lig net med land el ler sy ste mer som ikke har dett e 
som et for ma li sert opp legg.

En av de stør ste ut ford rin ge ne i Norge har tid li ge re vært at det  
i en hek tisk ar beids hver dag ikke er blitt av satt nok tid til vei led ning 
(2). Der med har spe sia list kan di da te ne ofte gått glipp av det læ rings-
po ten si a let som lig ger i vei led ning og den støtt e me ka nis men vei led-
ning er ment til å være un der veis i spe sia list lø pet. I den nye mo del-
len for spe sia list ut dan nin gen er det be stemt at vei led nin gen skal 
styr kes, og det skal sett es av tid til den un der veis. Det er vik tig at et 
struk tu rert vei led nings opp legg for le ger i spe sia li se ring gjen nom 
hele ut dan nings lø pet til stre bes og for ma li se res i stør re grad.

CE CI LIE NORMANN BIR KE LI
cecilie.normann@legeforeningen.no
LEFO – Legeforskningsinstituttet
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«Det er viktig at et strukturert veilednings- 
opplegg for leger i spesialisering tilstrebes  
og formaliseres i større grad»

Illustrasjonsfoto: Gillian Blease/NTB Scanpix

«Vei led ning er ikke bare nyt tig for dem som 
blir vei le det»



1167TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 12,  2018;  138 1167

SPR ÅKSPALTEN

Vei led ning el ler su per vi sjon?

Den nye spe sia list ut dan nin gen for  
le ger vekt leg ger vei led ning og su per- 
 vi sjon. Beg ge de ler hand ler om hjelp til 
læ ring og re flek sjon, men både or ga ni-
se ring og for mål er for skjel lig.

Ut dan ning inn de les ofte i grunn ut dan ning, 
vi de re ut dan ning og ett er ut dan ning. For 
le ger er grunn ut dan nin gen be teg nel sen på 
det me di sins ke stu di um. Vi de re ut dan ning 
gir ny for mell kom pe tan se og om fatt er 
ut dan nings lø pet fram til en me di sinsk 
spe sia li tet. Ett er ut dan ning bru kes om kon- 
 ti nu er lig fag lig opp da te ring in nen ek si ste-
ren de ut dan nings ni vå, som gjer ne skjer 
ufor melt og ustruk tu rert.

Ny spe sia list ut dan ning
En ny ord ning for spe sia list ut dan ning for 
le ger ble inn ført i 2017. Le ger i spe sia list- 
 ut dan ning be teg nes med for kor tin gen LIS, 
og sel ve ut dan nin gen be står av to el ler tre 
de ler. Før s te del (LIS1) er statt er den tid li ge re 
tur nus tje nes ten. For kir ur gis ke og ind re - 
me di sins ke fag føl ger så en del som er fel les 
for fle re spe sia li te ter (LIS2), før tred je del 
(LIS3) som er spe si fikk for hver spe sia li tet.  
I alle and re spe sia li te ter ett er føl ges LIS1 
umid del bart av LIS3.

Den nye spe sia list ut dan nin gen leg ger 
mind re vekt på tje nes te tid, tje nes te sted og 
opp tel ling av gjen nom før te ak ti vi te ter, og 

mer vekt på opp nåd de læ rings mål. Læ rings-
må le ne, som er for skrifts fes tet for hver  
en kelt spe sia li tet, de fi ne rer hva en spe sia - 
list skal for stå, kun ne el ler være i stand til  
å ut fø re. Sam let for de 45 spe sia li te te ne er 
det fast satt nes ten 5000 læ rings mål (1). Opp-
nåd de læ rings mål skal være grunn laget for  
å bli god kjent spe sia list i den nye ord nin gen. 
«Dett e for ut sett er blant an net til strek ke lig 
vei led ning og su per vi sjon», he ter det i Hel se- 
og om sorgs de par te men tets rund skriv om 
spe sia list for skrif ten (2). Su per vi sjon, vei led-
ning og vei le der kom pe tan se er sen tra le ele-
men ter i den nye spe sia list ut dan nin gen.

Vei led ning
Vei led ning er ett av man ge pe da go gis ke 
vir ke mid ler i spe sia list ut dan nin gen. Alle 
le ger i spe sia li se ring skal både ha in di vi du-
ell vei led ning og grup pe vei led ning. Vei led-
ning fore går uten om sel ve yr kes ut øv el sen, 
som plan lagt ut dan nings ak ti vi tet, og le des 
av vei le de re med nød ven dig kom pe tan se. 
Dis se skal både spille en vik tig rol le i sel ve 
læ rings pro ses sen og vur de re om læ rings-
mål er nådd. Vei le der ne skal ha gjen nom ført 
egen vei le der ut dan ning og har blant an net 
til opp ga ve «å sti mu le re til re flek sjon».

I den in di vi du el le vei led nin gen (en-til-en-
vei led ning) er det mu lig både for ut dan-
nings kan di da ten og vei le de ren å ta opp 
spørs mål som er spe si fik ke for den en kel te 
ut dan nings kan di da ten.

Grup pe vei led ning er ob li ga to risk i LIS1  
og i spe sia list ut dan nin gen i de så kalt ASA-
spe sia li te te ne (all menn me di sin, sam funns-
me di sin og ar beids me di sin), og le des også 
av vei le de re med sær skilt kom pe tan se.  
I den ne vei led nin gen er det mer ge ne rel le 
pro blem stil lin ger som skal drøf tes. Grup pe-
vei led nin gen gir mu lig het for er fa rings- 

 ut veks ling mel lom del ta ker ne, og dan ner et 
fag lig nett verk for ut dan nings kan di da te ne.

Su per vi sjon
Til for skjell fra vei led ning, som er plan lag te 
ak ti vi te ter fri stilt fra hver da gen, er su per - 
vi sjon in te grert i det van li ge ar bei det. Su per-
vi sjon de fi ne res slik: «den fort lø pen de til - 
ba ke mel ding som fore går i for bin del se med 
mor gen mø ter, vi sitt er, po li kli nisk ar beid og 
av de lings ar beid. Su per vi sjon gir mu lig het 
for umid del bar til ba ke mel ding i det kli nis ke 
ar bei det, og i sam ar beid med and re kol le g er 
og an net hel se per so nell, der yr kes ut øv el sen 
er over ord net læ rin gen» (3). Su per vi sjon er 
alt så nær me re prak sis enn vei led ning, og 
mer til hjelp og ut vik ling i den dag li ge virk-
som he ten.

I spe sia list ut dan nin gen bru kes be teg nel-
sen supervisør om den som gir su per vi sjon, 
til sva ren de vei le der om den som gir veiled-
ning. For å vur de re om læ rings må le ne er 
opp nådd skal det inn hen tes «an be fa lin ger 
fra vei le de ren og minst en av dem som har 
vært supervisør» (3). Supervisør er et ny ord  
i norsk – det fin nes ikke i ord bø ke ne og er 
knapt blitt re gist rert tid li ge re.

MAG NE NY LEN NA
magne@nylenna.no
er fag di rek tør i Folkehelseinstituttet, pro fes sor  
i sam funns me di sin ved Uni ver si te tet i Oslo og  
re dak tør av Me di sinsk ord bok.
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 dagli ge virk som he ten»



1168

TIDLIGERE I  T IDSSKRIF TET

TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 12,  2018;  138:  1168–9

Legen som ga seg selv støypefeber

Sinkfeber.
Av Håkon Natvig, Oslo.

Selvforsøk 20.  desember 1933. I den 
hensikt å forsøke å påføre mig selv denne 
«messingsjuken» opholdt jeg mig i det først 
beskrevne messingstøperi i to timer, fra 
klokken 10 til 12. Den dag var der ute ÷ 5°.  
Av den grunn stilte arbeiderne sig meget 
skeptiske til mitt forsøk, idet de mente at 
det ikke var koldt nok til at jeg kunde bli 
syk.

Det gjøres opmerksom på at jeg på for-
hånd følte mig helt frisk. Spesielt skal nev-
nes at jeg ikke hadde nogen forkjølelse eller 
katarr.

Så ofte som mulig stod jeg i nærheten av 
smelteovnen og innåndet den sinkdamp 
som steg op. Likeledes stod jeg over smelte-
diglen hver gang der blev støpt, og på den 
måte fikk jeg inhalert adskillig sinkdamp  
i løpet av de to timer.

Sinkdampen har en lett stikkende lukt, 
minnende om saltsyre, smaken er ubehage-
lig, søtlig. Efter ¾ time merkedes tetthet  

i nesen, tørrhet i halsen og en tørr kratsende 
hoste. Bortsett herfra følte jeg mig helt frisk. 
Da to timer var gått, kjørte jeg hjem og var 
så optatt med kontorarbeide.

Kl. 16 begynte jeg å føle mig tung i hodet 
og svak i armer og ben, dessuten føltes en 
eiendommelig smerte i brystet. Der var en 
sterk trang til å inspirere dyp; men nettop 

Før herjet det en sykdom som legene stort sett ikke så noe til, men som metallarbeidere var godt kjent med. Sinkfeber gikk 
blant arbeiderne under navnene «støypefeber» og «messingsjuken». Symptomene dukket vanligvis opp et par ganger i året, 
og det begynte gjerne med litt ubehag i halsen, før det kunne utvikle seg til generell sykdomsfølelse, voldsomme skjelvinger 
og kraftig svette. Det hersket bred enighet blant arbeiderne om at alle som jobbet med metall ville få sykdommen, og at man 
opparbeidet seg en slags immunitet som gjorde at man tålte den bedre jo mer man var utsatt for den. Derfor gikk de sjelden til 
legen når symptomene dukket opp. I Tidsskriftet nr. 5/1934 redegjorde en lege for sin undersøkelse av sykdommen, som blant 
annet gikk ut på å prøve å få den selv. Under følger hans opplevelse, samt hans tanker rundt hvordan den kan unngås (Tidsskr 
Nor Lægeforen 1934; 54: 229�–�46).

Støpebenken sees under vinduet. Smelteovnen til venstre.

Fra sykkelreparasjonsverksted. Sykkelramme. Autogensveisning.Det smeltede metall i diglen «skummes» for slagg og urenheter.
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bort den sinkdamp som fyller rummet 
under selve støpningen, fordi denne foregår 
avvekslende på forskjellige steder i rummet. 
Denne vanskelighet kan undgåes ved at 
arbeiderne lar støpningen foregå ved siden 
av smelteovnen under avtrekket eller eks-
haustoren. På den måte er flere messingstø-
perier blitt befridd for sinkfeberen (Fischer). 
Men den mest effektive anordningen er 

flyttbare og dreibare eksaustorer. Da kan 
støpningen foregå hvor som helst i rummet, 
og man kan alltid få god ventilasjon. (…)

Et annet meget viktig punkt i profylaksen 
er at arbeiderne i sådanne bedrifter som 
disponerer for sinkfeber, får rede på hvad 
«messingsjuken» og «støypefeberen» er, 
hvorledes og hvorfor man får den. (…)

når dette blev gjort, føltes den klemmende 
smerten. Temperaturen og pulsen var nor-
male. Uvelbefinnendet tiltok inntil kl. 19, da 
jeg begynte å merke frysninger og følte mig 
så dårlig at jeg foretrakk å gå til sengs.

Feberen innfant sig kl. 19, d. v. s. 9 timer 
efter opholdet i støperiet (jfr. temperatur-
kurven). I løpet av en time var rectumtempe-
raturen 37,9°, altså meget moderat forhøiet, 
jfr. arbeidernes tvil om der overhodet vilde 
bli feber under «så mild temperatur». (Min 
vanlige rectumtemperatur om eftermid-
dagen er 36,6�–�36,8.) Uvelbefinnendet med 
frysninger og brystklem var til kl. 20,45.  
Da føltes en behagelig varme og svetningen 
begynte. Kl. 23:30 falt jeg i søvn og sov til  
kl. 5, da jeg våknet med sterk svetning. Kl. 7 
var jeg feberfri og når bortsees fra en «dagen 
derpå» følelse, relativt frisk.

Morgenurinen: mørk, sp.vekt 1024, bunn-
fall av urater. Albumin svakt +, Puss ÷, Suk-
ker ÷, Schlesingers reaksjon ÷.

Vi har her å gjøre med en sykdom som 
optrer blant arbeidere i et bestemt yrke  
og som vi må ha rett til å anta skyldes dette 
yrke. (…)

Profylaksen må gå ut på å få bort sink-
dampen. For støperienes vedkommende kan 
det skje ved at der først og fremst sørges for 
godt avtrekk fra selve smelteovnen. Det mest 
effektive her er ekshaustorer. (…)

Det vanskeligste punkt vil dog være å få 
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In ter es sant om  
mus li mer i Norge

Sam men set nin gen av Nor ges be folk ning 
har end ret seg be ty de lig de sis te 50 åre ne  
på grunn av ar beids inn vand ring fra fjer ne 
strøk un der høy kon junk tu ren i 1970-åre ne, 
strøm men av flykt nin ger (f.eks. fra Viet nam, 
Iran, Sri Lanka og So ma lia) og inn vand ring 
fra Øst-Eu ro pa ett er EU-ut vi del sen. Ca. 4 %  
av be folk nin gen i Norge an tas nå å være 
mus li mer, men om ta les for holds vis mye  

HVEM SNAK KER  
FOR OSS?  
Bush ra Is haq
Mus li mer i da gens Norge –  
hvem er de og hva me ner 
de? 275 s. Oslo: Cap pe len 
Damm, 2018. Pris NOK 399 
ISBN 978-82-02-55908-3

i me di e ne (> 100 000 gan ger hvert år). Rap-
por ten Hold nin ger til jø der og mus li mer  
i Norge 2017 fra Senter for stu di er av ho lo-
caust og livs syns mi no ri te ter vi ser at nær  
fire av ti nord menn me ner mus li mer ut gjør 
en trus sel mot norsk kul tur og at mus li mer 
ikke øns ker å in te gre res i det nors ke sam-
fun net. Sli ke hold nin ger er of test tuf tet på 
syn sing og for dom mer.

For fatt e ren Bush ra Is haq er lege og pro fi-
lert sam funns de batt ant som har en ga sjert 
seg spe si elt i kvin ners og mus li mers rett ig-
he ter. For dett e ar bei det har hun fått Fritt 
Ords Pris (2010). For å bed re kunn skaps-
grunn laget om mus li mer har hun ut ført 
den mest om fatt en de be folk nings un der sø-
kel sen blant mus li mer i Norge om de res 
hold nin ger til blant an net norsk kul tur og 
nors ke ver di er, sha ria, hi jab og ter ro ris me. 
Re sul ta te ne pre sen te res i den ne bo ken.

For fatt e ren gir først en kort fatt et in tro-
duk sjon om is lam. Der ett er pre sen te res 
funn om mus li mers hold nin ger til blant 
an net re li gi ons ut øv el se, sha ria og de mo -
krati, og for fatt e ren dis ku te rer hvor vidt 
dett e skyl des is lam, na sjo na le og in ter na sjo-
na le for hold, ar ven ett er ko lo ni mak te ne 
el ler and re fak to rer. Et stort ka pitt el er viet 

mus li mers hold ning til ter ror, hvem og 
hvor for noen ra di ka li se res og hvor dan dett e 
kan be kjem pes. Det er også et eget ka pitt el 
om hva nors ke mus li mer me ner om kvin-
ners rett ig he ter og li ke stil ling.

Den ne bo ken av li ver man ge my ter om 
mus li mer. I det sto re og hele vi ser den at 
nors ke mus li mer er po si ti ve til norsk kul tur 
og nors ke ver di er og øns ker å slå ring rundt 
mon ar ki et, krist ne tra di sjo ner og de mo kra-
ti et. Un der sø kel sen vi ser også at nors ke 
mus li mer nær mer seg et nis ke nord menn 
både når det gjel der ut dan ning, fa mi lie-
struk tur og del ta gel se i ar beids li vet. For fatt e-
ren dis ku te rer man ge van ske li ge te ma er på 
en me get god måte. Hen nes for tolk ning av 
re sul ta te ne i lys av is lam, na sjo na le og in ter-
na sjo na le po li tis ke, his to ris ke og kul tu rel le 
for hold er in ter es sant.

Bo ken er ikke skre vet spe si elt for hel se  per-
so nell. Men den vil kun ne være av in ter es se 
for hel se per so nell som har kon takt med 
mus lims ke pa si en ter el ler som ge ne relt er 
in ter es sert i kunn skap om dem.

FAR RUKH ABBAS CHAUDHRY
Pro fes sor, Uni ver si te tet i Oslo

Me get god læ re bok  
i psy kia tri

Bo gen udgives som den fjer de udgave af 
Læ re bok i psy kia tri, men både redaktion, 
for fatt er pa nel og indhold har gennemgået 
en om fatt en de for and ring si den den sidste 
udgaven blev udgivet i 2012. Mål grup pen  
er først og fremmest medicin- og psy ko lo gi-
stu de ren de, al ment prak ti se ren de læ ger  
og psy ko lo ger, der skal beskæftige sig med 
psy kia tri på specialistniveau. Bo gen er 

LÆ RE BOK  
I PSY KIA TRI
Ul rik Fre de rik Malt,  
Ole A. An dre as sen, Eva  
Al bert sen Malt et al, red.
4. utg., 1 064 s, tab, ill. Oslo: 
Gyl den dal Aka de misk, 2018. 
Pris NOK 1 049  
ISBN 978-82-05-49463-3

 opbygget af 32 ka pit ler, som dækker et bredt 
spekt rum inden for psy kia tri en. For at tyde-
liggøre at ikke alt for ven tes at være pen sum 
for studenterne er dele af stoff et trykt med 
mind re skrift, men selv det der er trykt med 
stor skrift er gan ske om fatt en de og udtryk 
for et højt fagligt niveau og ambitiøse mål 
for, hvad studenterne skal kun ne.

Bo gen indledes med en række ka pit ler, 
som ikke er sygdomsspecifikke. Kapitlerne 
om psy kia tri ens his to rie, og molekylærgene-
tik og neu ro bio lo gi er indholdsmættede  
og forbilledligt kla re.

Alle de kli nis ke ka pit ler indeholder gode 
kli nis ke vig nett er, der på pædagogisk vis 
il lust re rer sygdomstilfældene. De dia gnos-
tis ke kri te ri er er om talt i hvert ka pi tel, og 
ska la er til be døm mel se af sværhedsgrad  
af psy ko pa to lo gi er optrykt og gennemgået  
i alle re le van te tilfælde. En række illustra-
tioner, ta bel ler og fi gu rer, bi dra ger til at 
for mid le bo gens budskaber klart og over-
skueligt. Sam men lig net med de and re ka pit-
ler er skizofrenikapitlet ret kort, og kun ne 
med for del udbygges med yderligere in for-
ma ti on om psy ko pa to lo gi, forløb og mere 
detaljeret om ta le af be hand lings for mer. 

Man kun ne overveje at udskille or ga nisk 
be tin ge de forvirringstilstande som et sær-
skilt ka pi tel. Bo gen afsluttes med en række 
ikke-sygdomsspecifikke ka pit ler, der alle er 
vel valg te og in spi re ren de at læse.

Redaktionen har sik ret sig at professio-
nelle med ab so lut spidskompetence er 
inddraget som for fatt e re til hver de res ka pit-
ler og bo gen opnår der ved stor au to ri tet  
og sta tus som opslagsværk.

Bo gen er vel skre vet og lettilgængelig  
med hen syn til sprog og opbygning. Den  
må stærkt an be fa les til medicinstuderende, 
som ved læsning af bo gen opnår en me get 
fyldestgørende introduktion til fa get. 
 Al ment prak ti se ren de læ ger, læ ger un der 
specialistuddannelse i psy kia tri, og også 
speciallæger i psy kia tri kan lære me get ved 
at læse bo gen. Dele af indholdet kan også 
an ven des af tværfagligt per so na le, patienter 
og på rø ren de.

ME RE TE NOR DEN TOFT
Pro fes sor, Psy kia trisk Center Kø ben havn,  
Det Sundhedsvidenskabelige Fa kul tet
Københavns Uni ver si tet
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Ny og im po ne ren de 
læ re bok i ind re - 
me di sin

Ind re me di sin I & II er et ett er leng tet norsk 
læ re verk hvor man sam men fatt er de mest 
sen tra le te ma ene in nen for de uli ke gren -
spesia li te te ne som hø rer inn un der fag fel tet 
ind re me di sin. Re dak tø re ne og de and re 
ut valg te bi drags yter ne, som re pre sen te rer 
fle re av de frem ste fag fol ke ne her til lands, 
gir en opp da tert be skri vel se av dia gnos tikk 
og be hand ling ett er vei le den de ret nings -
linjer og nors ke for hold. Mål grup pen er  

IND RE ME DI SIN I & II
Kåre I. Bir ke land, 
Lars  Gul le stad,  
Lars Aa bak ken, red.
2 bd. 1 056 s, tab, ill. Dram-
men: For laget Vett & Vi ten, 
2017. Pris NOK 1 198  
ISBN 978-82-412-0740-2

i før s te in stans me di sin stu den ter, men også 
stu den ter in nen for til stø ten de hel se fag.

Ut gi vel sen inn le des med en ge ne rell  
del med bl.a. inn fø ring i symp tom ba sert 
ut red ning, jour nal opp tak, akutt e til stan der, 
immunsupprimerte pa si en ter og bil de dia-
gnos tis ke mo da li te ter. Det er flott at det er 
satt av plass til etikk og jus, i til legg til kunn-
skaps ba sert prak sis. Der ett er gis en kon sis 
frem stil ling av de åtte gren spe sia li te te ne 
en do kri no lo gi, gast ro en te ro lo gi, he ma to lo-
gi, kar dio lo gi, ge ria tri og in fek sjons-,  lun ge- 
og ny re me di sin. For fatt er ne har latt være  
å in klu de re egne ka pit ler for de til gren sen de 
fag fel te ne rev ma to lo gi, nev ro lo gi og on ko -
logi, men en kelt syk dom mer er tatt med.

Re dak tø re ne og de øv ri ge bi drags yter ne 
har ut ført et im po ne ren de ar beid som  
har re sul tert i det før s te nors ke læ re ver ket  
i ind re me di sin (i det mins te den se nes te 
ti den). Språket er godt, og sen tra le te ma er  
er glim ren de for klart. De har brukt opp sum-
me rings fel ter og inn fel te bok ser med vik -
tige nøk kel punk ter på en god måte, og lis te 
over an be falt litt e ra tur/re fe ran ser er også 
god. Ka pit let om initialbehandling/ut red-
ning av spe si fik ke akutt me di sins ke til stan-

der og al vor li ge symp tom dia gno ser er et 
vik tig bi drag og bur de vært viet stør re plass.

Læ re ver ket for tje ner også å bli ut gitt i stiv 
perm, med bed re lay out, da si de ne frem står 
som noe blas se. Jeg skul le gjer ne sett at de 
flott e fi gu re ne var blitt brukt i stør re grad, 
in klu dert teg nin ge ne til me di sinsk il lust ra-
tør Kari To ve rud.

I tråd med den de fi ner te mål grup pen 
ut gjør Ind re me di sin I & II in gen full sten dig 
frem stil ling av ind re me di sins ke syk dom-
mer. Bo ken er iste den en kon sis og pe da go-
gisk inn fø ring i de van lig ste og vik tig ste 
ind re me di sins ke til stan de ne.

Tross det sto re ut val get av eng els ke  
og dansk språk li ge læ re verk an be fa ler jeg 
bo ken på det al ler varm este. Læ re ver ket vil 
være et yp per lig inn slag i alle me di sin stu-
den ters bok hyl ler, men også et svært nytt ig 
verk tøy for le ger som øns ker en rask over-
sikt og opp da te ring in nen for uli ke ind re -
medi sins ke gren spe sia li te ter.

GRUN DE WI BE TOE
Lege og sti pen diat, Rev ma to lo gisk av de ling
Dia kon hjem met sy ke hus

Kir ur gen som læ rer 
og un der vi ser

Den ne bo ken har som for mål å hjelpe le se-
ren å for stå mo der ne prin sip per in nen 
kir ur gisk un der vis ning og er ver vel se av 
fer dig he ter in nen kir ur gis ke fag. Mål grup-
pen er kir ur ger på alle ni vå er, men sær lig  
de som er an svar li ge for over ord net struk tur 
av ut dan nings pro gram mer for kir ur gis ke 
sub spe sia li te ter. Bo ken er re di gert av to 
re nom mer te uro lo ger fra Nord-Ame ri ka,  
der også alle for fatt er ne er fra.

SURGEONS  
AS EDUCATORS
To bi as S. Köhler,  
Brad ley Schwartz, red.
A guide for ac a dem ic de vel-
op ment and teaching ex cel-
len ce. 530 s, tab, ill. Cham: 
Springer, 2018. Pris EUR 170 
ISBN 978-3-319-64727-2

Bo ken er so lid om bun det, med ta bel ler  
og fine fi gu rer. Noen ka pit ler er gan ske tekst-
tun ge og kun ne vært bruk ket opp med noen 
pe da go gis ke grep. Inn hol det er imid ler tid 
spen nen de og ak tu elt, med gjen nom gang av 
mo der ne kon sep ter og ak tu el le eks emp ler. 
Ikke minst opp ly ses det om dan nel se av 
kir ur ger, noe som i for stor grad har vært 
fra væ ren de i hver dag og kurs sam men heng. 
Ka pit le ne in ne hol der et mo de rat an tall 
 re fe ran ser til kjer ne litt e ra tur. Inn hol det 
opp le ves som re le vant for kir ur ger, da  man ge 
av eks emp le ne er hen tet fra nett opp kir ur-
gisk hver dag og er fa rin ger fra kir ur gi stu di er. 
At fle re av prin sip pe ne og eks emp  le ne er fra 
fag om rå det uro lo gi, til skri ves re dak tø re nes 
bak grunn, men de opp le ves som ge ne relt 
gyl di ge for kir ur gisk ut dan ning.

Bo ken har 26 ka pit ler inn delt i tre sek sjo-
ner. Før s te del tar for seg ba sis prin sip per og 
grunn mo del ler for un der vis ning og læ ring. 
Ka pit le ne går fra det his to ris ke «see one, do 
one, teach one» til mo der ne mål for pen-
sum lis ter, må ling av fer dig he ter i minimal-
invasiv kir ur gi, hvor dan lære le ger å un der-
vi se og hvor dan un der vis ning og læ ring 
fore går (el ler bur de fore gå) på ope ra sjons-
stu en. Midt sek sjo nen dek ker kon sep ter og 

hen syn i frag men ter te ar beids pla ner, men 
be skri ver også hvor dan ut dan ning er med 
på å for bed re kva li te ten på hel se tje nes ten. 
Mo der ne teo ri er for bruk av si mu le ring og 
ut vik ling av fer dig hets sen ter samt kon sep-
ter som «coa ching», «mentoring» og ut vik-
ling av «pro fes sion al ism» om ta les. Sis te del 
om hand ler en rek ke vik ti ge te ma er som 
strek ker seg fra det prak tis ke til det mer 
me ta fy sis ke. Her om ta les kir ur gens re ak sjon 
når feil opp står; pa si ent sik ker het; un der vis-
ning i le del se og i etikk; kir ur gisk er go no mi; 
regn skap, fak tu re ring og ko ding; ut brent het 
og jobb-fri tid-ba lan se.

Dett e er en vel dig nytt ig bok som, bort sett 
fra en del eks emp ler ty pisk for me di sinsk 
prak sis i Nord-Ame ri ka, har bred og ak tu ell 
re le vans for ut dan ning og dan nel se av kir ur-
ger. Bo ken in ne hol der kon sep ter som bur de 
trek kes mye ty de li ge re inn i da gens un der-
vis ning av me di sin stu den ter, le ger i spe sia li-
se ring i kir ur gi og spe sia lis ter. Den bør le ses 
av alle som be visst el ler ube visst un der vi ser 
yng re el ler eld re kol le g er i den kir ur gis ke 
hver da gen.

KJE TIL SØREIDE
Gjes te pro fes sor, Uni ver si te tet i Edin burgh
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Me to de bok  
for ikke-fors ke re?

Me to de kom pe tan se er nød ven dig ikke bare 
for dem som selv skal fors ke, men også for 
den kri tis ke le ser og bru ker av kunn ska pen. 
Den ne bo ken er skre vet for bache lor stu den-
ter i hel se- og so si al fag, der ide a ler om kunn-
skaps ba sert prak sis står sterkt. Kro no lo gi en 
i en kva li ta tiv stu die føl ges, med om ta le av 
forsk nings spørs må let, forsk nings de sign, 
da ta inn sam ling, ana ly se og forsk nings etikk. 
Hvert ka pitt el av slutt es med re flek sjons -

HVOR DAN LESE  
KVA LI TA TIV  
FORSK NING?
Anne Bir gitt e Le seth,  
Sil je Ma ria Tell mann
163 s. Oslo: Cap pe len Damm 
Aka de misk, 2018.  
Pris NOK 249  
ISBN 978-82-02-57697-4

oppga ver. Sak pro sa med god les bar het, 
styr ket av eks emp ler fra kon kre te pro sjek ter, 
gir god inn fø ring i forsk nings pro ses sen. 
Ka pit let om del ta ger ob ser va sjon med felt -
arbeid er spe si elt in ter es sant og vel skre vet, 
li ke så om ta len av tekst data som lev ning og 
be ret ning. Jeg sav ner pre sen ta sjon av fo kus-
grup pe stu di er og av ob ser va sjons stu di er 
med lyd- el ler vi deo opp tak av sam hand-
lings si tua sjo ner, de sign som bru kes mye  
av me di si ne re i kva li ta ti ve stu di er.

For fatt er ne er sam funns vi te re. Dett e gir 
både pluss og mi nus for le se re fra me di sin- 
og hel se fag, der po si ti vis tis ke kunn skaps-
tradi sjo ner fort satt har sterkt gjen nom slag. 
De ty de li ge mel din ge ne om et sosialkon-
struksjonistisk ut gangs punkt er nytt i ge og 
vik ti ge for å for stå hvor dan kva li ta ti ve data 
ut vik les i møte mel lom fors ker og del ta ger 
og for å er kjen ne at det fin nes man ge uli ke 
ver sjo ner av en og sam me «vir ke lig het». Men 
for fatt er ne frem stil ler kva li ta ti ve stu di er 
mer in tui tivt og im pre sjo nis tisk enn det 
som i dag er van lig i me di sinsk forsk ning. 
Be tyd nin gen av me to de og av me to disk 
trans pa rens får li ten plass, sær lig i om ta len 
av ana ly se. Dett e kan styr ke ste reo ty pi er om 

kva li ta tiv forsk ning som lett vint el ler mys-
tisk syn sing. Me to do lo gisk be greps bruk er 
også tema for be tyd nings ful le for skjel ler 
mel lom uli ke fag felt. I me di sins ke forsk-
nings mil jø er, der repeterbarhet el lers er  
et gyl dig hets kri te ri um og re pre sen ta ti ve 
ut valg ga ran te rer for over før bar het, bi drar 
«re lia bi li tet» og «ge ne ra li ser bar het» ofte til 
av spo rin ger når de bru kes om kva li ta ti ve 
stu di er. Jeg kun ne der for øns ket meg mer 
me to de spe si fikk be greps bruk i så måte,  
for eks em pel in ter sub jek ti vi tet og over før-
bar het.

Min vik tig ste inn ven ding er li ke vel at 
for fatt er ne svik ter le ser grup pen som de  
i ut gangs punk tet in vi ter te. Ho ved fo ku set  
er på forsk nings pro ses sen, ikke på re sul ta tet 
av forsk nin gen der bru ke ren av kunn ska pen 
star ter sin les ning. Der med frem står den 
li ke vel som en bok for fors ke re, i stør re grad 
enn som en res surs for en me di sinsk le ser 
og bru ker av forsk nings kunn skap som ikke 
selv er fors ker.

KIRS TI MAL TE RUD
Pro fes sor i all menn me di sin/fors ker I,  
Uni Re search Hel se

Kreftbiomarkører –  
et gode el ler et onde?

Bo ken er en sam ling av åtte es says med 
for fatt e re fra fle re land som sprin ger ut fra 
mil jø et rundt Centre of Can cer Bio mar kers 
(CCBIO) ved Uni ver si te tet i Bergen. Økonom 
John Cairns skri ver om øko no misk eva lue-
ring av mål rett et be hand ling ved lun ge kreft. 
En ana ly se vis te at va ria sjo nen i kva li tets -
juster te le ve år  (qual i ty adjusted life years, 
QUALY) for  eks akt sam me be hand ling 
 va ri er te fra 31 000 til 1 mil li on pund per år  

CAN CER  
BIO MAR KERS
Anne Blan chard,  
Ro ger Strand, red.
Ethics, economics and  
society. 148 s, tab, ill. Kok-
stad: Megaloceros Press, 
2017. Pris USD 10  
ISBN 978-82-91851-04-4

(s. 44), noe som gir stor usik ker het i kost-
nad-nytt e-ana ly ser.

Leo nard M. Fleck gir et skrem men de bil de 
av si tua sjo nen i USA, der pre si sjons me di sin 
er «avail able only to the paytients (ut he vet  
av for fatt e ren) who are re spon si ble, hard- 
working and in sured». Umid del bart vil man 
ten ke på den vir ke lig he ten vi be gyn ner å se  
i Norge med det to del te hel se ve sen.

Ro ger Strand av slutt er med spørs må let 
om de dyre kreft me di si ne ne er et postnor-
malt pro blem og ad va rer blant an net mot 
me di e nes rol le, og at de som ro per høy est, 
får mest. Her bru kes Jo nas Gahr Støre og 
ipilumimab som eks em pel.

Bo ken er et vel ment og se ri øst for søk på  
å de batt e re etis ke og øko no mis ke si der ved 
bio mar kø rer for kreft, men bi drags yter ne 
lyk kes i mine øyne bare del vis. Kreft be hand-
ling og etis ke vur de rin ger dri ves dag lig  
av on ko lo ger, lun ge le ger, gy ne ko lo ger, 
 bar ne  leger og he ma to lo ger. Dis se spe sia lis-
te ne har før s te hånds kjenn skap til den men-
nes ke li ge kost nad-nytt e-av vei nin gen og 
livs kva li tet, og hvor dan bio mar kø rer fun ge-
rer i prak sis.

In gen av dis se er re pre sen tert her, noe 
som gjør at bo ken er pre get av at man kjen-

ner fa get godt på idé pla net. Det er hel ler 
in gen dis ku sjon om be gre pet QUALY er 
eg net som verk tøy for kost nad-nytt e-ana ly-
ser, men det bru kes gjen nom gå en de. For fat-
ter ne teg ner nok et litt for dys tert bil de av 
frem ti dens kreft  behand ling, og in du stri en 
be skri ves ofte kun som ego is tis ke ka pi ta lis-
tis ke fore tak. Man bur de også se på de po si-
ti ve si de ne, som at im mun te ra pi fak tisk er 
be gyn nel sen til fri gjø rin gen fra cel le gift, at 
nye bio mar kø rer er me get lo ven de og at 
biotilsvarende le ge mid ler og kon kur re ren de 
sel ska per vil føre til raskt fall i pris.

En dis ku sjon om bio mar kø re nes rol le  
for bed ring av be hand ling og for de ling av 
sam fun nets ver di er er på sin plass, og det  
er pris ver dig at kreft forsk nings sen te ret 
CCBIO tar opp dis se tin ge ne.

Jeg an be fa ler bo ken som bak grunns litt e-
ra tur for kreft be hand le re og and re in ter es-
ser te, men den bør bru kes med for sik tig het 
av be slut nings tage re, da fle re as pek ter  en ten 
mang ler, ikke er godt nok be lyst el ler dis ku-
tert.

OLUF DI MI TRI RØE
Lege og ph.d., Institutt for kli nisk og mo le ky lær 
me di sin
Nor ges tek nisk-na tur vi ten ska pe li ge uni ver si tet
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ÅSE RUTH EGGEMOEN
Vitamin D and pregnancy. Vitamin D deficiency and 
associations with gestational diabetes and neonatal 
body composition in a multi-ethnic population. 
Utgår fra Institutt for helse og samfunn. Disputas 
31.5.2018.
Bedømmelseskomité: Christel Lamberg-Allardt, 
Helsinki universitet, Finland, Trond Markestad, 
Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen, og Signe 
Agnes Flottorp, Institutt for helse og samfunn, 
Universitetet i Oslo.
Veiledere: Anne Karen Jenum og Per Lagerløv.

TUVA KOLSTAD HERTZBERG
A job to live with? A qualitative and quantitative study 
among Norwegian doctors about how the desire to be  
a good doctor challenges the balance between work 
and home. Utgår fra Institutt for medisinske basal-
fag. Disputas 4.6.2018.
Bedømmelseskomité: Mia von Knorring, Institu-
tionen för lärande, informatik, management och 
etik, Karolinska Institutet, Sverige, Linn Okkenhaug 
Getz, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, 
Fakultet for medisin og helsevitenskap, Norges 
teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Anne 
Helene Kveim Lie, Avdeling for samfunnsmedisin 
og global helse, Institutt for helse og samfunn, 
Universitetet i Oslo.
Veiledere: Karin Isaksson Rø, Reidar Tyssen, Helge 
Skirbekk og Olaf Gjerløw Aasland.

BJØRN ERIK NEERLAND
Delirium in elderly patients: pathophysiological 
mechanisms and clonidine treatment. Utgår fra Insti-
tutt for klinisk medisin. Disputas 6.6.2018.
Bedømmelseskomité: Daniel Davis, MRC Unit for 
Lifelong Health and Ageing at UCL University Col-
lege London, Storbritannia, Barbara van Munster, 
University Medical Centre Groningen (UMCG), 
RB Groningen, Nederland, og Anders Christofer 
Lundqvist, Klinikk for helsetjenesteforskning og 
psykiatri, Institutt for klinisk medisin, Det medi-
sinske fakultet, Universitetet i Oslo.
Veiledere: Torgeir Bruun Wyller og Vegard Bruun 
Bratholm Wyller.

ANE MOE HOLME
Studies of the human placenta in vivo. The role of the 
placenta in glucose transfer and secretion of anti-
angiogenic factors. Utgår fra Institutt for klinisk 
medisin. Disputas 6.6.2018.
Bedømmelseskomité: Peter Damm, Københavns 
Universitet, Danmark, Torvid Kiserud, Universite-
tet i Bergen, og Anne Flem Jacobsen, Institutt for 
klinisk medisin, Universitetet i Oslo.
Veiledere: Trond Melbye Michelsen, Tore Henriksen 
og Marie Cecilie Paasche Roland.

REBECCA C. FRØEN
In vitro characterization of adult human retinal stem 
cells. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Dispu-
tas 7.6.2018.
Bedømmelseskomité: Stefano Ferrari, Fondazione 
Banca degli Occhi del Veneto, Venezia, Italia, Gareth 
Sullivan, SFF – Hybrid Technology Hub, Institutt for 
medisinske basalfag, Universitetet i Oslo, og Judith 
Staerk, Stem Cells, NCMM - Norsk senter for moleky-
lærmedisin, Universitetet i Oslo.
Veiledere: Morten C. Moe, Agate Noer, Bjørn Nico-
laissen og Iver A. Langmoen.

LINN MERETE ÅSLI
Radiotherapy in Norway. Utilization, access, and treat-
ment outcome aspects. Utgår fra Institutt for klinisk 
medisin. Disputas 8.6.2018.
Bedømmelseskomité: Cai Grau, Onkologisk 
avdeling, Institutt for klinisk medisin, Aarhus Uni-
versitet, Danmark, Jan-Erik Frödin, Institutionen 
för onkologi-patologi, Karolinska Institutet, Stock-
holm, Sverige, og Marit Slaaen Jordhøy, Avdeling 
for kreftbehandling, Kreftklinikken, Institutt for 
klinisk medisin, Universitetet i Oslo.
Veiledere: Tom Børge Johannesen, Stein O. Kvaløy, 
Vidar Jetne og Marianne G. Guren.

KRISTINE KLOSTER-JENSEN
Functional in vitro studies of immunosuppressive 
agents in human pancreatic islets. Utgår fra Institutt 
for klinisk medisin. Disputas 8.6.2018.
Bedømmelseskomité: Masafumi Goto, Division 
of Transplantation and Regenerative Medicine, 
 Tohoku University School of Medicine, Japan, 
 Tomas Lorant, Institutionen för kirurgiska veten-
skaper, Uppsala Universitet, Sverige, og Hege Thore-
sen, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo.
Veiledere: Hanne Scholz og Aksel Foss.

KARIN PERSSON
Magnetic resonance imaging of brain atrophy as a 
diagnostic and prognostic marker in mild cognitive 
impairment and Alzheimer’s dementia. Utgår fra Insti-
tutt for klinisk medisin. Disputas 11.6.2018.
Bedømmelseskomité: Steen Gregers Hasselbalch, 
Nationalt videncenter for demens, Rigshospitalet, 
København, Danmark, Elisabet Londos, Klinisk 
minnesforskning, Medicinska fakulteten, Lunds 
Universitet, Sverige, og Morten Mowe, Medisinsk 
klinikk, Institutt for klinisk medisin, Det medi-
sinske fakultet, Universitetet i Oslo.
Veiledere: Knut Engedal, Geir Selbæk og Anne 
Brækhus.

ANNE SOFIE F. LARSEN
Occupational radiation and additional registry out-
comes in endovascular treatment of peripheral arterial 
disease. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. 
Disputas 12.6.2018.
Bedømmelseskomité: Lars Birger Lönn, Køben-
havns Universitet, Danmark, Jes Sanddal Lindholt, 
Syddansk Universitet, Danmark, og Anne Negård, 
Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.
Veiledere: Nils-Einar Kløw, Jarlis Wesche og Morten 
B. Jacobsen.

KAROLINE SKOGEN
Image texture analysis: quantifying and discrimina-
ting brain tumours different shades of grey. Utgår fra 
Institutt for klinisk medisin. Disputas 14.6.2018.
Bedømmelseskomité: Danielle van Westen, Lund 
Universitet, Sverige, Christian André Helland, Uni-
versitetet i Bergen/Haukeland universitetssykehus, 
og Mona-Elisabeth Rootwelt-Revheim, Institutt for 
klinisk medisin, Universitetet i Oslo.
Veiledere: Andrés Server, Johann Baptist Dormagen 
og Eirik Helseth.

ARILD HETLAND
Adaptive servo-ventilation as supplemental treatment 
in patients with chronic heart failure and Cheyne-
Stokes respiration. Utgår fra Institutt for klinisk 
medisin. Disputas 14.6.2018.
Bedømmelseskomité: Dennis W. Nilsen, Klinisk 
Institutt 2, Universitetet i Bergen, Rune Mo, Institutt 
for sirkulasjon og bildediagnostikk, Norges tek- 
nisk-naturvitenskapelige universitet, og Cathrine 
Rein Carlson, Institutt for eksperimentell medi-
sinsk forskning, Hjerte-, lunge- og karklinikken, 
Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.
Veiledere: Thor Edvardsen, Pål Aukrust og Kristina 
Haugaa.
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ELISE SVERRE
Socio-demographic, medical and psychosocial factors 
associated with unfavourable risk factor control after 
coronary events: a cross-sectional study of a Norwegian 
coronary population with detailed analyses of elevated 
blood pressure and smoking. Utgår fra Institutt for 
medisinske basalfag. Disputas 14.6.2018.
Bedømmelseskomité: Eva Prescott, Institut for 
Klinisk Medicin, Københavns Universitet, Danmark, 
Kaare Bønaa, Institutt for sirkulasjon og bildedia-
gnostikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet, og Astrid Klopstad Wahl, Institutt for 
helse og samfunn, Universitetet i Oslo.
Veiledere: John Munkhaugen, Toril Dammen,  
Jan Erik Otterstad og Einar Husebye.

WITOLD SZCZESNY
Survival after treatment for epithelial ovarian cancer  
in Norway. A population-based register study. Utgår  
fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 15.6.2018.
Bedømmelseskomité: Christian Marth, Medi-
zinische Universität, Innsbruck, Østerrike, Claus 
Kim Høgdall, Københavns Universitet, Danmark, 
og Anne Hansen Ree, Institutt for klinisk medisin, 
Universitetet i Oslo.
Veiledere: Torbjørn Paulsen, Claes Tropé, Hilde 
Langseth og Jakob Nakling.

KRISTIN ASTRID ØYSTESE
Growth and aggressiveness in clinically non-func-
tioning pituitary adenomas. Utgår fra Institutt for 
klinisk medisin. Disputas 15.6.2018.
Bedømmelseskomité: Niki Karavitaki, Institute 
for Metabolism and System Research, College of 
Medical and Dental Sciences, University of Birming-
ham, Storbritannia, Thierry Brue, Aix-Marseille 
Université, Marseille, Frankrike, og Kristian Bjøro, 
Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakul-
tet, Universitetet i Oslo.
Veiledere: Jens Bollerslev, Jens Petter Berg, Olivera 
Casar-Borota og Thor Ueland.

LAVANYA THIRUCHELVAM-KYLE
Activating natural killer cell receptors: KIR recognition 
of a cancer-associated ligand. Utgår fra Institutt for 
medisinske basalfag. Disputas 15.6.2018.
Bedømmelseskomité: Salim Khakoo, University 
of Southampton, Storbritannia, June Myklebust, 
Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo,  
og Anne Simonsen, Institutt for medisinske basal-
fag, Universitetet i Oslo.
Veileder: Erik Dissen.

KARI MODALSLI AABERG
Clinical and epidemiological characteristics of 
 childhood epilepsy. Utgår fra Institutt for helse  
og samfunn. Disputas 18.6.2018.
Bedømmelseskomité: Jakob Christensen, Institut 
for klinisk medicin – Neurologisk afdeling, Aarhus 
universitetet, Danmark, Ingrid Olsson Lindberg, 
Avdelningen för pediatrik vid Institutionen för 
kliniska vetenskaper, Sahlgrenska Akademin, 
Göteborg universitet, Sverige, og John-Anker Zwart, 
Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakul-
tet, Universitetet i Oslo.
Veiledere: Pål Surén, Richard Chin, Per M. Magnus 
og Morten I. Lossius.

TRINE ELISABETH FINNES
Mortality and risk factors related to osteoporosis and 
osteoporotic fractures. Utgår fra Institutt for helse  
og samfunn. Disputas 20.6.2018.
Bedømmelseskomité: Peter Vestergaard, Klinisk 
Institutt, Aalborg Universitet, Danmark, Liisa 
Byberg, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, 
Uppsala Universitet, Sverige, og Jens Bollerslev, 
Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og 
forebyggende medisin, Medisinsk klinikk, Institutt 
for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Uni-
versitetet i Oslo.
Veiledere: Cathrine M. Lofthus og Haakon E. Meyer.

AIDA KAPIC LUNDER
Magnetic resonance imaging of a population-based 
cohort of patients with long-term inflammatory bowel 
disease. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. 
Disputas 20.6.2018.
Bedømmelseskomité: Jaap Stoker, Department  
of Radiology and Nuclear Medicine, Academic 
Medical Center, Nederland, Ebbe Langholz, Institut 
for Klinisk Medicin, Københavns universitet, Dan- 
mark, og Ingrid Nermoen, Institutt for klinisk 
medisin, Universitetet i Oslo.
Veileder: Anne Negård.

KRISTIN KORNELIA UTNE
Long-term outcomes of deep vein thrombosis – studies 
on diagnosis, prevention and impact of post-thrombo-
tic syndrome. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. 
Disputas 21.6.2018.
Bedømmelseskomité: Paolo Prandoni, Depart-
ment of Cardiac, Thoracic and Vascular Sciences, 
University of Padova, Italia, Arina ten Cate-Hoek, 
Maastricht University Medical Center, Neder-
land, og Arnljot Tveit, Hjertemedisinsk avdeling, 
Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, 
Universitetet i Oslo.
Veiledere: Waleed Ghanima, Hilde Skuterud Wik 
og Per-Morten Sandset.

NIELS GUNNAR JUEL
Shoulder and hand diagnoses, stiffness and associated 
disability of the upper extremities in patients with type 
1 diabetes for more than 45 years. The dialong study. 
Juel disputerer for graden dr.philos. Utgår fra Insti-
tutt for klinisk medisin. Disputas 21.6.2018.
Bedømmelseskomité: Birgit Juul-Kristensen, 
Institut for Idræt og Biomekanik, Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, 
Odense, Danmark, Bjørn Olav Åsvold, Institutt for 
samfunnsmedisin og sykepleie, Fakultet for medi-
sin og helsevitenskap, Norges teknisk-naturviten-
skapelige universitet, og Grethe Månum, Avdeling 
for fysikalsk medisin og rehabilitering, Institutt for 
klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universi-
tetet i Oslo.

PÅL OLIVER BORGEN
Clinical outcomes with preoperative and postoperative 
start of thromboprophylxis in total hip arthroplasty. 
Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 
22.6.2018.
Bedømmelseskomité: Per Kjærsgaard-Andersen, 
Ortopædkirurgisk Afdeling, Vejle Sygehus, Dan- 
mark, Marianne Westberg, Seksjon for protese-
kirurgi, Ortopedisk avdeling, Oslo universitets-
sykehus, Ullevål, og Audun Stubhaug, Institutt 
for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, 
Universitetet i Oslo.
Veiledere: Jens Ivar Brox, Olav Reikerås og Ola E. 
Dahl.

ESPEN BØE
Evaluation of left ventricular function by pressure-
volume and pressure-dimension analyses: studies in 
myocardial ischemia and ventricular dyssynchrony. 
Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 
22.6.2018.
Bedømmelseskomité: Frits Prinzen, Department 
of Physiology, Cardiovascular Research Institute, 
Maastricht University, Nederland, Charlotte Bjørk 
Ingul, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og 
Knut Gjesdal, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk 
medisin, Universitetet i Oslo.
Veiledere: Helge Skulstad og Otto A. Smiseth.

CHRISTOPHER LARSSON
Prognostic value of optimized dynamic contrast-
enhanced magnetic resonance imaging of high-grade 
gliomas. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. 
Disputas 25.6.2018.
Bedømmelseskomité: Elna-Marie Larsson, Insti-
tutionen för Kirurgiska Vetenskaper, Uppsala Uni-
versitet, Sverige, Henrik Larsson, Institut for Klinisk 
Medicin, Københavns Universitet, Danmark, og Jarl 
Åsbjørn Jakobsen, Avdeling for radiologi-nukleær-
medisin, Klinikk for radiologi og nukleærmedisin, 
Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.
Veiledere: Inge R. Groote, Atle Bjørnerud og Erik 
Fosse.
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ARNE KODAL
Long-term effectiveness of cognitive behavior therapy 
for youth with anxiety disorders: outcome, predictors 
and social anxiety. Utgår fra Klinisk institutt 1. 
Disputas 1.6.2018.
Bedømmelseskomité: Thomas Ollendick, Virginia 
Polytechnic Institute and State University (Virginia 
Tech), USA, Sam Cartwright-Hatton, University of 
Sussex, Storbritannia, og Maj-Britt Rocio Posserud, 
Universitetet i Bergen.
Veiledere: Ingvar Bjelland, Gro Janne Wergeland  
og Krister Fermestad.

SIRI TANDBERG KNOOP
The epidemiology and characteristics of sepsis in 
Norwegian hospitals. Utgår fra Klinisk institutt 2. 
Disputas 8.6.2018.
Bedømmelseskomité: Erik Solligård, Norges 
teknisk-naturvitenskapelige universitet, Torgun 
Wæhre, Oslo universitetssykehus, og Bjørn Tore 
Gjertsen, Universitetet i Bergen.
Veiledere: Steinar Skrede, Hans Kristian Flaatten  
og Nina Langeland.

FRIEDEMANN ERCHINGER
A short endoscopic Secretin test for the diagnosis  
of chronic pancreatitis. Utgår fra Klinisk institutt 1. 
Disputas 12.6.2018.
Bedømmelseskomité: Paul Georg Lanksich, Cli-
nical Centre of Lüneburg, Tyskland, Sudipta Dhar 
Chowdhury, Christian Medical College, India, og 
Anne Berit Guttormsen, Universitetet i Bergen.
Veiledere: Georg Dimcevski, Odd Helge Gilja og 
Trygve Hausken.

TROND ENGJOM
Ultrasonography of the pancreas in cystic fibrosis and 
chronic pancreatitis. Pancreatic ultrasound revisited. 
Utgår fra Klinisk institutt 1. Disputas 13.6.2018.
Bedømmelseskomité: Michael Bachmann Niel-
sen, Københavns Universitet, Danmark, Lena Hjelte, 
Karolinska Universitetssjukhuset, Sverige, og Stein 
Magnus Aukland, Universitetet i Bergen.
Veiledere: Georg Dimcevski, Odd Helge Gilja og 
Birger Norderud Lærum.

ANETTE FOSSE
Livets slutt i sykehjem – pasientens ønsker og legens 
rolle. Utgår fra Institutt for global helse og sam-
funnsmedisin. Disputas 14.6.2018.
Bedømmelseskomité: Patrik Midlöv, Lunds Uni-
versitet, Sverige, May-Lill Johansen, Universitetet 
i Tromsø – Norges arktiske universitet, og Kristine 
Bærøe, Universitetet i Bergen.
Veiledere: Margrethe Aase Schaufel, Kristi Malte-
rud og Sabine Ruths.

ERLAND HERMANSEN
Clinical and radiological results after three different 
posterior decompression techniques for lumbar spinal 
stenosis. Utgår fra Klinisk institutt 1. Disputas 
15.6.2018.
Bedømmelseskomité: Björn Rydevik, Göteborgs 
Universitet, Sverige, Ivar Rossvoll, Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet, og Christina 
Brudvik, Universitetet i Bergen.
Veiledere: Kari Indrekvam og Christian Hellum.

OLE PETTER HJELLE
First visualization of glutathione in neural cells by 
immunocytochemistry. Hjelle disputerer for graden 
dr.philos. Utgår fra Institutt for medisinske basal-
fag. Disputas 27.6.2018.
Bedømmelseskomité: Arne Schousboe, Institut 
for Lægemiddeldesign og Farmakologi, Køben-
havns universitet, Danmark, Gro Haarklou Mathi-
sen, Vitenskapskomiteen for mattrygghet, Oslo, 
og Reidun Torp, Institutt for medisinske basalfag, 
Universitetet i Oslo.

TORKIL BENTERUD
Protective effects of NACA and markers of neurodege-
nerative disease in hypoxia. An experimental study 
in newborn piglets. Utgår fra Institutt for klinisk 
medisin. Disputas 28.6.2018.
Bedømmelseskomité: Ursula Felderhoff-Müser, 
Universitätsklinikum Essen, Tyskland, Mikko Hall-
man, University of Oulu, Finland, og Siri Vangen, 
Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.
Veileder: Ola Didrik Saugstad.

UNIVERSITETET I BERGEN
www.uib.no/info/dr_grad/

HENRIETTE AURORA SELVIK
Cancer-associated ischemic stroke: the Bergen 
 NORSTROKE study. Utgår fra Klinisk institutt 1.  
Disputas 25.5.2018.
Bedømmelseskomité: Karolina Ryeng Skagen, 
Oslo universitetssykehus, Bente Thommessen, 
Akershus universitetssykehus, og Øystein Fluge, 
Universitetet i Bergen.
Veiledere: Halvor Næss, Christopher Elnan Kvistad, 
Lars Thomassen og Ulrike Waje-Andreassen.

HEIDI-ANN DOUGHTY
Recent developments in military transfusion and their 
impact on civilian healthcare. Doughty disputerer 
for graden dr.philos. Utgår fra Klinisk institutt 2. 
Disputas 25.5.2018.
Bedømmelseskomité: Agneta Wikman, Karo-
linska Institutet, Sverige, Kevin Davies, University 
of South Wales, Storbritannia, og Elling Ulvestad, 
Universitetet i Bergen.

RAJIV ADVANI
Organizational and informational changes to acute 
onset stroke treatment aimed at increasing the avail-
ability of treatment and improving outcomes. Utgår 
fra Klinisk institutt 1. Disputas 30.5.2018.
Bedømmelseskomité: Rolf Salvesen, Universite-
tet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Mona 
Skjelland, Universitetet i Oslo, og Roald Omdal, 
Universitetet i Bergen.
Veiledere: Martin Kurz og Halvor Næss.

MARI FALCK
Hypothermic neuroprotection in neonatal inflamma-
tory-sensitised hypoxic-ischaemic brain injury. Utgår 
fra Institutt for medisinske basalfag. Disputas 
29.6.2018.
Bedømmelseskomité: Ursula Felderhoff-Müser, 
Zentrum für Kinder und Jugendmedizin, Univer-
sitätsklinikum Essen, Tyskland, Gorm Greisen, 
Institut for Klinisk Medicin, Det Sundhedsviden-
skabelige Fakultet, Københavns Universitet, Dan-
mark, og Anne Flem-Jacobsen, Institutt for klinisk 
medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet  
i Oslo.
Veileder: Marianne Thoresen.
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UNIVERSITETET I TROMSØ
Norges arktiske universitet  
https://uit.no/tavla

JON WIDDING FJALSTAD
Antibiotic therapy for neonatal sepsis – studies on epi-
demiology, gentamicin safety, and early adverse effects 
of antibiotics. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. 
Disputas 25.5.2018.
Bedømmelseskomité: Alison Bedford Russel, 
Sidra Medicine, Doha, Qatar, Samuli Rautava, 
Department of Pediatrics, University of Turku, 
Finland, og Pål Johnsen, Institutt for farmasi, Det 
helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø 
– Norges arktiske universitet.
Veiledere: Claus Andreas Klingenberg og Trond 
Flægstad.

JOSTEIN LAPPEGÅRD
Red cell distribution width (RDW) and future risk of 
arterial cardiovascular diseases. Utgår fra Institutt 
for klinisk medisin. Disputas 28.5.2018.
Bedømmelseskomité: Klas Gunnar Engström, 
Department of Clinical Science in Malmö, Lund Uni-
versity, Malmö, Sverige, Ottar Nygård, Universitetet 
i Bergen, og Ekaterina Sharashova, Institutt for Sam-
funnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, 
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.
Veiledere: John-Bjarne Hansen og Sigrid K. Bræk-
kan.

KRISTIN SJÅVIK
Perioperative quality assurance in neurosurgery. Utgår 
fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 8.6.2018.
Bedømmelseskomité: Frantz Rom Poulsen, 
Klinisk Institut, Syddansk Universitet, Odense 
Universitetshospital, Danmark, Eirik Helseth,Det 
medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, og Ellisiv 
B. Mathiesen, Institutt for klinisk medisin, Det 
helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø 
– Norges arktiske universitet.
Veiledere: Asgeir Store Jakola, Tor Ingebrigtsen  
og Petter Förander.

JØRGEN SCHEI
Oxidative stress and inflammation as risk factors for 
accelerated age-related GFR decline and albuminuria 
in the general population. Utgår fra Institutt for 
klinisk medisin. Disputas 8.6.2018.
Bedømmelseskomité: Peter Stenvinkel, Karo-
linska Insitutet, Department of Clinical Science, 
Invention and Technology, Karolinska Universitet-

sjukhuset, Stockholm, Sverige, Juan Jesus Carrero, 
Karolinska Insititutet, Department of Medical 
Epidemiology and Biostatistics, Stockholm, Sverige, 
og Elin Mortensen, Institutt for medisinsk biologi, 
Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet  
i Tromsø – Norges arktiske universitet.
Veiledere: Toralf Melsom, Bjørn Odvar Eriksen  
og Marit Solbu.

TRYGVE SØLBERG ELLINGSEN
Red cell distribution width and risk of venous thrombo-
embolism. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. 
Disputas 11.6.2018.
Bedømmelseskomité: Bengt Zöller, Center 
for  Primary Health Care Research, SUS Malmö 
Uni versity Hospital, Malmö, Sverige,Waleed 
Ghanima,Institutt for Klinisk Medisin, Universitetet 
i Oslo, og Sameline Grimsgaard, Institutt for sam-
funnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, 
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.
Veiledere: John Bjarne Hansen og Sigrid Kufaas 
Brækkan.

THEA KAROLINE WALSTAD GRINDSTAD
The role of steroid hormone receptors in prostate can-
cer – a study of estrogen – and progesterone receptors 
in adenocarcinoma of the prostate. Utgår fra Institutt 
for medisinsk biologi. Disputas 15.6.2018.
Bedømmelseskomité: Ian G. Mills, Movember 
Centre of Exellence for Prostate Cancer Research, 
Centre for Cancer Research and Cell Biology, 
Queen’s University Belfast, Storbritannia, Marene 
Landström, Dept. of Medical Bioscience, Faculty 
of Medicine, University of Umeå, Sverige, og Anne-
Sofie Furberg, Institutt for samfunnsmedisin, Det 
helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø 
– Norges arktiske universitet.
Veiledere: Elin Richardsen, Samer Al-Saad, Lill Tove 
Rasmussen Busund, Roy Martin Bremnes og Sigve 
Andersen.

GRO GRIMNES
Infection, inflammation, and risk of venous thrombo-
embolism. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. 
Disputas 18.6.2018.
Bedømmelseskomité: Karina Meijer, Division  
of Haemostasis and Thrombosis, Department of 
Haematology University Medical Centre Groningen, 
Nederland, Ingvild Nordøy, Institutt for Klinisk Medi-

sin, Universitetet i Oslo, og Trond Flægstad,  Institutt 
for klinisk medisin, Det helsevitenskape lige fakultet, 
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.
Veiledere: John-Bjarne Hansen og Sigrid K. Bræk-
kan.

KJERSTI DAAE HORVEI
Immunopathology and DNase I in lupus nephritis – 
from mice to men. Utgår fra Institutt for medisinsk 
biologi. Disputas 19.6.2018.
Bedømmelseskomité: Søren Jacobsen, Univer-
sity of Copenhagen, Danmark, Markus Napirei, 
Ruhr-Universität Bochum, Tyskland, og Gerd Berge, 
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.
Veiledere: Hege Lynum Pedersen, Ole Petter Rekvik, 
Natalya Seredkina og Tor Brynjar Stuge.

MAGNUS LARSEN
Prognosis in acute aortic dissection – insights from the 
International Registry of Acute Aortic Dissection. Utgår 
fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 20.6.2018.
Bedømmelseskomité: Vibeke Hjortdal, Avdeling 
for klinisk medisin Aarhus University Hospital, 
Danmark, Odd Ragna Geiran, Institutt for klinisk 
medisin, Universitetet i Oslo, og Arthur Revhaug, 
Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskape-
lige fakultet, Universitetet i Tromsø – Norges 
arktiske universitet.
Veiledere: Truls Myrmel og Kristian Bartnes.

KAJA KONSTANSE SKJEFSTAD
The prevalence and prognostic significance of endo-
crinology-related biomarkers in non-small cell lung 
cancer. Utgår fra Institutt for medisinsk biologi. 
Disputas 22.6.2018.
Bedømmelseskomité: Maria Planck, Onkologi, 
Lunds Universitet, Sverige, Lars Helgeland, Avde-
ling for patologi Haukeland universitetssykehus, 
og Sonja Eriksson Steigen, Institutt for medisinsk 
biologi, Det helsevitenskapelige fakultet, Universi-
tetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.
Veiledere: Samer Al-Saad, Elin Helmine Richardsen, 
Lill-Tove Rasmussen Busund, Roy Martin Bremnes 
og Tom Dønnem.
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CARINA GÖTESTAM SKORPEN
The interaction of pregnancy and systemic lupus 
erythematosus – results from a prospective multicenter 
study. Utgår fra Institutt for nevromedisin og beve-
gelsesvitenskap. Disputas 7.6.2018.
Bedømmelseskomité: Marie Wahren-Herle-
nius, Karolinska Institutet, Sverige, Anne Voss, 
Odense Universitetshospital, Danmark, og Sigrun 
B. Kjøtrød, Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet.
Veiledere: Marianne Wallenius, Johan Fredrik 
Skomsvoll, Stian Lydersen, Kjell Å. (Pepe) Salvesen 
og Inge-Margrethe Gilboe.

TALE LITLERÉ BJERKNES
Development of the neural representation of space. 
 Utgår fra Kavliinstitutt for nevrovitenskap. Dispu-
tas 8.6.2018.
Bedømmelseskomité: Mayank Mehta, UCLA De-
partment of Physics and Astronomy, USA, Francesca 
Cacucci, University College London, Storbritannia, 
og Eylert Brodtkorb, Norges teknisk-naturvitenska-
pelige universitet.
Veiledere: May Britt Moser og Edvard I. Moser.

MICHEL VAN SCHAARDENBURGH
The effect of «Five plus» exercise upon walking perfor-
mance and mitochondria in patients with intermittent 
claudication. Utgår fra Institutt for sirkulasjon og 
bildediagnostikk. Disputas 15.6.2018.
Bedømmelseskomité: Marko Ljubkovic, Univer-
sity of Split School of Medicine, Kroatia, Gustav 
Pedersen, Universitetet i Bergen, og Linda Ernstsen, 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.
Veiledere: Erney Mattsson og Øivind Rognmo.

INGRID SNEKVIK
Psoriasis and cardiovascular disease risk factors –  
The HUNT study, Norway. Utgår fra Institutt for sam-
funnsmedisin og sykepleie. Disputas 20.6.2018.
Bedømmelseskomité: Åke Svensson, Hudavde-
lingen, Skåne Universitetssykehus, Sverige, 
Anne-Sofie Furberg, Institutt for samfunnsmedisin, 
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, 
og Marianne Wallenius, Institutt for nevromedisin 
og bevegelsesvitenskap, Norges teknisk-naturviten-
skapelige universitet.
Veiledere: Marit Saunes, Tom Ivar Lund Nilsen og 
Pål Richard Romundstad.

MADS HENRIK STRAND MOXNESS
The influence of the nasal airway in obstructive sleep 
apnea. Utgår fra Institutt for nevromedisin og 
bevegelsesvitenskap. Disputas 22.6.2018.
Bedømmelseskomité: Søren Berg, Lund Universi-
tet, Sverige, Niels Christian Stenklev, Universitetet 
i Tromsø – Norges arktiske universitet, og Dordi 
Austeng, Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet.
Veiledere: Ståle Nordgård og Vegard Bugten.

CHANDIMA N.D. BALASURIYA
Developmental origins of disease influence of low 
birth weight and maternal vitamin A and D status on 
offspring skeletal health and metabolic outcomes at 
adulthood. Utgår fra Institutt for klinisk og moleky-
lær medisin. Disputas 27.6.2018.
Bedømmelseskomité: Bente Langdahl, Aarhus 
Universitetssykehus, Danmark, Jørn V. Sagen, 
Haukeland universitetssykehus, og Atle van Beelen 
Granlund, Institutt for klinisk og molekylær 
medisin,Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet.
Veiledere: Unni Syversen, Kari Anne Indredavik 
Evensen og Astrid Kamilla Stunes.

ANNONSER
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HANS JØRGEN NORENG

Hans Jør gen No reng (1961�–�2017), over le ge 
ved ra dio lo gisk av de ling Ul le vål sy ke hus, 
døde brått og uven tet av mas siv lun ge  -
emboli på Ul le vål sy ke hus 20. de sem ber 
2017. Kol le ga ers støtt e spil ler og en av av de-
lin gens grunn pi la rer er bor te.

Hans Jør gen avla me di sinsk em bets eksa-
men ved Uni ver si te tet i Oslo i 1992. Ett er 

over end rin ger og vik ti ge mo men ter som 
had de be tyd ning for oss ra dio lo ger. Han 
had de en unik fer dig het til å hen te ut kjer-
nen fra van ske li ge do ku men ter. Hu kom mel-
sen hans var im po ne ren de. Han had de en 
lun hu mor og treff en de re plik ker, gjer ne 
med ord spill.

Hans Jør gen var en godt likt fore drags -
holder. Som kol le ga var han used van lig 
hjelp som og kor rekt. Hel di ge var vi som  
fikk nyte godt av dis se egen ska per.

Hans Jør gen var et spor ty og ak tivt fri lufts-
men nes ke. Vi hei et på han når han løp halv-
ma ra ton, tri at lon el ler syk let Norge på langs.

Det var med sorg og sjokk vi mott ok 
 be skjed om Hans Jørgens brå død. Våre 
tan ker går til Hans Jørgens fa mi lie, hans 
kone Vil de og tre barn Os kar, To bi as og Oda, 
som vi kol le ga er ble godt kjent med gjen-
nom Hans Jørgens re gel mes si ge opp da te -
ringer.

MA RIT GJERT SEN, EL LEN VIK TIL,  
VIC TO RIA SOL VEIG YOUNG

endt tur nus tje nes te job bet han en kort 
pe ri ode ved ind re me di sinsk av de ling Tele-
mark sy ke hus. I 1995 be gyn te han som as si-
stent le ge ved ra dio lo gisk av de ling Ul le vål 
sy ke hus. Hans ho ved in ter es se var in nen for 
ab do mi nal ra dio lo gi, og hans bi drag var 
vik tig for ut vik ling av en mo der ne av de ling 
slik den frem står i dag.

Hans Jør gen var frem til sin død i full  
vakt og bort sett fra de sis te åre ne også et  
fast med lem av det ikke-vas ku læ re in ter -
vensjons tea met. I tre år var han sek sjons-
over le ge.

Hans Jørgens in ter es se var først og fremst 
le ver og pan kre as, og det var en stor fag lig 
sorg for ham da den ne fag grup pen ble 
flytt et til Riks hos pi ta let. Han fant nye in ter-
es se om rå der, og var især en ga sjert i øvre 
gas tro in tes ti nal-traktus. Hans Jør gen var 
opp tatt av forsk ning, men først og fremst 
var han en kli nisk ra dio log som all tid var 
opp tatt av pa si en tens bes te.

Han had de en egen in ter es se for lo ver  
og pa ra gra fer, og had de all tid full kon troll 

KARL WILHELM  
WEFRING

Karl Wil helm Wef ring gikk bort 23. mai 2018, 
92 år gam mel. Med ham har norsk bar ne -
medi sin mis tet en av sine sto re pro fi ler, og 
vi som i en år rek ke had de gle den av å ar bei-
de sam men med ham har mis tet en læ re-
mes ter og venn.

Karl Wil helm ble god kjent spe sia list  
i bar ne syk dom mer i 1962 og fast an satt ved 

ningsar bei der om K-vi ta min be hand ling  
av  ny fød te mot al vor li ge blød nin ger.

Som le der av bar ne av de lin gen ut vik let 
Karl Wil helm, i sam ar beid med Fyl kes le gen, 
områdepediatrien i Vestfold. Han var sen tral 
i etab le ring av ha bi li te rings tje nes ten for 
barn, og sosialpediatri ble et vik tig sat sings-
om rå de. Al le re de i 1972 fikk han opp rett et  
en egen ny født me di sinsk en het lo ka li sert  
i sy ke hu set bar sel av de ling. På man ge må ter 
var dett e en for lø per for da gens fa mi lie ori en -
ter te ny født me di sin.

Pe dia tri en er en livs stil, sa han. Den ne 
til nær min gen bru ker vi til å vi de re ut vik le 
fa get og yr kes li ve ne våre. Vi er stol te over  
å ha fått føre hans ar beid ved bar ne sen te ret  
i Tøns berg vi de re – men det har vært sto re 
sko å fylle!

HAR ALD BROCH, MOR TEN FAL KE,  
IN GER JO HAN NE FUG LE VIK,  
BJØRN HAL VOR SEN, IVAR HAAG AAS,  
JO SEF KLE VEN, ALF ME BERG

bar ne av de lin gen i Tøns berg i 1967. Han le det 
av de lin gen i åre ne 1979�–�1991, der ett er av de-
lin gens po li kli nis ke sek sjon frem til pen-
sjons al der. Han var dess uten pri mus mo tor 
for sy ke hu sets his to rie lag. Han le det Norsk 
bar ne le ge for en ing i 1988�–�89, og ble se ne re 
ut nevnt som æres med lem for sitt ar beid for 
norsk pe dia tri. Han er også til delt Kon gens 
for tje nes te me dal je.

Som bar ne le ge var han først og fremst 
hel hets ten ken de. Han så bar net i kon teks-
ten av fa mi lie, nær mil jø og sam funn. Han 
var en kli ni ker av «den gam le sko len», der 
grunn laget for å stil le rik tig dia gno se var 
det man så med øy ne ne, hør te med ste to-
sko pet og føl te med hen de ne un der un der-
sø kel sen. Og ikke minst var det vik tig å lytt e 
til for eld re ne.

Han var også en pio ner på and re fel ter: 
sam men med over le ge Har ald Hansen ut vik-
let han et vik tig prin sipp (in fu sjon med 
kryopresipitat) for å be hand le blø der syk-
dom. Han var tid lig ute med blod ut skift-
ning hos ny fød te med al vor lig hy per bi li -
rubi ne mi, og pub li ser te vik ti ge forsk -
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BJØRN NI CO LAI SEN

Fast le ge, spe sia list i all menn me di sin, sog ne-
prest og uni ver si tets lek tor, Bjørn Ni co lai sen, 
født 7. au gust 1971, døde av hjer te stans på  
vei til sitt an net hjem, Ritz ho tell i Lon don, 
30. no vem ber 2017.

Bjørn tråd te sine bar ne sko i Faus ke og tok 
fatt på me di sin stu di et i Tromsø i 1991. Vi var 
fle re som sam men med ham raskt fant fel les 
in ter es ser i bl.a. brett spill, Frank Sinatra, 
stan dard la tin dans, gas tro no mi og «long 
drinks». Bjørn var som en god vin: Noen 
gan ger kom mer det en ek sep sjo nell år gang, 
og 1971 var en slik. Han mod net ut over  
i stu di et og fant sin egen stil. Den holdt han 
tro fast på.

I seks år var han i sam me kol lo kvie grup pe, 
som møtt es minst én gang per uke. Bjørn 
laget om fatt en de kom pen di er skre vet på 

en gang dia gno sen ma la ria ett er å ha grans-
ket tykk og tynn drå pe i sen te rets mik ro skop.

Bjørn var used van lig gjest fri, og han var  
i sitt ess når han kun ne ar ran ge re stor slått e 
sel ska per i sitt vak re hjem. Gjer ne med ham 
selv ved fly ge let ett er mid da gen, hvor han 
fyl te mu sikk væ rel set med Chopin. Han skrev 
ko ke bok, og i Chaîne des Rôtisseurs var han 
et svært ak tivt med lem.

Selv om Bjørn ald ri stif tet fa mi lie, var han 
både fa mi lie- og bar ne kjær. Han var en høyt 
skatt et on kel, eks tra on kel og gud far. Bjørn 
en ga sjer te bar na, om enn det var på hytt a  
i Su li tjel ma, på fe rie ste det i Mil Pal me ras  
i Spa nia, i en villa i Can nes, el ler un der en 
grill kveld i ha gen hjem me på Kalv skin net. 
Som Peer Gynt kan man si at Bjørn var 
«norsk av fød sel, men ver dens bor ger av 
ge mytt». Bjørn var et re nes san se men nes ke, 
en po ly his tor, han var på man ge må ter 
stør re enn li vet. Han kun ne alt, fikk til alt 
han gikk inn i, og satt e sitt eget preg på det. 
Det var all tid en stor be ri kel se å til brin ge  
tid sam men med Bjørn.

Det er ufatt e lig at vi ald ri skal la oss in spi-
re re av deg igjen, Bjørn. Du rakk mer på dine 
46 år enn de fles te av oss kan håpe å gjø re  
på 90 år. Du var en uer statt e lig ka me rat  
og venn, og vi ly ser fred over ditt min ne. 
Tan ke ne våre går til din kjæ re fa mi lie: til 
Snor re, Tu rid, Ei nar og Eli sa beth.

TOR GER COR NE LIU SEN, KARI LØ VEN-
DAHL MOG STAD, ØY STEIN GRIM STAD

skri ve ma skin med rett e tast, og han il lu-
strerte selv hver ut ga ve. Bjørn holdt også 
kurs i la tin, ba sert på et brev kurs fra 
1960-åre ne. Fa kul te tets la tin un der vis ning 
fant han man gel full og over fla disk. Han 
møtt e ald ri til før s te time og gjen nom før te 
på sett og vis stu di et på knappe fem år.

Bjørn var all tid full av ide er, og han had de 
man ge pla ner som han pre sen ter te med en 
smitt en de og nær mest barn lig en tu si as me. 
Han tenk te stort og ev net å gjen nom fø re  
det han had de satt seg fore. Bjørn had de et 
varmt hjer te og en kald hjer ne, noe som 
kom hans pa si en ter til gode. Hans idé om  
å skrive 5. års opp ga ven i Mia mi ble rea li sert, 
og han tok sam ti dig eks amen i Ves sel san i -
tation and ship in spec tion ved Centers for 
Dis ease Con trol and Pre ven tion. Ett er stu -
diet av tjen te han sin ver ne plikt som skips -
lege på en fre gatt. Tur nus tje nes ten ble gjen-
nom ført i Cam brid ge og Trondheim, hvor 
han ett er hvert var med på å grunn leg ge 
Ni dar os le ge sen ter, og var dets dag li ge le der.

I til legg tok han også teo lo gisk ut dan ning, 
og fra 2015 var han sog ne prest i Den nor disk-
ka tols ke kir ke i Trondheim. Bjørn un der vis te 
kom men de le ger ved lege-pa si ent-kur set  
ved Nor ges tek nisk-na tur vi ten ska pe li ge 
uni ver si tet, og han vekt la gjer ne ver di en  
av en grun dig anam ne se og un der sø kel se. 
Ut rus tet med et lytt en de og re flek te ren de 
sinn, god un der sø kel ses me to dikk og et nor-
malt ut styrt kon tor, men te Bjørn at man 
kun ne finne ut av det mes te. Han stil te bl.a. 
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Legejobber.no er Tidsskriftets  
stillingsportal for leger.

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. 
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Profilannonser, Allmennmedisin  LEGEJOBBER

PROFILANNONSER

Helse Sør-Øst RHF 

Ledige avtalehjemler i Helse Sør-Øst 

• 100 % avtalehjemmel i nevrologi lokalisert til Drammen 
• 100 % avtalehjemmel i lungesykdommer lokalisert til Horten/Tønsberg
• 100 % avtalehjemmel i kardiologi lokalisert til Indre Østfold
• 50 % avtalehjemmel i medisinsk oftalmologi lokalisert til Oppland
• 100 % avtalehjemmel i endokrinologi lokalisert til Oslo
Fullstendige stillingsannonser og elektronisk søknadsskjema finner du på 
www.helse-sorost.no/ledigstilling

Søknadsfrist: 11. september 2018
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Helse Sør-Øst RHF sørger for spesialisthelsetjenester til 2,8 millioner mennesker i Østfold,
Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-
Agder. Helse Sør-Øst sin visjon er gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,
når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.  

ALLMENNMEDISIN
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Fastlege - vikariat i 100% stilling -  
Legetenesta

Grunna barselspermisjon har vi ledig vikariat som fastlege frå 
01.10.2018. Vikariatet er i utgangspunkt eitt år men kan forlengast. 
Vi vurderer oppretting av ny fastlegeheimel, så fast tilsetting kan bli 
aktuelt seinare. 

Gloppen legesenter er det einaste legesenteret i kommunen og ligg 
på Sandane ved Gloppefjorden, ca ein times køyring frå Førde og 
ein halv time frå Nordfjordeid. Vi har seks fastlegar og ein til to 
turnuslegar. Gjennomsnittsalderen på fastlegane er ca førti år og dei 
har vore på legesenteret mellom 4-12 år. Det er tilsett 2 sjukeplei-
arar, 2 helsesekretærar og 2 bioingeniørar i ulike stillingsprosent. 
Det har vore stabil legebemanning i kommunen i mange år. Legane 
har lang erfaring med veiledning av legar i spesialisering. Legesen-
teret har eit dynamisk og fagleg stimulerande miljø. 

Legesenteret er kommunalt og bygt i 2012. Det er stort sett teikna 
og innretta av fastlegane sjølve. Lokala er lyse og velutstyrte 
med utsikt over fjorden frå kontoret. Legesenteret har i tillegg til 

anna 24-timars blodtrykksapparat, utstyr til måling av HbA1c, 

Fastlegelister med mellom 900-1000 pasientar. Listetak på 1000 
pasientar. 

Gloppen kommune har eiga legevakt. Vi har faste vikarar som tek 
halvparten av vaktene. Vaktbelastinga på fastlegen er i praksis ca. 

viss ein ønskjer det. 
Det er knytt ei kommunal stilling til fastlegestillinga

• Vi søkjer ein lege som er godkjend spesialist i allmennmed-

allmennmedisin).
• Erfaring frå kommunehelsetenesta og fastlegeordninga er ein 

stor fordel.
• God norskkunnskap og kjennskap til norsk lov- og regelverk 

innan helsesektoren er ein føresetnad. Personleg eignaheit, 
interesse og kunnskap vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
• Nullavtale med kommunen. Det betyr at vikaren er sjølvs-

tendig næringsdrivande med inntekter basert på takstar i 

• Kommunen er ansvarleg for drifta av legesenteret. Alle takstar 

• Det blir stilt krav om politiattest

Se fullstendig utlysningstekst og søknadslink på www.legejobber.no

Søknadsfrist: 15.09.2018

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 landet.
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Allmennmedisin  LEGEJOBBER

Allmennleger med 
portefølje  

 
dinHMS er Norges ledende bedriftshelsetjeneste innen Horeca og har også en rekke andre kunder i de 
fleste bransjer. dinHMS har alle de store hotellkjedene som kunder i tillegg til svært mange kunder 
innen restaurant, men også andre kunder i alt fra avfallshåndtering og industri, til håndverkere samt 
offentlige og merkantile virksomheter. dinHMS eies av Arsana, Bedriftshelse1, Follo BHT og Medco 
BHT som alle er regionenes største, uavhengige BHT-er. For mer informasjon se www.dinhms.no. 
 
Vi flytter fra Nedre Slottsgt. 7 i Oslo til Dronning Eufemias Gate 16 i Barcode (Visma-bygget) for å 
etablere Oslos beste allmenn- og BHT-klinikk der. I den forbindelse ønsker vi å knytte til oss erfarne 
allmennleger med egen portefølje,  men gjerne med ledig kapasitet ettersom vi har fått svært gode 
tilbakemeldinger fra de mange ,store virksomheter i området, om at de ønsker tilgang til dyktige og 
erfarne allmennleger med kort ventetid, for sine ansatte.  
 
Det vi søker etter er dyktige leger som vil drive sin egen virksomhet i våre lokaler og som motiveres av 
høyt servicenivå, dyktige kollegaer og topp moderne utstyr i den eneste klinikken i Barcode.  
 
Vi tilbyr et godt og uformelt arbeidsmiljø hvor smilet aldri er langt unna, topp moderne utstyr, gode 
betingelser,  et sterkt faglig miljø med fokus på faglig utvikling og inntil 2 år godkjent som uselektert, 
åpen allmennpraksis i spesialistløpet til allmennmedisin. Klinikken ledes av bedriftsoverlege og 
medisinsk direktør Steffen Roth som også er spesialist i arbeidsmedisin.  Hos oss jobber også Sven Tore 
Grimstad som er spesialist i både arbeidsmedisin og psykiatri.  
 

 



1184 TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 12,  2018;  138

LEGEJOBBER  Allmennmedisin, Anestesiologi

Felles visjon for vår virksomhet Modig - i utvikling, og dette beskriver deg
som person. Våre forventninger til deg som ny medarbeider er knyttet til
verdiene: Humør, Ansvarlig, Nysgjerrighet og Engasjement. Vi ønsker deg
velkommen som søker!

Helsetjenesten

Fastlegehjemmel 
(allmennmedisin)
Ledig fastlegehjemmel i 100 % ved Vefsn legesenter. 
Søknadsfrist: 21.09.18

For alle stillinger gjelder;
• Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, denne finnes på vår

internettside: www.vefsn.kommune.no
• Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går

frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler
• Søkere uavhengig av alder, funksjonsnedsettelse, livssyn eller

kulturell bakgrunn oppfordres til å søke stillinger de er kvalifisert
for iht. krav i stillingen. 

• Vitnemål og attester blir ikke returnert
• Søkerlister blir offentliggjort

Fullstendig annonse er å finne under ledige stillinger på
www.vefsn.kommune.no
Vi ønsker ikke henvendelser fra annonseselgere!

VEFSN KOMMUNE
- et steg foran

Postboks 560 - 8651 Mosjøen - Tlf. 75 10 10 00 - Faks 75 10 10 01 
post@vefsn.kommune.no - www.vefsn.kommune.no

www . v e f s n . k ommu n e . n o
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www.oslo.kommune.no

Ledig stilling som bydelsoverlege  
i Bydel Grünerløkka -en spennende 
og mangfoldig bydel i vekst
Bydel Grünerløkka søker bydelsoverlege som ønsker å påta  
seg det viktige samfunnsoppdraget som stillingen representerer. 
Du vil bli en del av bydelens ledergruppe og få lederansvar for 
Folkehelse- og nærmiljøavdelingen. Bydelen prioriterer 
folkehelse og samfunnsmedisin, og søker deg som har god 
innsikt og forståelse for bydelens ansvarsområder, og som har 
kunnskap og interesse for hvordan en sentrumsbydel skal møte 
behovene til en mangfoldig og sammensatt befolkning. Vår bydel 
har en rask befolkningsvekst og er nå Oslos største bydel.  
Les mer og søk via våre nettsider www.oslo.kommune.no  
innen 04. september.

Oslo kommune
Bydel Grünerløkka

Bydel Grünerløkka
Markveien 57
0505 Oslo
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Ledige fastlegehjemler og deleliste i Bergen kommune. 

For fullstendig  utlysning og søkerinfo se www.legejobber.no og  
www.bergen.kommune.no/ledige stillinger. 

Søknadsfrist: 11.09.18

Fastlegehjemmel

- Trygghet når du trenger det mest
Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over
7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for
spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og
avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker
og underviser pasienter og pårørende. Les mer om oss på www.sshf.no

Kristiansand

Overlege  Anestesiavdelingen
Ledig 100 % fast stilling som overlege/ spesialist i anestesiologi. 

Overlegestillingen er knyttet til avdelingens øvrige virksomhet innen
anestesi‐ og intensivmedisin og arbeidsoppgavene tilpasses søkers
kompetanse. 

Avdelingen har 22 overlege‐ og 5 stillinger for lege i spesialisering.
Avdelingen gjennomfører ca 10 000 anestesier til et bredt utvalg av
pasienter og har 1000 – 1200 respirator/ ventilasjonsstøttedøgn pr år
til både voksne og barn. 

Avstanden til regionsykehus gjør at SSK har høy egendekningsgrad, og vi
starter nå opp carotiskirurgi og cerebral trombektomi. Det er mulighet
for å delta i intensivtransportordning. 

Opplysninger: Med. ansv. overlege Arthur B. Halvorsen, tlf. 38 12 53 33

Søknadsfrist: 11. september 2018
Søknad og CV registreres elektronisk i vårt søknadsprogram.
Informasjon og fullstendig utlysning �innes på www.sshf.no under Jobb
hos oss.

Ønsker ikke kontakt med rekrutteringsbyrå/annonseselgere.
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ANESTESIOLOGI
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Barne- og ungdomspsykiatri, Barnesykd., Bryst- og endokrinkirurgi, Endokrinologi, Hjertesykd., Lungesykd., Medisinsk biokjemi  LEGEJOBBER

BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI

Vi søker etter overlege til fast stilling ved BÆRUM 
BUP, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling.

For fullstendig utlysningstekst, se:  
www.legejobber.no

Søknadsfrist: 2.9.2018

BÆRUM BUP, Barne- og 
ungdomspsykiatrisk avdeling 

Professor
in paediatrics (with focus on research), combined with clinical duty 
as specialist pediatrician at Södersjukhuset in Stockholm

Read more at ki.se/jobs 
Last application date 2018-09-14

 

Karolinska Institutet seeks 

A medical
university

BARNESYKDOMMER

BRYST- OG ENDOKRINKIRURGI
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Helse Sør-Øst RHF søker:

100 % avtalehjemmel i endokrinologi lokalisert til
Oslo
Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema:
www.helse-sorost.no/ledigstilling

Søknadsfrist: 11. september 2018

ENDOKRINOLOGI

Helse Sør-Øst RHF søker:

100 % avtalehjemmel i kardiologi lokalisert til
indre Østfold
Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema:
www.helse-sorost.no/ledigstilling

Søknadsfrist: 11. september 2018
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HJERTESYDOMMER

Helse Sør-Øst RHF søker:

100 % avtalehjemmel i lungesykdommer lokalisert
til Horten/Tønsberg
Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema:
www.helse-sorost.no/ledigstilling

Søknadsfrist: 11. september 2018
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LUNGESYKDOMMER

MEDISINSK BIOKJEMI
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LEGEJOBBER  Nevrologi, Psykiatri

NEVROLOGI

Helse Sør-Øst RHF søker:

100 % avtalehjemmel i nevrologi lokalisert til
Drammen
Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema:
www.helse-sorost.no/ledigstilling

Søknadsfrist: 11. september 2018
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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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Ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen er det ledig to
faste 100 % stillinger. En stilling har tilknytning til
Allmennpsykiatrisk poliklinikk, og en stilling til Enhet
for rus og psykiatri ERP (poliklinikk).

Kontaktpersoner ved Voksenpsykiatrisk avdeling nås på 
tlf. 22 02 98 00: Enhetsleder Harald Aulie, enhetsleder 
Ken Hagen Olsen (ERP) eller assisterende avdelingssjef/
medisinskfaglig rådgiver Kari Winger.

Les mer om stillingen på
www.diakonhjemmetsykehus.no
hvor vi har fullstendig utlysning 
og elektronisk søknadsskjema. 

Søknadsfrist 10.september 2018

Overlege for
spesialist psykiatri

Lege i spesialisering i Psykiatri
Divisjon Psykisk helsevern, Oppland

Ref. nr.: 3884651417 -  Søknadsfrist: 5. september 2018 

Informasjon om våre ledige stillinger, 
se www.sykehuset-innlandet.no/jobb
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PSYKIATRI
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Psykiatri, Urologi  LEGEJOBBER

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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En fast forsker-overlegestilling er nå ledig ved Enhet for
kunnskapsutvikling Voksenpsykiatrisk avdeling,
Vinderen, Diakonhjemmet Sykehus. 

Kontaktpersoner: 
Enhetsleder Kari Agnes Myhre,
tlf. 928 49 416 / 22 49 84 30.
Avdelingssjef Cecilie Skule, 
tlf. 22 49 84 12 / 920 32 854.
Assisterende avdelingssjef/medisinskfaglig rådgiver
Kari Helene Winger, tlf. 22 02 98 25.

Les mer om stillingen på
www.diakonhjemmetsykehus.no
hvor vi har fullstendig utlysning 
og elektronisk søknadsskjema. 

Søknadsfrist: 07.09.2018

Forsker - Overlege 

Overlege ved urologisk seksjon
Kirurgisk avdeling, Hamar - Søknadsfrist: 11. september 2018

Informasjon om våre ledige stillinger, 
se www.sykehuset-innlandet.no/jobb
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Helse Vest RHF (regionalt helseføretak) har det overordna ansvaret for spe-
sialisthelsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Helse Vest 
RHF eig seks helseføretak; Helse Førde, Helse Bergen, Helse Fonna, Helse 
Stavanger og Sjukehusapoteka Vest og Helse Vest innkjøp HF, i tillegg til Helse 
Vest IKT AS. Helseføretaka har om lag 27 300 medarbeidarar, omfattar femti 
sjukehus og institusjonar, og yter helsetenester til 1,1 million innbyggjarar. 

50 % avtaleheimel i urologi i Sveio kommune 
(ved Haugesund)

50 % avtaleheimel for godkjend spesialist i urologi er ledig frå 
01.12.2018, eller etter avtale. 

Noverande innehavar ønskjer å trappe ned sin praksis i tråd med 
reglane om seniorpolitikk - avtalt mellom dei regionale helseføretaka 
og Den norske legeforening, jf. §12 i rammeavtalen. Det er eit formål 
med seniorordninga at junior skal overta heile praksisen når senior 
fråtrer.  

Det er ein føresetnad at den som vert tildelt heimelen skal drive frå 
same lokalar og i nært samarbeid med noverande innehavar. Spe-
sialisten som overtek skal avlaste spesialisten som trapper ned, og 
kan ikkje arbeide i praksisen ut over den avtalte arbeidstida. 

Praksisen er lokalisert i Sveio tett ved bygrensa til Haugesund og er 

og moderne lokale. Klinikken har topp moderne utstyr.

Sentrale moment i vurdering av søkjarane vil mellom anna vere:
• erfaring og praksis, medrekna erfaring som spesialist
• eigenskapar for heimelen
• innretning av praksis
• samarbeid med andre

Praksis skal drivast i samsvar med den til kvar tid gjeldande 
rammeavtale mellom dei regionale helseføretaka og Den norske 
legeforening.

Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle ”sørge for” -ansvaret til 
Helse Vest. Det inneber mellom anna at avtalespesialisten foretar 
undersøkingar, diagnostikk og behandling i medhald av regionale 
og nasjonale mål og prioriteringar og lovgiving, jf. punkt 6.1 i ram-
meavtalen. Avtalespesialisten skal ha eit forpliktande samarbeid 
med Helse Fonna HF om oppgåvefordeling og for å sikre gode 
pasientforløp, og kan bli bedt om å delta i undersøking og behan-
dling av pasientar innanfor område med lang ventetid og/eller mog-
legheit for fristbrot. Dette vil verte regulert nærare i den individuelle 
driftsavtalen. 

Plassering i driftstilskotsklasse vil bli gjenstand for drøftingar mellom 
Helse Vest og aktuell søkjar basert på utgifter til lokalar, utstyr og 
naudsynt hjelpepersonell, når aktuell søkjar overtar heile avtale-
heimelen. 

Andre vilkår, rammer og føringar knytt til drift av praksis vil også bli 
gjenstand for drøftingar mellom Helse Vest og aktuell søkjar – før 
det vert gitt tilbod om avtaleheimelen. 

Spørsmål om praksisen kan rettast til Arve Gustavsen, tlf. 90 77 11 
42.  Spørsmål om heimelen kan rettast til Helse Vest ved Torleiv 
Bergland, tlf. 51 96 38 22. 

Skriftleg søknad med relevante opplysningar, CV og sannkjende 
kopiar av attestar og godkjenningar skal sendast til Helse Vest RHF, 
Postboks 303 Forus, 4066 Stavanger.

Søknadsfrist: 11.09.2018

UROLOGI
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LEGEJOBBER  Øre-nese-halssykdommer, Øyesykdommer

ØRE–NESE–HALSSYDOMMER

Helse Nord RHF (regionalt helseforetak) har ansvar for spesialisthelsetjenesten til
befolkningen i Nord-Norge. Vår visjon er «Helse i Nord der vi bor». Vi skal utvikle en
helsetjeneste basert på verdiene kvalitet, trygghet og respekt, som er tilpasset vår
landsdel. Hovedoppgaven er å planlegge og utvikle spesialisthelsetjenesten i regionen.
Helse Nord RHF har driftsavtaler med spesialister innen �lere ulike fagområder fordelt i
hele regionen. Praktiserende spesialister som har driftsavtale med Helse Nord RHF skal:
inngå samarbeidsavtaler med relevant HF, delta i faglig utvikling og samarbeid med
øvrig spesialisthelsetjeneste i regionen, rapportere og administrere sin praksis i tråd med
gjeldende avtaler, prioritere i samsvar med helsepolitisk prioriterte områder.

75% avtalehjemmel for
spesialist i ørenese
halssykdommer 
Vi har ledig en attraktiv avtalehjemmel i Narvik og søker spesialist
innen øre‐, nese‐ og hals med bred poliklinisk erfaring, herunder
utredning, diagnostikk og behandling. Spesialisten må ha interesse
for tverrfaglig samarbeid.

Kontakt: Linn Hege Larsen, rådgiver, tlf. 922 97 252 eller 
Stian Wik Rasmussen, rådgiver, tlf. 909 94 180

Fullstendig utlysing og elektronisk søknadsskjema �inner dere
på: www.helse-nord.no, velg Jobbsøk - ledige stillinger

Søknadsfrist: 02. september 2018

Helse Nord RHF (regionalt helseforetak) har ansvar for spesialisthelsetjenesten til
befolkningen i Nord-Norge. Vår visjon er «Helse i Nord der vi bor». Vi skal utvikle en
helsetjeneste basert på verdiene kvalitet, trygghet og respekt, som er tilpasset vår landsdel.
Hovedoppgaven er å planlegge og utvikle spesialisthelsetjenesten i regionen. Helse Nord RHF
har ca. 93 avtaler med private spesialister med driftsavtale. Avtalene utgjør om lag 75
årsverk. Praktiserende spesialister som har driftsavtale med Helse Nord RHF skal: delta i
faglig utvikling og samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste i regionen, rapportere og
administrere sin praksis i tråd med gjeldende avtaler, prioritere i samsvar med helsepolitisk
prioriterte områder.
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100 % dri�savtale for spesialist i
øyesykdommer på Finnsnes
Vi har ledig en spennende avtalehjemmel på Finnsnes i Lenvik kommune.

Avtalen er en videreføring av Atle Lyslo sin driftsavtale på Finnsnes, og
praksisen er lokalisert i �ine lokaler på Lenvik Helsesenter. For avtaler som
videreføres må det påregnes overdragelsesgodtgjørelse til opprinnelig
hjemmelsinnehaver i samsvar med reglene i rammeavtalen mellom de
regionale helseforetakene og legeforeningen. 

Det er ønskelig at søker har operasjonskompetanse innen kataraktkirurgi.
Kvali�iserte søkere kan inngå nærmere avtale med Helse Nord RHF om
operasjonsvirksomheten. 

Kontaktinfo: Rådgiver Linn Hege Larsen, tlf. 922 97 252 eller rådgiver 
Stian Wik Rasmussen, tlf. 909 94 180

Søknadsfrist:  2. september 2018
Fullstendig utlysing og elektronisk søknadsskjema �inner dere på:
www.helse-nord.no, velg Jobbsøk - ledige stillinger

Helse Nord RHF (regionalt helseforetak) har ansvar for spesialisthelsetjenesten til
befolkningen i Nord-Norge, og på Svalbard. Vår visjon er «Helse i Nord der vi bor».
Vi skal yte helsetjenester basert på verdiene kvalitet, trygghet og respekt.
Hovedoppgaven er å planlegge og organisere spesialisthelsetjenesten i regionen.
Den tjenesteytende virksomheten er organisert i seks helseforetak eid av Helse
Nord RHF. Helseforetaksgruppen har over 13 000 årsverk. Helse Nord RHF har
også avtaler med private aktører. Helse Nord RHFs administrasjon med om lag 65
medarbeidere er lokalisert i Bodø.
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100 % dri�savtale for spesialist i
øyesykdommer i Tromsø
Vi har ledig en spennende avtalehjemmel i Tromsø. 

Avtalen er en videreføring av Steinar Bjarghov sin driftsavtale i Tromsø.  

Driftsavtalen er i dag ikke i drift, men var tidligere samlokalisert med �lere
øyeleger på Øyelegesenteret i Tromsø. Ved tildeling står spesialist fritt til å
velge lokalisering av praksis og Helse Nord RHF er positiv til samlokalisering. 

Steinar Bjarghov har utført kataraktkirurgi. Kvali�iserte søkere kan inngå
nærmere avtale med Helse Nord RHF om videreføring av
operasjonsvirksomheten. 

Praksis kan starte opp så snart som mulig etter tildeling.

Kontaktinfo: Rådgiver Linn Hege Larsen, tlf. 922 97 252 eller rådgiver 
Stian Wik Rasmussen, tlf. 909 94 180

Søknadsfrist:  2. september 2018
Fullstendig utlysing og elektronisk søknadsskjema �inner dere på:
www.helse-nord.no, velg Jobbsøk - ledige stillinger

Helse Sør-Øst RHF søker:

50 % avtalehjemmel i medisinsk oftalmologi
lokalisert til Oppland
Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema:
www.helse-sorost.no/ledigstilling

Søknadsfrist: 11. september 2018

fr
a

n
tz

.n
o

ØYESYKDOMMER
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Vikariat i privat praksis, Diverse annonser  LEGEJOBBER

VIKARIAT I  PRIVAT PR AKSIS DIVERSE ANNONSER

Tidsskrift for Den norske legeforening er et generelt medisin-
skvitenskapelig tidsskrift som utgis av Den norske legeforening i 
henhold til foreningens lover, og som redigeres fritt i henhold til 
redaktørplakaten. Tidsskriftets målsetting er å:

• være et organ for medisinsk utdanning som stimulerer til 
faglig vedlikehold og fornyelse for legen som kliniker

• stimulere til medisinsk forskning og fagutvikling
• bidra til holdningsdanning hos leger ved å videreutvikle 

etiske og kulturelle idealer i den medisinske tradisjon
• fremme helsepolitisk debatt
• være medlemsblad for Den norske legeforening

Vil du jobbe i Tidsskriftet?

Er du interessert i fag, vitenskap og publisering av  
vitenskapelige artikler? Redaksjonen i Tidsskriftet er en 
tverrfaglig arbeidsplass med et unikt utsiktspunkt over 
norsk medisin. Vi har nå ledig fast 20% stilling som  
medisinsk redaktør. Arbeidet går i hovedsak ut på å  
vurdere og redigere vitenskapelige manuskripter, samt 
være Tidsskriftets bindeledd mellom forfattere og  
fagvurderere.  Stillingen egner seg godt i kombinasjon med 
klinisk og/eller vitenskapelig arbeid.

Tidsskriftet holder til i Legenes hus, sentralt i Oslo. Det 
meste av arbeidet kan utføres utenfor redaksjonen, men det 
er en fordel om du har anledning til å være til stede noen 
dager i løpet av året.

Det stilles krav til god vurderingsevne, språkfølelse, 
nøyaktighet, beslutningsdyktighet og gode samar-
beidsevner. Vitenskapelig kompetanse og klinisk erfaring 
er en fordel. 

Vi tilbyr 
• 
• lønn etter avtale

Tiltredelse så snart som mulig. 

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til:  
assisterende sjefredaktør Ragnhild Ørstavik, telefonnum-
mer 992 724 44, e-post ragnhild.orstavik@tidsskriftet.no 

Søknad sendes per e-post til  
redaksjonen@legeforeningen.no 

Søknadsfrist 1. september 2018
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LEDIGE STIPENDIER – LEGATER – FOND

Stiftelsen Mentalhygienisk Rådgivning utlyser stipend for 2019
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 til 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 studiebesøk eller deltagelse på kongresser. 

Søknadsskjema, personvernerklæring og informasjon hentes ut via denne linken: http://medmenneskeioslo.som/legater/ 

Det må sendes en søknad for hvert prosjekt og for hver person. Søknaden må inneholde en oversikt over hva pengene skal brukes til. Det 

Den som tildeles midler må gi en skriftlig rapport med vedlagt regnskap tilbake til Stiftelsen for å dokumentere at stipendet har blitt brukt 
til det formål det ble søkt om. Ikke disponerte midler tilbakebetales.

Dette må gjøres innen 30.04 året etter. Ytterligere informasjon ved henvendelse til Rune Johansen, 91 66 52 27/ ru-jo3@online.no eller til 
Anders Zachrisson, 94 79 15 50 / johnaz@online.no. 

Styret i stiftelsen Mentalhygienisk Rådgivningskontor vurderer søknadene og tildeler midler. Det overordnede hensyn ved vurderingen er 
prosjektets kliniske relevans. 

Søknad med dokumentasjon stiles til styreleder Otto Steenfeldt-Foss og sendes: 

Mentalhygienisk Rådgivningskontor v/Oslo Røde Kors Att: Randi Hammerstrøm Pb 3 Grønland 0133

Søknadene kan også sendes pr mail: kontakt.oslo@redcross.no eller ranham@online.no 

Søknadsfrist: 11.september 2018

Fritz og Ingrid Nilsens legat til forskning av multippel sklerose
 

Inntil kr 250.000,- kan i år deles ut til enkeltpersoner eller  

sykdommen multippel sklerose.

Søknadsfrist 1. november 2018.

Søknad sendes advokat Aksel Haraldsen, postboks 414,  
3101 Tønsberg eller ah@hbl.no

AstraZeneca og Norsk Endokrinologisk Forening (NEF) ønsker både 
unge lovende og etablerte forskere fra hele Norge velkomne til å søke 
om forskningsstipend innen diabetes.

Stipendet på 75 000 NOK er ment å stimulere klinisk forskning i 
Norge innen terapiområdet diabetes. Alle leger som forsker innen 
dette feltet er velkomne til å søke.

For fullstendig utlysningstekst, se:  
www.legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-endokrinologisk-forening

Søknadsfrist: 20.09.18

FORSKNINGSSTIPEND

Legeforeningens legat for leger 
og deres etterlatte som har  
kommet i uforskyldt nød

Fra legatets avkastning kan det årlig deles 
ut midler for å avhjelpe uforskyldt nød 
blant leger og deres etterlatte. 

Søknader skal vurderes med tanke på behovet for støtte 
til leger og deres etterlatte som uforskyldt har havnet  
i økonomisk nød. 

Det skal spesielt vektlegges situasjoner der utilstrekke-
ligheter i samfunnets støtteordninger har gitt et urimelig 
resultat for søkeren.

I første omgang er det tilstrekkelig å vedlegge kopi av 
ligningsattest ved søknad om midler. 

Det kan evt være behov for å be om ytterligere doku-
mentasjon ved vurdering av søknaden.

Søknad kan sendes innen 15. oktober 2018  
til Legeforeningen ved Tone Houge Holter,  
Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo.
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Allmennmedisinsk forskningsfond tildeler stipend av varighet  
fra 3 til 12 måneder i 100% stilling (maksimalt ett årsverk) til  
forskningsprosjekter innen det allmennmedisinske fagfeltet.  
I den grad det er en søknad til et prosjekt som har fått tildelt  
støtte tidligere, er den en forutsetning at det gis en beskrivelse  
av fremdrift og utvikling siden sist. Det kan søkes om støtte til  

Allmennmedisinsk forskningsfond sin sats for fullt årsverk følger 
Forskningsrådets satser. Satsen for stipend i 2018 er 1 067 000 kr. 
Beløpet inkluderer overheadkostnader og lønnsmidler. Ved  
vurdering av søknader vil det bli lagt vekt på prosjektets relevans, 
kvalitet og gjennomførbarhet, samt søkers og veileders  

her: https://legeforeningen.no/Allmennmedisinsk-forskningsfond/.  

Kontaktinfo til Allmennmedisinsk forskningsfonds sekretariat:   
Tor Carlsen, e-post: tor.carlsen@legeforeningen.no. Tlf. 413 33 802
Charlotte Henriksen, e-post:  
charlotte.ibsen.henriksen@legeforeningen.no. Tlf. 417 01 054

Søknadsfrist 15. september 2018
Søknader mottatt etter denne dato vil ikke bli vurdert. 

Forskningsmidler fra Allmennmedisinsk forskningsfond
AstraZeneca og Norsk Endokrinologisk Forening (NEF) ønsker både 
unge lovende og etablerte forskere fra hele Norge velkomne til å søke 
om forskningsstipend innen diabetes.

Stipendet på 75 000 NOK er ment å stimulere klinisk forskning i 
Norge innen terapiområdet diabetes. Alle leger som forsker innen 
dette feltet er velkomne til å søke.

For fullstendig utlysningstekst, se:  
www.legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-endokrinologisk-forening

Søknadsfrist: 20.09.18

FORSKNINGSSTIPEND
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  Interessant?
   LES MER OM UTDANNINGEN HER:

    http://www.kognitiv.no/utdanning/vare-videreutdanninger/

Kognitiv terapi ved 

SOMATISK SYKDOM OG SKADE

Vi har gleden av å kunne tilby en videreutdanning 
for å lære mentale verktøy basert på kognitiv terapi

Utdanningen er rettet mot deg som jobber innenfor helsevesenet, i  

somatiske sykehus, rehabiliteringssentre eller allmennhelsetjenesten,  

som lege, psykolog, sykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut eller annet 

personell med treårig helse- og sosialfaglig bachelorutdanning.

Somatisk sykdom og skade innebærer både fysiske og psykiske be- 

lastninger som kan gi redusert livskvalitet. Mentale verktøy basert 

på kognitiv terapi kan være til hjelp for å mestre sykdom, smerter,  

utmattelse og funksjonsnedsettelse og samtidig ta vare på livet. 

Utdanningen er et samarbeid mellom Norsk Forening for Kognitiv  

Terapi og Regional kompetansetjeneste Rehabilitering – HSØ. 

Utdanningen starter høsten 2018
og går over tre semestre. 

kognitiv.no

 

VETERANERS
PSYKISKE HELSE

KURS FOR LEGER
OG PSYKOLOGER

MÅLGRUPPE: Fastleger, andre leger, psykiatere, psykologer og 
eventuelt interesserte sykepleiere og annet helsepersonell 
ved ledig plass.

LÆRINGSMÅL:  Økt kunnskap om veteraners psykiske helse 
og helseutfordringer, samt å øke kompetansen om hvordan 
militære veteraner og også annet innsatspersonell i internas-
jonale operasjoner, slik som politi og humanitært personell, 
best kan ivaretas i helsevesenet. Kurset er lagt opp slik at 
deltakerne også vil få en bredere forståelse av psykotraumer,  
belastningsskader og tilpasningsforstyrrelser generelt.  

TID: 25. – 26. oktober 2018
STED: RVTS Øst, Nydalen, Oslo
PÅMELDINGSFRIST: 14.9.2018 

MER INFORMASJON OG PÅMELDING - www.siops.no/kurs  
eller i Legeforeningens kurskatalog

Kurs for leger og psykologer  
om veteraners psykiske helse

RELIS Midt-Norge arrangerer for 19. gang fagseminar om 
riktig legemiddelbruk.

Årets tema er:

Vanedannende legemidler

Kurset (32906) er godkjent for følgende spesialiteter:
ALLMENNMEDISIN (klinisk emnekurs, 15 timer)
KLINISK FARMAKOLOGI (valgfritt kurs, 15 timer)
PSYKIATRI (valgfritt kurs, 15 timer)
RUS- OG AVHENGIGHETSMEDISIN (valgfritt kurs, 15 timer)
E
Målgruppe: Leger som jobber innenfor allmennmedisin. Øvrige leger, 
farmasøyter.

På RELIS Fagseminar 5.-6. november presenteres oppdatert kunnskap 
om riktig bruk av vanedannende legemidler. Kom og hør om opioid-
epidemien i USA. Er den på vei til Norge? Er vanedannende legemidler 
et helseproblem, og hvordan endre bruken av vanedannende legemidler 
i allmennpraksis? Hvordan trappe ned benzodiazepiner og andre GABA-
erge legemidler? Hvordan behandle søvnproblemer, og hvordan møter vi 
smertepasienten? Svarene får du i Trondheim i november! Velkommen!

For fullstendig program og påmelding, se: www.relis.no/fagseminar.
Påmeldingsfrist: 22. oktober 2018

Velkommen til spennende fagdager i Trondheim!

5.-6. november 2018
Scandic Nidelven Hotel, 
Trondheim

Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
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ANESTESIOLOGI/SMERTEBEHANDLING

INDREMEDISIN

PSYKIATRI

FORSKJELLIGE SPESIALITE TER

Barstad, Johannes E./Barmed AS
A. Tidemandsgt. 20, 2000 Lillestrøm.  Arbeids-EKG/24-timers BT/

spirometri/hjerterytmeregistrering mm. Generell indremedisin.

Timebestilling/Kort ventetid/Tlf. 63 81 21 74/e-mail: post barmed.nhn.no
Tilknytning NHN. Driftsavtale.

DIAKONHJEMMET SYKEHUS

Senter for Psykofarmakologi
www.psykofarmakologi.no

–   PSYKOFARMAKOLOGISK POLIKLINIKK

–   LEGEMIDDELANALYSER OG RUSMIDDELANALYSER

–   FARMAKOGENETISKE ANALYSER

Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo • Telefon: 22 02 99 40

Ansvarlig lege: Prof. dr.med. Helge Refsum

Smerteklinikken 
Dag A. Kaare. Spesialist i anestesiologi.

Dr.med. Morten Vinje. Spesialist i anestesiologi.

Kirkeveien 64 A, 0364 Oslo. Telefon 23 20 28 00. Telefaks 23 20 27 99.

K.A.L

RÅDGIVNING OG BEHANDLING AV RUSPROBLEMER

Et problematisk forhold til alkohol og medikamenter blir kartlagt 

og utredet som helseproblem. Behandlingsstedet er en livssynsnøytral, 

ideell stiftelse og har avtale med Helse Sør-Øst. Pasientene betaler 

egenandel som i spesialisthelsetjenesten ved poliklinisk behandling, 

ingen betaling ved innleggelser. Klinikken holder til i Apalløkkveien 8, 

0956 Oslo. Telefon: 22 90 26 60. Hjemmeside: incognito.no

E-post: kontakt incognito.no

 
 
 
 

SMERTE-MEDISINSK INSTITUTT 
Multidisiplinær avtalehjemlet smerteklinikk 
Adr. Sørkedalsveien 10 D, 0369 Oslo 
Tlf. 23 33 42 50 
Mail adr. resepsjon@smi.nhn.no

MAGNAT MEDISINSKE SENTER 
Tverrfaglig avtalehjemlet smerteklinikk
www.magnatcenter.no - Adr. Drammensveien 130, inngang B8 
Tlf. 22 60 62 00 - E-post. medisinske@magnat.nhn.no

Ansvarlig spesialist Lars Rustad
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FR A PRESIDENTEN

MARIT HERMANSEN
PRESIDENT

Vel kom men til stu den te ne!

Stu dent til væ rel sen brin ger både 
kunn skap, en ga sje ment, og gle de  
og ut ford rin ger. Le ge for en in gen 
øns ker å være der for stu den te ne.

August brin ger fuk ti ge nett er og gule åkre 
– og blan ke ark for stu den te ne. Dett e num-
me ret av Tids skrif tet brin ger ak tu elt le se-
stoff for nye og gam le stu den ter, som en 
sma ke bit på hva Le ge for en in gen kan by på. 
Tids skrif tet er kan skje det mest kon kre te 
re sul ta tet av med lem ska pet. Le ge for en in gen 
har man ge gode med lems for de ler, men det 
vik tig ste er at du blir med lem i et kol le gi alt 
fel les skap.

Sam men er vi ster ke! Et or ga ni sert ar beids-
liv har vært vik tig for ut vik lin gen av den vel- 
 ferds sta ten vi kjen ner. De sis te åre ne har 
Le ge for en in gen opp nådd vik ti ge seire i kraft 
av å være en sterk fag for en ing med en sam-
let fag be ve gel se i ryg gen. Som med lem av 
Le ge for en in gen står du ikke ale ne. Yr kes for-
en in ge ne har et godt ut bygd til lits valgt - 
ap pa rat, og Norsk me di sin stu dent for en ings 
(Nmf) til lits valg te del tar i for hand lings - 
ut val ge ne for å iva re ta stu den te nes vil kår.

Ju ri disk av de ling i Le ge for en in gen har 
er far ne ju ris ter som er lett til gjen ge li ge og 
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 li vet 
blir kre ven de. I til legg har Le ge for en in gen 
gode og til pas se de til bud også til stu den te ne. 
Det drei er seg om alt fra klas sis ke med lems-
for de ler på bank og for sik ring, til egen LIS-
por tal og Helselederskolen. LIS-por ta len er  
en egen nett por tal for å hjelpe me di sin - 
stu den ter og le ger som er i ferd med å søke 
LIS1-stil lin ger. Den lan se res nå i høst. Helse- 
lederskolen er en del av sat sin gen som Le ge-
for en in gen har på le del se gjen nom Helse- 

lederprogrammet, hvor også stu den ter kan 
søke om å få del ta. Vi vil at le ger skal lede,  
og det er vik tig å star te med de unge. Det er 
bra for pa si en te ne og for hel se tje nes ten.

Le ge for en in gen etab le rer i høst et eget 
faglandsråd og fag sty re for å styr ke for en in-
gens fag li ge akse. Våre med lem mer re pre sen-
te rer både bred de og spiss i alle spe sia li te ter  
i hele lan det. Fag ak sen skal være det na tur- 
 li ge ste det for fag ut vik ling og  ut dan nings-
spørs mål. Kam pan jen «Gjør klo ke valg» sprin-
ger ut fra de fag me di sins ke for en in ge ne og 
lan se res i sep tem ber. Kam pan jen har en egen 
gren for stu den te ne – «Klo ke re stu dent». Søk 
den opp på Face book!

Le ge for en in gen or ga ni se rer nes ten alle 
yr kes ak ti ve le ger i Norge. Vi har en unik 
po si sjon som vi må jobbe med hver enes te 
dag for å iva re ta. Sen tral sty ret har i in ne væ r- 
en de pe ri ode pri ori tert en egen stu dent sat-
sing. Le ge for en in gen øns ker å være en vik tig 
for en ing for stu den te ne. Nmf gjør et stort og 
vik tig ar beid med å re krutt e re med lem mer, 
og sam men med Nmf øns ker vi å styr ke 
de res or ga ni sa sjon og ar beid.

Stu dentt il væ rel sen brin ger både kunn-
skap, en ga sje ment, gle de og ut ford rin ger. 
Le ge for en in gen øns ker å være der for stu-
den te ne, langs alle dis se di men sjo ne ne.  
Ta imot ut ford rin gen nes te gang du ser en 
med stu dent på ver ve tokt i Nmf sin T-skjor te. 
Det vil lønne seg.

Godt stu die år!
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Du kan lære mange fag på et fast le ge kon tor

Sen tral sty re med lem Ei vind Va le-
strand og NFA-le der Pet ter Bre lin 
me ner det has ter med å få leng re  
og bed re prak sis i pri mær hel se- 
 tje nes ten for me di sin stu den ter.  
I mai fikk de dra hjelp av et en stem-
mig lands sty re.

I tråd med økt be folk nings vekst, eld re bøl gen 
og sam men satt e syk dom mer, har hele pri-
mær hel se tje nes ten et stort be hov for le ger 
og an net hel se per so nell i åre ne frem over.

Det var der for nød ven dig å sen de et vik tig 
sig nal til hel se mi nis te ren og Stor tin get 
un der årets lands sty re mø te på So ria Moria. 
Et en stem mig lands sty re stil te seg bak en 
ty de lig re so lu sjon om fast le ge ord nin gen.  
I re so lu sjo nen frem he vet også lands sty ret 
be tyd nin gen av prak sis i pri mær hel se tje nes-
ten, hvor et av punk te ne var at «me di sin stu-
den te ne må ha mi ni mum ti uker prak sis  
i pri mær hel se tje nes ten».

An be fa ler minst ti ukers prak sis
Dett e er i tråd med an be fa lin gen fra le ge-
grup pen i «Prak sis pro sjek tet» i regi av Uni-
ver si tets- og høy sko le rå det i 2014�–�15. Prak sis-
pro sjek tet ble iverk satt av Kunn skaps de p- 
ar te men tet og skul le se nær me re på kva li-
tets kri te ri er for alle lan dets hel se- og so si al-
fag li ge pro fe sjons ut dan nin ger. Le ge grup pen 
i pro sjek tet an be fal te at me di sin stu den ter 
bør ha minst ti uker prak sis i pri mær hel se-
tje nes ten for å være for be redt på hel se - 
ut ford rin ge ne som lig ger for an oss.

I pro sjek tets slutt rap port he ter det at 
«Ut dan nings opp ga ven har ikke høy pri ori tet 
og det er satt av få el ler in gen res sur ser til 
vei led ning av stu den ter og kom pe tan se - 
he ving hos vei le der ne. I sær de les het gjel der 
dett e for kom mu nal sek tor.»

Stu den te ne ved de nors ke stu die ste de ne 
har mel lom seks og åtte ukers prak sis, og det 
mes te av dett e fore går på fast le ge kon to re ne. 
I hvil ken grad stu den te ne mø ter hel se sta sjo-
ner, feng sels tje nes ten el ler sy ke hjem va ri e rer 
mel lom stu die ste de ne ut fra hvor de har 
prak sis og hvem de har som vei le der.

Prak sis er av gjø ren de for re krut te ring
Sen tral sty re med lem og me di sin stu dent 
Ei vind Va le strand kjen ner seg igjen i kon klu-
sjo nen i slutt rap por ten til Prak sis pro sjek tet. 
Han me ner en vik tig del av løs nin gen på 
re krutt e rings ut ford rin ge ne er mer og bed re 

prak sis i pri mær hel se tje nes ten og ved fast- 
 le ge kon tor. Den tid li ge re Nmf-le de ren er 
glad for lands sty rets ty de li ge stem me om 
mer prak sis i pri mær hel se tje nes ten un der 
stu di e ne.

– Stu den te ne må få møte den ne de len av 
hel se tje nes ten i til strek ke lig grad gjen nom 
stu di et. Ti uker prak sis i pri mær hel se tje nes-
ten for alle stu den ter vil være et stort steg  
i rik tig ret ning for me di sin stu di et. Det er 
vel dig god læ ring for stu den te ne i pri mær-
hel se tje nes ten. De får møte man ge for skjel- 
 li ge pa si en ter, som har de syk dom me ne som 
er hyp pigst i hel se tje nes ten, sier Va le strand.

Han un der stre ker sær lig be tyd nin gen 
prak sis er fa rin gen har for re krutt e ring til  
pri mær hel se tje nes ten.

– I all menn prak sis får stu den te ne ofte 
mu lig het til å bi dra med sin kunn skap og 
med sine fer dig he ter, og de får være en del  
av en ar beids plass med ofte et tett og godt 
arbeids mil jø. Gjen nom po si ti ve opp le vel ser 
kan stu den te nes mo ti va sjon for å bli all-
mennme di si ne re i frem ti den øke. Det er 
kjem pe vik tig når vi nå be fin ner oss i en 
re krutt e rings kri se til fast le ge ord nin gen, 
po eng te rer Va le strand.

Uni ver si te te ne må inn se  
be tyd nin gen av prak sis
Le der i Norsk for en ing for all menn me di sin, 
Pett er Bre lin, me ner om fan get og inn hol det   
i da gens prak sis er for va ria belt.

– Mitt inn trykk er at prak sis er en po pu - 
lær del av stu di et som er en vik tig are na for 
å for be re de stu den te ne for det de mø ter  
i ar beids li vet. Det er også en del uten lands-
stu den ter som har prak sis hos pri mær le ger 
i det lan det de stu de rer, men dett e er ofte av 
kort va rig het og i en all menn prak sis som er 
for skjel lig fra den nors ke fast le ge mo del len. 
Det gjør at over fø rings ver di en til nors ke 
for hold er usik ker, sier NFA-le de ren.

– Hva må gjø res bed re for at stu den te ne får 
en god nok inn fø ring og prak sis i pri mær- 
 hel se tje nes ten?

– Først og fremst må uni ver si te te ne inn se 
vik tig he ten av å lære opp stu den te ne til  
å ar bei de i pri mær hel se tje nes ten. Dett e 
in ne bæ rer at uni ver si te te ne må ut plas se re 
stu den te ne i fle re pe ri oder og i leng re tid. 
Det er en be gyn nen de er kjen nel se hos  
man ge at det er man ge fag du kan lære på  
et fast le ge kon tor. Men man må bru ke tid,  
og det må av sett es eks tra res sur ser til slik 
un der vis ning, opp ford rer Bre lin.

MAT TIS DAHL ÅMOTS BAK KEN
mattis.dahl.amotsbakken@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

AN BE FA LER FAST LE GE PRAK SIS: Man ge fag kan læ res på et fast le ge kon tor. Foto: Le ge for en in gen/Thomas Bar stad Eck hoff
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– Bren ner for in ter na sjo nalt hel se ar beid

Ran nei Ho sar over tok som fun ge r- 
en de le der av Norsk me di sin student - 
for en ing (Nmf) i mai. Her for mid ler 
hun noen av de ut ford rin ge ne Nmf 
står over for.

– Hva ser du som den vik tig ste kamp sa ken for 
for en in gen?

– Opp rett el se av minst 200 fle re LIS1-stil - 
lin ger. Det er pa ra dok salt at fle re hund re 
fer dig ut dan ne de le ger ven ter på å få star te 
spe sia li se rin gen sin, sam ti dig som det er 
man gel på le ge spe sia lis ter.

– Har du noen sa ker du selv bren ner spe si elt 
for?

– Jeg er en ga sjert i in ter na sjo nalt hel se - 
ar beid. Nmf gjør al le re de mye gjen nom den 
in ter na sjo na le fø de ra sjo nen for me di sin stu-
den ter, men dett e må syn lig gjø res. I til legg 
øns ker jeg at Nmf skal ha en ty de li ge re 
stem me i fol ke hel se ar beid.

– Hvor dan vil du jobbe for å opp nå dett e?

– Først må vi jobbe med å ut vik le po li - 
tik ken vår på fel tet, og sør ge for at den er 
spen nen de og dags ak tu ell. Vi de re må vi  
bli flin ke re til å fron te bred den i ar bei det  
til Nmf. Vi gjør vel dig mye som få vet om.

– På årets lands sty re mø te var det stort fler tall 
for å gå inn for kjønns kvo te ring på me di sin-
stu di et. Dett e er jo noe dere har en ga sjert dere 
i. Hvor dan vil dere i Nmf jobbe vi de re med 
den ne sa ken?

– Vi vil jobbe for at uni ver si te te ne skal søke 
om å få bru ke kvo te ring ved opp tak til me di-
sin stu die ne, slik at an de len menn ikke re du-
se res ytt er li ge re. I til legg øns ker vi at uni ver-
si te te ne og Kunn skaps de par te men tet skal 
ut re de hvor for fær re menn sø ker me di sin. 
Først når man vet år sa ken kan man iverk - 
sett e pre si se og mål rett e de til tak for å ut - 
bed re kjønns ba lan sen.

– Dere øns ker også å styr ke all menn me di si nen 
i grunn ut dan nin gen? Har dere noen stra te - 
gi er for dett e ar bei det?

– Nmf me ner at alle me di sin stu den ter bør 
ha minst ti uker prak sis i pri mær hel se tje-
nes ten. I dag har hel ler ikke kom mu ne ne et 
lov fes tet ut dan nings an svar. Det be tyr at det 

ikke au to ma tisk føl ger fi nan si e ring med til 
ut dan ning av prak sis stu den ter. Vi me ner at 
vi tren ger en lov fes tet si de stil ling av kom-
mu nal sek tor og spe sia list hel se tje nes te som 
prak sis are na. Dett e er vik tig for prak sis kva li-
te ten i alle de hel se- og so si al fag li ge ut dan-
nin ge ne. Vi må også jobbe for prak sis i pri-
mær me di sin ut over all menn me di sin, slik 
som i sy ke hjem, kom mu na le akutt e døgn - 
en he ter og hel se sta sjo ner. Der fin nes det 
nes ten ikke me di sin stu den ter i dag.

– Der som vi ser bort fra de to oven nevn te 
sa ke ne, hvil ke and re sa ker står på agen da en 
for Nmf i ti den frem over?

– Da vil jeg trek ke frem tre sa ker: na sjo nal 
eks amen på me di sin stu di et, le del ses lin je på 
me di sin og LIS-por ta len.

Det er nå mu lig at norsk me di sin ut dan-
ning snart får en na sjo nal skrift lig eks amen 
som er statt er fa kul te te nes egne skrift li ge 
em bets eksa me ner. Det er vel dig vik tig for 
oss at en slik even tu ell eks amen ikke gra de-
res ut over be stått/ikke be stått, og at den ikke 
skal kun ne be nytt es i an sett el ses pro ses ser.  
Vi har in gen tro på at en slik eks amen er et 
godt verk tøy for å skille sø ke re i an sett el ses-
pro ses ser.

Man øns ker fle re lege le de re i hel se sek - 
to ren, men mu lig he te ne for un der vis ning  
i le del se på me di sin stu di et er dår li ge. Dis se 

må styr kes, og det kan gjø res på uli ke må ter. 
Fle re le den de ame ri kans ke uni ver si te ter har 
opp rett et kom bi ner te MD/MBA-lin jer, som 
kan sam men lik nes med må ten man har 
in te grert forsk ning i me di sin stu di et gjen-
nom fors ker lin jen. Vi øns ker å jobbe for 
opp rett el se av en le del ses lin je på me di sin-
stu di et.

LIS-por ta len skal bli en nett si de for me di-
sin stu den ter og le ger som sø ker LIS1-stil ling, 
og in ne hol de in for ma sjon om hvert hel se - 
fo re tak og hver kom mu ne. Den har vi øns-
ket oss len ge, så det blir vel dig spen nen de!

– Til sist – du stu de rer ved NTNU, på fors ker - 
lin jen, og er fer dig om et par år. Hva er dine 
drøm mer for en frem ti dig le ge gjer ning?

– Det er et van ske lig spørs mål! Jeg vil helst 
jobbe in nen for sam funns me di sin, men 
me di sin ut dan nin gen gir man ge mu lig he ter. 
Drøm men er å finne noe der jeg kan kom - 
bi ne re de uli ke fel te ne jeg job ber med i dag 
– me di sin, hel se sy ste mer og hel se po li tikk. 
Jeg hå per helselederskolen til Le ge for en in-
gen og UiO vi de re fø res, slik at jeg kan søke 
der. Så får vi se hvor det bæ rer!

LISE B. JOHANNESSEN
lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

KAMP VIL LIG: Ran nei Ho sar og Nmf kjem per for fle re LIS1-stil lin ger. Foto: Le ge for en in gen/Thomas Bar stad Eckhoff
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Stor opp slut ning om årets MedHum-ak sjon

Årets MedHum-ak sjon har til nå 
vært en stor suk sess. Ak sjo nens vik-
ti ge bud skap har vært spredd gjen-
nom so si a le me di er og «Gen ser kam-
pan jen» gikk over all for vent ning.

MedHum-ak sjo nen 2018 sett er fo kus på 
sy ris ke barn og unge på flukt, og de res rett 
på psy ko so si al støtt e og grunn leg gen de 
hel se tje nes ter. Flykt ning kri sen i Sy ria er den 
stør ste glo ba le kri sen si den and re ver dens-
krig. Per dags dato er det mer enn 660 000 
flykt nin ger som er be rørt av kri sen i Sy ria, 
hvor av halv par ten er barn!

Barn på flukt er først og fremst barn, og 
de har krav på en trygg opp vekst – ak ku rat 
som alle and re barn i ver den. Vi me ner  
dett e er helt av gjø ren de for at dis se bar na  
en dag skal kun ne leve et til nær met nor malt 
liv uten å være full sten dig tyn get av alt  
det gru som me de har opp levd. MedHum- 
ak sjo nen støtt er der for i år UNICEFs Makani- 
sent re som har som mål å gi alle sår ba re 
barn i Jordan til gang på grunn leg gen de 
hel se- og ut dan nings til bud. Ho ved må let er  
å be skytt e frem ti den til barn som er be rørt 
av kri gen i Sy ria og som har flyk tet til na bo-
lan det Jordan, og på den ne må ten hind re at 
Sy ria får en hel tapt ge ne ra sjon av barn og 
unge – «No Lost Ge ne ra tion».

Gen ser kam pan jen
Et av høy de punk te ne i lø pet av ak sjons året 
har uten tvil vært «Gen ser kam pan jen». Dett e 
er et helt nytt stunt som ald ri før er blitt 
gjen nom ført av MedHum. Kam pan jen var 
ment som et for søk på å nå et stør re pub li-
kum enn kun me di sin stu den ter og an satt e 
ved de me di sins ke fa kul te te ne i de uli ke 
stu die by ene. På den ne må ten kun ne det 
vik ti ge bud ska pet spres til langt fle re.

For må let med kam pan jen har vært  
å øke po pu la ri te ten og ska pe blest rundt  
de ak sjons spe si fik ke gen ser ne, samt å spre 
ak sjo nens bud skap. Sel ve kam pan jen star tet 
uke 16 og var te i ca. ti da ger – en utro lig gøy 
og in tens pe ri ode med hyp pig pub li se ring 
på so si a le me di er med bil der og vi deo er av 
kjen di ser, po li ti ke re og le ger iført en Med-
Hum gen ser, og som alle sa noen vik ti ge  
ord om årets pro sjekt.

Vik ti ge støt te spil le re
Vi vet at man ge i dag får sin dag li ge dose 
ny he ter fra In ter nett, og so si a le me di er 
spil ler her en svært vik tig rol le; både for  
å spre et bud skap, men også for å en ga sje re 
og mo ti ve re and re til å bi dra og til å gjø re  
en for skjell. Det var nett opp dett e vi øns ket  
å opp nå med den ne kam pan jen. Ved bruk  
av kjen te per son lig he ter og de res makt og 
inn fly tel se gjen nom so si a le me di er, klar te vi 
å nå et mye stør re pub li kum enn tid li ge re.

Og det er ikke hvem som helst vi har fått 
med på laget. Ak sjo nens høye be skytt er, 
Sig rid Bon de Tus vik, pro mo te rer ak sjo nen 
både med vi deo og bil de iført gen se ren på 
so si a le me di er.

– Det er fan tas tisk å få lov til å være Med- 
Hum-ak sjo nens høye be skytt er i 2018. Jeg er 
vel dig for nøyd med at dere har valgt Unicef 
og Makani-pro sjek tet som skal støtt e barn 
som tren ger hjelp der de tren ger mest hjelp 
– det er i Sy ria-kon flik ten, sier Bon de Tus vik.

I til legg har en rek ke pro fi ler te po li ti ke re 
fra nes ten alle de po li tis ke par ti ene vært 
med på laget, blant dem hel se- og om sorgs-
mi nis ter Bent Høie (H), uten riks mi nis ter Ine 
Eriksen Søreide (H), Au dun Lys bak ken (SV), 
Bjørnar Mox nes (Rødt), Ing vild Kjer kol (Ap) 
og Knut Arild Hareide (Krf). Fot ball spil le re, 
skue spil le re, ar tis ter og stand-up-ko mi ke re 
stil te også opp for kam pan jen, der iblant 
NRKs SKAM-trio Thomas Hayes, Ul rik ke Falch 
og Jo se fi ne Fri da Pett er sen.

Thomas Hayes sier til MedHum at han er 
svært glad for å være med på gen ser pro sjek tet.

– Jeg sy nes det er vel dig bra at sal get øker. 
Det gjør at ak sjo nen får fle re mid ler og at 
bud ska pet blir mer syn lig når fle re bru ker 
gen se ren, sier han.

Ada He ger berg, som i 2017 ble kå ret til 
ver dens bes te kvin ne li ge fot ball spil ler av 
BBC, og ar tist og mu si ker Sig rid (Sol bakk 
Raa be) stil te også opp.

Sig rid Bon de Tus vik Hel se- og om sorgs mi nis ter Bent Høie Thomas Hayes. Alle foto: MedHum
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an net på face book-si den til lo kal lage ne  
i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Støtt årets ak sjon og bi dra til end ring!
Me di sin stu den te nes hu ma ni tær ak sjon 
(MedHum) er Nor ges stør ste stu dent drev ne 
hu ma ni tæ re ak sjon. Hvert par talls år ar ran-
ge rer MedHum en ak sjon for å sam le inn 
pen ger til hu ma ni tæ re pro sjek ter med 
fo kus på fore byg gen de hel se ar beid i lav-  
og mel lom inn tekts land.

Barn på flukt for tje ner å bli sett. De for - 
tje ner vår tid og vår opp merk som het –  
og de for tje ner en barn dom. Dett e er ikke  
bar nas krig, li ke vel er det de som be ta ler 
den høy es te pri sen. Jeg opp ford rer deg 
der for til å støtt e MedHums inn sam lings- 
 ak sjon og bli med på ar ran ge men ter i din  
by i lø pet av Ak sjons uken. Ditt bi drag be tyr 
mye!

NESJLA SYROUS
nesjla.syrous@medisinstudent.no
Norsk me di sin stu dent for en ing/MedHum

es se støtt er man årets pro sjekt. På den ne 
må ten bi drar man til å gjø re en for skjell for 
sy ris ke barn og unge i Jordan! Hver stu die by 
står for plan leg ging av sin re spek ti ve ak sjons-
uke. Hvil ke ar ran ge men ter som frem he ves 
va ri e rer der med fra stu die sted til stu die sted.

De mer tra di sjo nel le ar ran ge men te ne vi 
kan gle de oss til er blant an net bam se sy ke-
hus og vel de dig hets løp, også kalt MedHum-
lø pet, som ar ran ge res i de fles te stu die - 
by ene. Lop pe mar ked og di ver se qui zer er 
også po pu lært. MedHum-revy, Stand up med 
blant and re Dr. Jo nas Berg land og Mik kel 
Niva, kon ser ter og stu den te nes egen ver sjon 
av «Hva fei ler det deg?» er hel ler ikke ar r- 
an ge men ter en skal se vekk fra.

Hvor dan kan nett opp du en ga sje re deg?
Det er vel dig en kelt – her gjel der det kun  
å føl ge med i din by for å få med seg ak ku rat 
hva som skjer til hvil ket tids punkt, og  
å del ta på de spen nen de ar ran ge men te ne! 
Nær me re in for ma sjon om ak sjons uken og 
de uli ke ar ran ge men te ne fin ner du blant 

Be stil lin ger fra hele ver den
#LaBarnVæreBarn var kam pan jens uni ke 
hash tag, og vi kan med gle de for tel le at 
kam pan jen gikk over all for vent ning. I lø pet 
av de få kam pan je da ge ne klar te vi å sel ge 
over 2 000 gen se re og T-skjor ter, og vi sam let 
inn over 394 000 kro ner. Vi de re har vi mot-
tatt be stil lin ger fra over 25 land, blant an net 
USA, Mexi co, Ma lay sia, Is ra el, Sau di Ara bia  
og Kina. Det er vel dig gøy! I til legg bi dro 
Le ge for en in gen og de uli ke or ga ni sa sjons-
led de ne med nær me re en halv mil li on 
kro ner un der årets lands sty re mø te.

Vi de re pla ner og ak sjons uke
Men MedHum er ikke helt kla re for å gi seg 
ennå. I sep tem ber er det du ket for årets 
stør ste hap pe ning – Ak sjons uken, som i år 
vil fore gå i tids rom met 17.–23.9 ved alle de 
fire medisinstudiestedene i Norge. I lø pet  
av uken vil det være en rek ke ar ran ge men ter 
og «stunts» som pro mo te rer årets pro sjekt 
på sin uni ke måte, og som alle in ter es ser te 
kan være med på. Ved å del ta og vise in ter - 

STRÅ LEN DE FOR NØYD: Lo kal le der i Bergen Sara Eriksen og sty re le der for MedHum Emma Lengle var over vel det over gi ver gle den fra or ga ni sa sjons led de ne og Le ge for en in gen.  
Foto: Le ge for en in gen/Thomas Bar stad Eck hoff
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Lege og tek no log hånd i hånd

Ved St. Olavs hos pi tal sam ar bei der 
le ger tett med tek no lo ger og fors ke re 
ved SINTEF i ut vik lin gen av me di - 
sins ke na vi ga sjons verk tøy.

– Me di sinsk tek no lo gi blir sta dig mer avan-
sert og per son lig hel se elek tro nikk i form av 
sen so rer og bruk av mo bil te le fon er blitt 
mer van lig, sier Lin dy Jarosch-von Scweder, 
psy kia ter og le der av Sør-Trøn de lag le ge for-
en ing.

Til som mer treff og års mø te i lo kal for - 
en in gen had de hun der for in vi tert over le ge 
og ama nu en sis II El len Jaa tun og over le ge 
Hå kon Olav Lei ra ved St. Olavs hos pi tal, og 
sjefsforsker ved SINTEF Thomas Langø til  
å snakke om te ma et «Ro bo te ne kom mer 
– det for plik ter».

Ut vik ler na vi ga sjons verk tøy
Hå kon Olav Lei ra er sek sjons over le ge ved 
lun ge kreft sek sjo nen, St. Olavs hos pi tal.

– Her dri ver vi skik ke lig high-tech lun ge-
kreft be hand ling, for tal te Lei ra be geist ret.

Han sik tet til na vi ga sjons verk tøy et Fraxi-
nus som kom på mar ke det i 2016. Lun ge- 
 le ger og thoraxkirurger ved St. Olav had de 
da i fle re år sam ar bei det med fors ke re og 
tek no lo ger ved SINTEF for å ut vik le dett e 
bil de ba ser te 3D-na vi ga sjons verk tøy et som 
be nytt es til bron ko sko pi. Fraxinus er et da ta - 
pro gram som kan las tes ned på en van lig  
PC. De fles te sli ke verk tøy er svært kost ba re 
mens Fraxinus er helt gra tis.

– Bruk av dett e verk tøy et be tyr at pa si en ter 
med lun ge kreft får ras ke re dia gno se og 
kom mer ras ke re til be hand ling, sa Lei ra.

Fraxinus er bare ett av man ge me di sins ke 
verk tøy for bil de styrt kir ur gi som le ge ne ved 
St. Olav og SINTEF har ut vik let i sam ar beid.

For del el ler fare?
– Ak ku rat nå fore går det vel dig mye i ut vik-
lin gen av ro bo ter, for tal te sjefsforsker ved 
SINTEF Thomas Langø.

Men han tror ikke det er noen fare for at 
ro bo tikk og ro bo ter skal er statt e le ge ne.

– Det er kun gra der av au to ma tikk som 
ro bo ter kan gjø re. De gjør en li ten del av en 
hel het. Full au to ma tikk er vel hel ler ikke noe 
vi øns ker oss, og dit kom mer vi nok hel ler 
ikke, sa han.

– Ting blir mind re og mer au to ma ti sert. 
Noen ro bo ti ser te verk tøy kan be skri ves som 
«små hen der» som job ber mer skån somt for 
eks em pel inne i bu ken på en pa si ent, sa 
Langø vi de re.

Alt må klaffe
El len Jaa tun sam men lik net hvor dan man 
kan løse da gens ut ford rin ger i hel se med 
kla re stra te gi er og team ar beid som det 
kjen te ro laget fra USA som vant OL i Berlin  
i 1936.

– De var et de fi nert team med et klart 
opp drag. Alle mått e pas se sam men, alt måt-
te klaffe; takt, ba lan se, språk og co xen mått e 
fun ge re som den «dag li ge le de ren» som 
styr te det hele, for tal te hun.

– Jeg er sik ker på at ro bo ter og men nes ker 
vil jobbe sam men på en god måte i frem - 
ti den. De vil beg ge gjø re det de er gode på, 
av slutt et sjefsforsker Langø.

Må være for be redt
Lin dy Jarosch-von Scweder un der stre ket  
at di gi ta li se rin gen på vir ker oss og at vi må 
være for be redt der som vi skal kla re å hen ge 
med.

– I psy kia tri en er det blitt mon tert sen so-
rer i ta ket som fan ger opp pa si en te nes be ve-
gel ser. Vi har tråd løs pa si ent over våk ning,  
vi bru ker nett brett frem for pa pir jour nal og 
kom plek se al go rit mer som skal løse kreft - 
gå ter. Selv om det fin nes enor me mu lig- 
he ter, vil ut ford rin ge ne stå i kø. Trus ler fra 
sår bar het mot sa bo ta sje, tap av ar beids plas-
ser, per son vern og etis ke spørs mål vil nok 
vok se frem, sa Jarosch-von Scweder.

LIS BET T. KONGS VIK
lisbet.kongsvik@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

SAM AR BEID: Hver ken Thomas Langø (tv.), El len Jaa tun el ler Hå kon Olav Lei ra fryk ter at ro bo ter skal er statt e le ge ne. Foto: 
Lis bet T. Kongs vik

«Jeg er sikker på at roboter og 
mennesker vil jobbe sammen 
på en god måte i fremtiden»  
                                                  THOMAS LANGØ
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Medlemskap gir mange fordeler

Med lem skap i Le ge for en in gen gir 
både fag li ge og øko no mis ke for de ler. 
Foreningen er til for le ger og me di-
sin stu den ter og job ber for å frem me 
fag li ge, so si a le og øko no mis ke in ter-
es ser for med lem me ne våre.

Som med lem i Norsk me di sin stu dent for en-
ing (Nmf) får du gode bank- og for sik rings-
av ta ler, ut veks lings mu lig he ter, ju ri disk 
bi stand fra Le ge for en in gen, ra batt på kurs  
i regi av Nmf og TrAMSog ra batt hos Nor - 
we gi an, Gymo m.m. Du får også mu lig het  
til å søke sti pend gjen nom Nmf og Le ge for- 
 en in gen. Les mer på: www.medisinstudent.no

Mel der du deg inn i Nmf blir du også 
au to ma tisk med lem i Le ge for en in gen. Det 
in ne bæ rer at du kan be nytt e deg av alle 
Le ge for en in gens med lems for de ler. Blant 
an net vil du mott a Tidsskrift for den nors ke 
le ge for en ing i til legg til Æsculap, me di sin-
stu den te nes eget tids skrift. Stu dent med lem-
mer be ta ler 680 for med lem ska pet. Stu den-
ter med med lem skap i ANSA be ta ler 550. 
Meld deg inn her: https://beta.legeforeningen.
no/inn mel ding/

Bank- og for sik rings av ta ler
Som med lem kan du be nytt e deg av Le ge- 
 for en in gens for sik rings av ta le. Man ge stu-
den ter er svært dår lig for sik ret i stu die ti den. 
For en in gen har der for frem for hand let en 
for sik ring som gir tre vik ti ge for sik rings- 
 dek nin ger i ett. Stu de ren de med lem mer 
un der 34 år kan kjøpe for sik rin gen, med 
uli ke pri ser og be tin gel ser av hen gig av om 
du stu de rer i Norge el ler Eu ro pa. For sik rin-
gen le ve res av Sto re brand.

Gode be tin gel ser hos Dans ke Bank
Som med lem har du til gang til en av Nor ges 
bes te bank av ta ler. Av ta len sik rer deg et godt 
til bud i åre ne frem over. Du og din ek te fel le/
sam bo er får eks tra gode be tin gel ser på 
bo lig lån, bil lån, spa ring og dag li ge bank - 
tje nes ter.

Fly rei ser med Nor we gi an
Gjen nom en av ta le mel lom Le ge for en in gen 
og Nor we gi an, får alle med lem mer opp til 
10 pro sent ra batt på fly rei ser pluss gra tis 
Fast Track med Nor we gi an. Ra batt en gjel der 
på ut valg te strek nin ger, og det gis ra batt på 
bil lett pri sen (eksl. av gif ter og ge by rer).

Tidsskrift for Den nors ke le ge for en ing
Som med lem av Nmf og Le ge for en in gen får 
du til sendt Tidsskrift for Den nors ke le ge for-
en ing. Her kan du lese om den ny es te forsk-
nin gen, hel se ny he ter, nytt in nen for en in gen 
og mye mer.

Spe si al pri ser på Apple-pro duk ter
Le ge for en in gen og Apple har inn gått en 
av ta le for med lem mer med spe si al pri ser  
på Apple-pro duk ter. Du kan blant an net få 
6�–�8 pro sent ra batt på en Mac Book el ler 
5 pro sent på en Apple TV.

Per 18. juni 2018 var 68,8 pro sent av me di-
sin stu den te ne (4 634 stu den ter) med lem-
mer i for en in gen; 2 993 i Norge og 1 641 ved 
uten lands ke stu die ste der. Tromsø har flest 
med lem mer i Norge – nes ten 90 pro sent.  
I ut lan det har Un garn flest med 83,6 pro-
sent. Les mer her: https://legeforeningen.no/
Em ner/And re-em ner/Lege sta tis tikk/ 
Me di sin stu den ter/

LISE B. JOHANNESSEN
lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

der for er jeg lege...

Gra tu le rer med 
stu die val get!

Dere star ter på et flott stu di um og får et 
me nings fylt yrke!

Det å være me di sin stu dent og lege om fat-
ter hele men nes ke li vet. Fra ato mer, mo le ky-
ler til kli nisk ak ti vi tet, også å for stå so si a le 
fak to rer som på vir ker hel se og uhel se hos 
pa si en ter. Det and re som er vel dig fint med 
dett e stu di et er at det kom bi ne rer teo ri og 
prak sis på en vel dig god måte. Det dere le ser 
den ene da gen, får dere prak ti se re nes te dag. 
Det er blant an net der for det er så mor somt 
å være me di sin stu dent!

Det er et kre ven de stu di um, med be hov 
for å jobbe hardt. Det er en del blod, svett e 
og tå rer. Da er det vik tig å ha et godt nett-
verk. Der for; vær raus og in klu de ren de over-
for med stu den ter. Del fore les nings no ta ter, 
del gle der og del sor ger. Det er sli ke ver di er 
det er godt å få med seg i et ver di ba sert 
stu di um som me di sin. Det fine med det, er 
at jo mer de blir brukt, des to bed re blir de.

Yr ket åp ner for et stort nett verk av rau se 
kol le g er i inn- og ut land. Som im mu no log 
har jeg hatt stor gle de av mitt nett verk. Jeg 
har dre vet med forsk ning i 40 år og vært 
de kan i snart åtte.

Frem de les mø tes vi på mitt kull hvert 
fem te år og vi har stor gle de av hver and re, 
fag lig og men nes ke lig. Når jeg er til ste de på 
kull sam lin ger til yng re le ger, hø rer jeg hvor 
stort ut bytt e de har av nett ver ket sitt og de 
kon tak ter som ble etab lert i stu die ti den.

Gled dere til et fan tas tisk stu di um og 
yrke!

FRO DE VART DAL
De ka nus, Det me di sins ke fa kul tet i Oslo  
og pro fes sor i im mu no lo gi og tansfusjonsmedisin, 
Riks hos pi ta let
Se vi deo in ter vju her: legeforeningen.no/der for

BLI MEDLEM: Tidligere leder av Nmf og sentralstyremed- 
lem Eivind Valesterand oppfordrer alle til å melde seg inn  
i foreningen. Foto: Le ge for en in gen/Thomas Bar stad Eck hoff
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Pris til norsk nes tor i ve ne ro lo gi

Norsk der ma to lo gisk og venerolo- 
gisk forsk ning er på frem marsj. Det 
gjen spei ler seg i et øken de an tall 
ori gi nal ar tik ler i høyt ran ger te tids-
skrif ter in nen fag om rå det.

wwHar ald Moi (1942) pro fes sor eme ri tus  
ved Ola fia-kli nik ken og Uni ver si te tet i Oslo, 
ble på års mø tet i Norsk for en ing for der ma-
to lo gi og ve ne ro lo gi til delt pri sen for bes te 
forsk nings ar tik kel pub li sert av en norsk 
hud le ge el ler ve ne ro log i 2017. Han fikk 
pri sen for sin ar tik kel Mi cros co py of Stained 
Urethral Smear in Male Urethritis; Which 
Cut off Should be Used? pub li sert i tids skrif tet 
Sex u al ly Trans mitted Diseases. Moi gikk av 
som av de lings le der ved Ola fia-kli nik ken  
i 2010, men er fort satt ak tiv i in ter na sjo na le 
fora, blant an net i ar bei det med ret nings - 
lin jer for dia gnos tikk og be hand ling av 
sek su elt over før te in fek sjo ner.

Pri sen for bes te forsk nings ar tik kel av en 
yng re hud le ge el ler ve ne ro log pub li sert  

i 2017 ble delt mel lom Thrasyvoulos Tzellos 
(Harstad), In ger Ma rie Skoie (Stavanger) og 
Sil je M. Solberg (Bergen).

PET TER GJERS VIK
petter.gjersvik@gmail.com
Norsk for en ing for der ma to lo gi og ve ne ro lo gi

For hånds god kjen ning av kurs

Kurs ar ran gø rer
Alle som skal ar ran ge re kurs må søke for-
hånds god kjen ning av kurs, hvis del ta ker ne 
skal kun ne søke re fu sjon fra Ut dan nings-
fond II/III. Som ho ved re gel må alle kurs 
for hånds god kjen nes hvert år.

Kurs del ta ke re
I føl ge ret nings lin je ne for Ut dan nings fond 
II/III må kurs av holdt i Norge være for hånds-
god kjent for både le ger i spe sia li se ring og 
spe sia lis ter. For ut fyl len de in for ma sjon om 
vil kår for re fu sjon av ut gif ter i for bin del se 
med kurs i inn- og ut land, se 
www.legeforeningen.no/Em ner/And re-em ner/
Fond-og-le ga ter/Fond/Ut dan nings fond/

Kurs ka ta lo gen
Le ge for en in gen til byr uli ke type kurs for 
le gers vi de re- og ett er ut dan ning. Me di sinsk 
fag av de ling, En het for ut dan ning – drift, kan 
være be hjel pe lig med kurs in for ma sjon og 
prak tisk bi stand for både kurs del ta ker og 
-ar ran gør.

Kurs som er god kjent for le gers vi de re- og 
ett er ut dan ning an non se res i Kurs ka ta lo gen. 
Her gis over sikt over hvil ke spe sia li te ter de 
for skjel li ge kur se ne er god kjent for. Man kan 
søke ett er spe sia li tet, kom pe tan se om rå de, 
type kurs, type ut dan ning og tids pe ri ode.

SENTRALSTYRET 2017–2019
President Marit Hermansen
Visepresident Christer Mjåset 
Ole Johan Bakke
Anja Fog Heen
Jon Helle
Anne-Karin 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 Bjarne Riis Strøm
Økonomi- og administrasjons- 
avdelingen, avdelingsdirektør  
Erling Bakken

POSTADRESSE
Den norske legeforening,
Postboks 1152 Sentrum, 
0107 Oslo

BESØKSADRESSE
Legenes hus, Akersgt. 2, 
inngang fra Christiania torv, Oslo
Telefon: 23 10 90 00 
Faks: 23 10 90 10
Oversikt over sentralstyrets 
epostadresser, se 
legeforeningen.no/sentralstyret 
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GLAD PRIS VIN NER: Har ald Moi og Eidi Christensen, le der 
i forsk nings ut val get i Norsk for en ing for der ma to lo gi og 
ve ne ro lo gi. Foto: Pett er Gjers vik
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PASI 90

PASI 100

5 års data publisert: 

Effekt av Cosentyx 300 mg på PASI 90/100 

etter 1 år ble opprettholdt etter 5 år1

CI: 60,7-75,5

CI: 36,1-51,8

CI: 57,2-74,5

CI: 32,3-50,3

Cosentyx «Novartis» Immunsuppressiv, interleukinhemmer.                                                                                             ATC-nr.: L04A C10
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 150 mg: Hver ferdigfylte penn inneh.: Sekukinumab 150 mg, trehalosedihydrat, L-histidin, L-histidinhydrokloridmonohydrat, L-metionin, polysorbat 80, vann til injeksjonsvæsker. 
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 150 mg: Hver ferdigfylte sprøyte inneh.: Sekukinumab 150 mg, trehalosedihydrat, L-histidin, L-histidinhydrokloridmonohydrat, L-metionin, polysorbat 80, vann til injeksjonsvæsker. In-
dikasjoner: Behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos voksne som er aktuelle for systemisk behandling. Cosentyx alene eller i kombinasjon med metotreksat er indisert til behandling av aktiv psoriasisartritt hos voksne, når respons på 

Dosering: Beregnet til bruk 
under veiledning og tilsyn av lege med erfaring i diagnostisering og behandling av tilstander som indisert. Klinisk respons oppnås vanligvis etter 16 uker med behandling. Seponering bør vurderes ved fraværende respons etter 16 uker. Delvis respons 
innledningsvis kan senere bedres dersom behandlingen fortsetter utover 16 uker. Plakkpsoriasis: Anbefalt dose: 300 mg s.c., hvor det innledningsvis gis 1 dose hver uke i 5 uker (uke 0, 1, 2, 3 og 4), deretter 1 dose hver måned som vedlikeholdsbe-

gis 1 dose hver uke i 5 uker (uke 0, 1, 2, 3 og 4), deretter 1 dose hver måned som vedlikeholdsbehandling. Hver dose på 300 mg gis som 2 s.c. injeksjoner på 150 mg. Andre pasienter: Anbefalt dose: 150 mg s.c., hvor det innledningsvis gis 1 dose 
hver uke i 5 uker (uke 0, 1, 2, 3 og 4), deretter 1 dose hver måned som vedlikeholdsbehandling. Ankyloserende spondylitt: Anbefalt dose: 150 mg s.c., hvor det innledningsvis gis 1 dose hver uke i 5 uker (uke 0, 1, 2, 3 og 4), deretter 1 dose hver 

opplæring i s.c. injeksjonsteknikk er gitt. Legen skal imidlertid sørge for hensiktsmessig oppfølging av pasienten. Pasienten skal instrueres i å injisere hele mengden iht. instruksjonene i pakningsvedlegget.  Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for 
Forsiktighetsregler: 

seponering. Ikke-alvorlige mukokutane candidainfeksjoner er rapportert. Forsiktighet bør utvises når bruk vurderes hos pasienter med kronisk infeksjon eller historie med gjentatte infeksjoner. Pasienten skal anmodes om å søke medisinske råd dersom 
tegn på infeksjon oppstår. Ved alvorlig infeksjon skal pasienten overvåkes nøye og sekukinumab ikke gis før infeksjonen opphører. Skal ikke gis ved aktiv tuberkulose. Behandling mot tuberkulose skal vurderes før oppstart ved latent tuberkulose. 
Forsiktighet bør utvises ved Crohns sykdom, da sykdomsforverring, i noen tilfeller alvorlig, er sett (også i placebogruppen). Pasienter med Crohns sykdom bør følges opp nøye. Sjeldne tilfeller av overfølsomhetsreaksjoner er observert. Dersom en 
anafylaktisk reaksjon eller andre alvorlige allergiske reaksjoner oppstår, skal administrering avbrytes umiddelbart og nødvendig behandling startes. Nålehetten til den ferdigfylte sprøyten og pennen inneholder et derivat av naturgummilateks. Natur-
gummilateks er ikke påvist i nålehetten, men bruk er ikke undersøkt hos lateks-følsomme personer, og risiko for overfølsomhetsreaksjoner kan derfor ikke fullstendig utelukkes. Levende vaksiner bør ikke gis samtidig. Pasienten kan få inaktiverte 

er ikke undersøkt i psoriasis-studier. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Graviditet, amming og fertilitet: 

anbefales det å unngå bruk under gravi¬ditet. Amming: Ukjent om sekukinumab utskilles i morsmelk eller tas opp systemisk ved amming. Pga. potensialet for bivirkninger hos diende spedbarn, må det tas en beslutning om amming skal opphøre 
Bivirkninger: 

Overdosering/For-
giftning: Ved overdose anbefales det at pasienten overvåkes for tegn eller symptomer på bivirkninger, og at nødvendig symptomatisk behandling startes umiddelbart. Se Giftinformasjonens anbefalinger for interleukinhemmere L04A C side  
c.  Egenskaper: -

Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Kan oppbevares utenfor kjøleskap i en enkeltperiode på inntil 
4 dager ved romtemperatur (høyst 30°C). Skal ikke fryses. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Pakninger og priser: -

H-resept: L04A C10_1 Sekukinumab. Refusjonsberettiget bruk: 
Vilkår: 

            
Sist endret:

1. 
2. ® 3. ®

Sikkerhetsinformasjon:  

3 3

C
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Faglige medarbeidere

Tidsskriftets faglige medarbeidere representerer ulike medisinske 
spesialiteter og fagområder. De benyttes ved behov for medisinske 
råd, kommentarer og vurderinger, blant annet ved fagfellevurdering 
av vitenskapelige manuskripter. Mer informasjon om deres bakgrunn 
finnes på www.tidsskriftet.no

Risnes, Kari Ravndal
Risøe, Cecilie
Rogde, Sidsel
Rogne, Tormod
Rosvold, Elin Olaug
Ræder, Johan C.
Rørtveit, Guri
Salvesen, Kjell Åsmund
Salvesen, Rolf
Samersaw-Lund, Miriam May Brit
Sandberg, Mårten
Schiøtz, Aina
Simonsen, Gunnar Skov
Skjeldestad, Finn E.
Slørdal, Lars Johan
Solberg, Steinar K.
Sorteberg, Angelica
Spigset, Olav
Staff, Annetine
Steinsvåg, Sverre K.
Stray-Pedersen, Asbjørg
Sundsfjord, Arnfinn S.
Søreide, Kjetil
Tanbo, Tom G.
Thommessen, Bente
Tjønnfjord, Geir E.
Tysnes, Ole-Bjørn
Uhlig, Tillmann Albrecht
Ulvestad, Elling
Valeur, Jørgen 
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Wergeland, Ebba
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Wyller, Torgeir Bruun
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Aasland, Olaf
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Bøhmer, Ellen
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Claudi, Tor
Dale, Ola
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Eri, Lars-Magne
Eskild, Anne
Flottorp, Signe Agnes
Flægstad, Trond
Fredheim, Olav Magnus
Fretheim, Atle

Frich, Jan
Fønnebø, Magne Vinjar
Førde, Reidun
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Gilhus, Nils Erik
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Grydeland, Thomas B.
Gulbrandsen, Pål
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Hofmann, Bjørn
Hokland, Bjørn M.
Holme, Øyvind
Holmøy, Trygve
Houge, Gunnar
Hunskår, Steinar
Husebekk, Anne
Høymork, Siv Cathrine
Haarr, Dagfinn
Haave, Per
Haaverstad, Rune
Ihle-Hansen, Hege
Iversen, Ole-Erik
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Jenum, Anne Karen
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Kerty, Emilia
Kirkengen, Anna Luise
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Kran, Anne-Marte Bakken
Kristiansen, Ivar Sønbø
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Kørner, Hartwig
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Larsen, Øivind
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Løberg, Magnus
Madsen, Steinar
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Meisingset, Tore Wergeland
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Nakken, Karl Otto
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Nielsen, Rune
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Ranhoff, Anette Hylen
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Reiso, Harald
Retterstøl, Kjetil


